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Aanpak 

Mapping van economische activiteiten 

In dit hoofdstuk wordt mapping van economische activiteiten toegelicht en voorgesteld. Het doel van deze 
aanpak is om een nieuwe soort kennis te produceren over de locatie en differentiatie van economische 
activiteiten in een bepaald gebied. Het werk is gebaseerd op een empirisch onderzoek, waarbij aan de 
hand van een visuele controle ter plaatse wordt vastgesteld wat identificeerbaar is als economisch of wat 
ontworpen is voor economisch gebruik. Het doel daarvan is het identificeren, lokaliseren en classificeren 
van alle verschillende soorten bestaande economische activiteiten in het geselecteerde gebied. De visuele 
controle wordt uitgevoerd tijdens een capillaire fase van veldwerkzaamheden, waarbij een operator alle 
zichtbare gegevens over zichtbare economische eenheden verzamelt en tegelijkertijd alle mogelijke voor 
het publiek toegankelijke gebieden in de gegeven zone (straten, parken, pleinen, parkeerplaatsen enz.) 
verkent. Normaal gesproken worden gegevens over economische eenheden die niet zichtbaar zijn vanuit 
het publieke domein niet opgenomen in de mapping. Dat kan worden gezien als een beperking van de 
tool, die naar onze mening niet van invloed is op de algemene kwaliteit van de bijdrage. Economische 
eenheden worden gedefinieerd als plaatsen waar mensen werken of plaatsen die bedoeld zijn om in te 
werken. Winkels, werkplaatsmagazijnen, kantoren, scholen en alle andere locaties waar mensen 
daadwerkelijk werken of kunnen werken, komen in aanmerking. Plaatsen zoals voormalige buurtwinkels 
of voormalige industriële gebouwen die omgebouwd zijn en nu als woningen worden gebruikt, worden 
niet in aanmerking genomen, omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om er een 
economische activiteit te herbergen, ongeacht hun verleden. 

Er wordt een reeks gegevens verzameld om alle economische eenheden en het kadastrale perceel waarop 
de eenheden zich bevinden te beschrijven. Kadastrale percelen worden ook gebruikt als basis voor de 
weergave van gegevens. De verzamelde gegevens zijn: naam en beschrijving van het bedrijf, dominant 
economisch gebruik van het perceel (in geval van meerdere economische toepassingen), dominant 
gebruik van het perceel (economie, wonen, wonen en groen, landbouw enz.), aanwezigheid van woningen 
op het perceel, locatie van de eenheden (begane grond of niet), aantal gebouwen en aantal verdiepingen 
van het hoogste gebouw. De gegevens worden vervolgens geïntegreerd met een desktop-onderzoeksfase, 
opgeslagen in een MS Access-database en gevisualiseerd met behulp van een GIS-software. Het 
eindproduct van deze tool is niet alleen een gekleurde kaart die laat zien waar de economie zich bevindt 
en hoe deze is ingedeeld. Vanuit de database is het mogelijk om verschillende gegevenscombinaties te 
verkrijgen en te visualiseren, waardoor het mogelijk is om de bestaande economie vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken. 

De economische activiteiten worden in totaal in 40 verschillende categorieën georganiseerd (tabel 1). Het 
doel van deze classificatie is een aantal categorieën te definiëren die alle verschillende soorten bestaande 
economische activiteiten kunnen omvatten en die in te delen naargelang het type activiteit of het 
operationele gebied. We willen erop wijzen dat deze classificatie geen poging is om alle verschillende 
soorten activiteiten in detail te beschrijven. Daarvoor bestaan er al een aantal complexere en soms niet 
helemaal duidelijke databanken. 

Mapping geeft een eerste en interessant overzicht van de algemene economische situatie in een bepaald 
gebied en kan ook worden gebruikt als een krachtig instrument om contact te leggen en te werken met 
bepaalde bedrijven in projecten en planningsprocessen die gericht zijn op specifieke thema's en gebieden 
(d.w.z: het project Buda+, Dep. Omgeving). Anderzijds bleek het moeilijk om een gebied vanuit 
economisch oogpunt te beschrijven aan de hand van alleen de informatie in de kaarten.  
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Tabel 1: Classificatie van economische activiteiten 

Code Beschrijving Uitleg 

E Leegstaand Leegstaande gebouwen of eenheden, ongebruikt of verlaten. 

OU Ongekend Gebouwen of delen daarvan waarvan het huidige of vroegere gebruik niet 

herkenbaar is op basis van veldwerk of desktoponderzoek. 

VA Voertuiggerelateerd: lucht De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren, 

assembleren, onderhouden en gebruiken van vliegtuigen en met 

luchtvaartmaatschappijen. 

VB Voertuiggerelateerd: fietsen De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren, 

assembleren, onderhouden, gebruiken, verhuren en verkopen van fietsen. 

VC Voertuiggerelateerd: auto en 

vrachtwagens 

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren, 

assembleren, onderhouden, gebruiken, verhandelen, verhuren en verkopen 

van auto's en vrachtwagens en met het leveren van onderdelen daarvan. 

Tankstations, carwashes en commerciële parkeerplaatsen zijn inbegrepen. 

VR Voertuiggerelateerd: spoorwegen De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren, 

assembleren, onderhouden, gebruiken en verhandelen van treinen en met 

het leveren van onderdelen daarvan. 

VW Voertuiggerelateerd: waterwegen De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren, 

assembleren, onderhouden, gebruiken, verhandelen en opslaan van boten en 

met het leveren van onderdelen daarvan. 

SE Diensten: onderwijs De activiteit van de eenheid is het opleiden of trainen van mensen, inclusief 

kleuterschool, crèche en kinderdagverblijf. 

SHC Diensten: zorg De activiteit van de eenheid is het verstrekken van gezondheidszorg voor 

mens en dier, d.w.z. ziekenhuizen, artsen, apotheken, dierenartsen, 

hoorcentra, sociale zekerheid, dagopvang voor gehandicapten en 

bejaardentehuizen. 

UT Nutsvoorzieningen, afval en recyclage De activiteit van de eenheid is het leveren of onderhouden van infrastructuur 

voor elektriciteit, water- en gasvoorziening, riolering, afvalverwerking en 

recyclage. 

F Geloof De activiteit van de eenheid houdt verband met religieuze diensten en 

plaatsen voor godsdienstverering. 

ACS Kunst, cultuur, vrije tijd en sport De activiteit van de eenheid houdt verband met kunst, cultuur, sport en vrije 

tijd, met inbegrip van parochie- en jeugdcentra, gok- en 

weddenschappencentra, nachtclubs en casino's. 

MPP Drukkerij en uitgeverij De activiteit van de eenheid is afdrukken of publiceren, inclusief 

fotokopieerwinkels. 

RH Hotels, B&B De activiteit van de eenheid is het verstrekken van onderdak en bijbehorende 

maaltijden en entertainment voor betalende gasten. 

RB Restaurants, cafés en 

afhaalrestaurants 

De activiteit van de eenheid is het serveren van eten en drinken voor 

betalende gasten, inclusief afhaalrestaurants. 

RC Handel: bouw De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor 

persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: brico en gereedschap. 

RF Handel: voeding De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor 

persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: voeding en dranken (d.w.z. 

supermarkten, kruidenierswinkels, bakkerijen, buurtwinkels, slagerijen, 

delicatessenzaken enz.) 

RG Handel: huis en tuin De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor 

persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: meubilair en badkamermeubilair, 

vloeren en tegels, ramen, deuren, trappen, matrassen, gordijnen, 

zonneweringen, tuinmaterialen en planten. 
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RO Handel: andere De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor 

persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: goederen die niet onder de vorige 

categorieën vallen (d.w.z. winkels die telefoons, laptops en elektronische 

apparaten, speelgoed, huishoudapparaten, kranten, bloemen, huishoudelijke 

producten enz. verkopen). 

RP Handel: persoonsgerelateerd De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor 

persoonlijk/privaat verbruik of gebruik (d.w.z. schoenen, kleding, 

sportuitrusting, brillen, haar- en schoonheidsproducten, juwelen enz.). 

CGA Bouw: tuinaanleg en -onderhoud De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de aanleg van 

tuinen, bij landschapsarchitectuur en bij het bouwen of installeren van 

zwembaden op een werf. 

CIE Bouw: afwerking, inrichting en 

techniek 

De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de binnen- en 

buitenafwerking op een werf (d.w.z dakbedekking, bekleding, installatie van 

muren, verlichting, meubilair, deuren en ramen, schilderwerk, technische 

installaties). 

CGS Ruwbouw en grondwerken De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de bouw op een 

werf, structurele werkzaamheden (d.w.z. wegen, bruggen, rioleringen, 

structurele delen van gebouwen enz.) en grondwerken. 

MAG Productie: landbouw De activiteit van de eenheid is het kweken van planten, groenten en dieren. 

Alleen boerderijgebouwen, hun relatieve oppervlakten en kassen worden 

opgenomen. 

MCO Productie: bouwmaterialen De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van 

bouwmaterialen (d.w.z beton, zand en grind, geprefabriceerd beton enz.). 

MFC Productie: voeding, drank en catering De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van 

voedingsmiddelen en dranken. Cateringbedrijven zijn inbegrepen. 

MMM Productie: metaal en installaties De activiteit van de unit is het assembleren, bouwen of maken van 

gereedschap en machines of onderdelen. De activiteiten met betrekking tot 

de behandeling en verwerking van metalen materialen en hun oppervlakken 

zijn inbegrepen. 

MO Groothandel: andere De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van goederen 

(d.w.z. chemische producten, textiel, rubberproducten, verf, verpakkingen, 

lijm, 3D-druk). 

WC Groothandel: bouw De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en 

exporteren van bouwmaterialen en producten voor professioneel gebruik of 

verbruik. 

WF Groothandel: voeding en drank De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en 

exporteren van voedingsmiddelen en dranken voor professioneel gebruik of 

verbruik. 

WO Groothandel: andere De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en 

exporteren van andere goederen voor professioneel gebruik of verbruik 

(d.w.z. schoonheidsproducten, elektronische onderdelen en materialen, 

speelgoed, audio- en videocomponenten enz.). 

WTS Transport, logistiek en opslag De activiteit van de eenheid is het transport, de levering of de opslag van 

goederen. 

SPU Diensten: openbaar De activiteit van de eenheid is het verlenen van een openbare dienst (d.w.z. 

openbare diensten van alle overheidsniveaus, van de gemeentelijke tot de 

nationale overheid, openbare bibliotheken, politiebureaus, 

brandweerdiensten, kantoren van de Europese Unie (EU), gebouwen en 

ruimten die voor openbare activiteiten worden gebruikt). 

SFL Diensten: financieel en juridisch De activiteit van de eenheid is het verlenen van financiële, juridische of 

verzekeringsdiensten, waaronder auditing, trustfondsen, investeerders, 

belastingadvies, managementadvies en bedrijfsadvies. 
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SPC Diensten: creative, media en reclame De activiteit van de eenheid is betrokken bij architectuur, ontwerp, marketing 

en reclame, fotografie, media, mode, inclusief organisatoren van 

evenementen. 

SRD Diensten: onderzoek en ontwikkeling De activiteit van de eenheid is het leveren van wetenschappelijk onderzoek, 

onderzoek en ontwikkeling, technische tests en analyses of laboratoria. 

SOP Diensten: overige persoonlijke 

dienstverlening 

De activiteit van de eenheid is het verlenen van diensten voor personen en 

gezinnen (d.w.z. kappers, schoonheidssalons, wasserijen, 

schoonmaakbedrijven voor privéhuishoudens, rijscholen enz.). 

SSC Ondersteunende diensten: bouw en 

gebouwgerelateerd 

De activiteit van de eenheid is het verlenen van bouwgerelateerde diensten 

of diensten voor gebouwen (d.w.z. onderhoud en reiniging van gebouwen, 

beveiligingsdiensten, huur van bouwmachines en -gereedschap). 

SSG Ondersteunende diensten: 

goederengerelateerd 

De activiteit van de eenheid is het verlenen van goederengerelateerde 

diensten (d.w.z. reiniging en industriële reiniging, onderhoud, verpakking, 

huur van audio- en videoapparatuur enz.). 

SPR Diensten: professioneel De activiteit van de eenheid is het verlenen van professionele 

(advies)diensten aan personen en bedrijven (d.w.z. vastgoed, arbeids- en HR-

bureaus, vertaal- en tolkdiensten, vakbonden, callcenters, 

informatietechnologie en computers). 

 

Bron: AWB, protocoldocument. 

Afbeelding 1: Classificatie van economische activiteiten en legenda 

 

 

Bron: AWB, protocoldocument. 
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Types 

Zoals in het vorige hoofdstuk al is gezegd, is mapping van economische activiteiten alleen niet voldoende 
om de economische structuren en dynamiek in een gebied in kaart te brengen. Desalniettemin vormt het 
een solide basis van gegevens en kennis om dit doel te bereiken. Economische types vormen de tweede 
benadering die in deze studie wordt gebruikt. Zij geven het verband weer tussen mapping van 
economische activiteiten en de bereidheid om te begrijpen hoe economische activiteiten zijn verspreid en 
gemengd. 

Economische types zijn bedoeld als gebieden die worden gekenmerkt door dezelfde economische 
weefselnabijheid en door de overheersende aanwezigheid van een economisch gebruik, of een 
combinatie van toepassingen. Een economisch type is gebaseerd op een visuele interpretatie van lagen 
die verschillende informatie bevatten, zoals de mapping van economische activiteiten, een luchtfoto en 
als laatste een laag die percelen combineert met economische en residentiële toepassingen. Types 
worden gedefinieerd aan de hand van vier hoofdparameters: 

− Nabijheid, bedoeld als afstand tussen economische percelen. 

− Dominant economisch gebruik van percelen, op basis van de mapping van economische 
activiteiten. 

− Soortgelijke omgevingskenmerken, zoals toegankelijkheid of de aanwezigheid van een gedeelde 
infrastructuur.  

− De aanwezigheid van wooneenheden. 

Door deze aanpak is het mogelijk om een bepaald deel van het grondgebied dat plaats biedt aan 
economische activiteiten op te splitsen in economische structuren, clusters of gebieden met dezelfde 
kenmerken. Deze elementen zijn gebaseerd op gegevens die op het terrein zijn verzameld, gecombineerd 
met de bovengenoemde lagen en uitgewerkt in een visuele interpretatie. De resultaten geven weer hoe 
de economie is verspreid en georganiseerd over een gebied met een consistent niveau van 
nauwkeurigheid. 

Op basis van de bovengenoemde parameters zijn in totaal 16 verschillende types gedefinieerd, die de 
economische omgevingen die aanwezig zijn in het bestudeerde gebied vertegenwoordigen. Het aantal 
types ligt niet vast. Nieuwe combinaties van toepassingen in verschillende economische omgevingen 
kunnen leiden tot de definitie van nieuwe types. Een volledigere definitie van de typologieën is 
beschikbaar in bijlage 1. 

Afbeelding 2: Categorieën van economische types 

 
Bron: AWB, typologieënmethodologie. 
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Vanwege het grote aantal verschillende economische categorieën (tabel 1) kunnen de resultaten van de 
inhoudelijke analyse voor elk economisch type, dat wil zeggen het aantal economische activiteiten per 
sector, nogal verwarrend zijn. Daarom zijn de veertig categorieën gegroepeerd in een totaal van negen 
categorieën. De herindeling is gebaseerd op de bereidheid om activiteiten die zich normaal gesproken in 
een vergelijkbare economische omgeving bevinden, of die vergelijkbare kenmerken hebben, samen te 
voegen om hun aanwezigheid te benadrukken wanneer zij in een andere economische context zijn 
opgericht. In tabel 2 worden deze 9 categorieën beschreven aan de hand van de in tabel 1 weergegeven 
activiteitencodes. 

Tabel 2: Categorisering van economische activiteiten op basis van typeanalyse 

Categorie Codes 

Landbouw MAG 

Industriële activiteiten 
CGA, CIE, CGS, MCO, MFC, MMM, MO, MPP, UT, VA, VB, VC, VR, VW, WC, WF, 
WO, WTS 

Industriële diensten SSC, SSG 

Kantoordiensten SFL, SPC, SPR, SRD 

Stedelijke diensten en vrije tijd ACS, F, SE, SHC, SOP, SPU 

Bouwhandel RC 

Handel, restaurants en hotels RF, RG, RH, RO, RP, RB 

Leegstaand E 

Ongekend OU 

 

Bron: AWB, typologieënmethodologie. 
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Casus Kortrijk  

Algemene beschrijving van het gebied 

Het in kaart gebrachte gebied ligt aan de rand van Kortrijk op de route van de stad naar Wevelgem, via 
Bissegem. Een totale oppervlakte van 7,7 km² is in kaart gebracht en gestructureerd langs twee van de 
belangrijkste historische wegen in het gebied: de Meensesteenweg-Kortrijkstraat in het westen en de 
Oude Ieperseweg-Kortrijksestraat in het noorden. Er zijn nog enkele andere infrastructuren aanwezig in 
het gebied: de rivier de Leie in het zuiden, de A17 Brugge-Doornik, de Kortrijkse ring, de spoorweg 
Kortrijk-Ieper en als laatste de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Deze combinatie van historische wegen en 
infrastructuren is altijd een vruchtbare voedingsbodem geweest voor de economie, met name de 
industrie en de productie, die van oudsher altijd aanwezig zijn geweest in het gebied. 

Afbeelding 3: Territoriale context 

 
Bron: AWB. 

 

Zoals verwacht vertegenwoordigt de economie vandaag de dag nog steeds een sterk karakter van het 
gebied. Uit de kaart met het dominante economische gebruik (afbeelding 4) blijkt hoeveel activiteiten er 
zijn en hoe gedifferentieerd ze zijn, zowel in gebruik als in omvang. De kaart met economische types 
(afbeelding 5) is bedoeld om patronen en clusters te identificeren om zo te kunnen verklaren hoe de 
economie gestructureerd en georganiseerd is. Op de derde en laatste kaart worden de percelen in drie 
categorieën verdeeld: de percelen met alleen een economisch gebruik, de percelen waar economie en 
huisvesting gecombineerd zijn op hetzelfde perceel en als laatste de percelen met gebouwen die niet 
worden gebruikt of die niet bedoeld zijn voor economische activiteiten (meestal huisvesting). De 
combinatie van deze drie producten vertegenwoordigt een reeks basisinformatie die kan worden gebruikt 
bij de beschrijving van de rol en het belang van economie in deze zone. 
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Afbeelding 4: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 8) 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 5: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 10) 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 6: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij 
afbeelding 9) 

 
Bron: AWB. 

 

 

Uit de visuele interpretatie van deze kaarten kan worden opgemaakt dat de economie homogeen over het 
hele grondgebied is verspreid. Vrijwel de gehele bebouwde ruimte herbergt economische activiteiten met 
verschillende patronen en concentraties. Er zijn slechts enkele zones met vrijwel geen zichtbare 
economische activiteiten, zoals de meer recente woningbouw of de laatste groene en landbouwvelden 
aan de rivier. In deze gebieden zijn slechts enkele geïsoleerde of solitaire activiteiten zichtbaar. 

De aanwezigheid van economische activiteiten langs de bovengenoemde historische wegen is sterk, maar 
soms gefragmenteerd. Vandaag de dag zijn deze straten nog steeds een uitstekende locatie voor een 
groot aantal bedrijven en bieden ze hun zowel een goede zichtbaarheid als een verscheidenheid aan 
ruimte. Dit verschil heeft het mogelijk gemaakt dat in sommige delen een zeer nauwe combinatie van 
verschillende activiteiten (aaneengesloten detailhandel, diensten, industrie en productie), zowel wat het 
gebruik als de omvang betreft, naast elkaar bestaan, gaande van kleine winkels en kantoren tot 
autohandelaars, groothandelaars, leveranciers of industriëlere ondernemingen. Enkele andere 
regelmatige en doorlopende patronen zijn te vinden in wat normaal gesproken het centrum van oude 
dorpen is, zoals Bissegem en Wevelgem, waar een meer homogene en continue mix tussen winkels, 
restaurants, bars en diensten bestaat, die allemaal gekenmerkt worden door vergelijkbare dimensies en 
voor dit soort omgevingen gemeengoed lijken te zijn. Tussen deze twee soorten gebieden zijn enkele 
meer gefragmenteerde zones zichtbaar. Gebieden met nabijgelegen of discontinue activiteiten, 
gedifferentieerd naar de afstand tussen de bedrijven, verbinden altijd meer continue types, waardoor 
deze economische structuren kunnen worden gecreëerd. 

In het gebied zijn meerdere zones met een mix van industrie en productie als hoofdkenmerk aanwezig. Dit 
kenmerk is uitzonderlijk in Vlaanderen omdat de productie meestal slechts een klein deel van het 
werkelijke gebruik op industrieterreinen vertegenwoordigt, terwijl groothandelaars en leveranciers, 
industriële diensten en bouw- of voertuiggerelateerde bedrijven meer wijdverbreid zijn. 
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving 

Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven 
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving. 
De drie bedrijven zijn: 

− 1. Elektriciteit Marc Destoop 

− 2. Kava Wijnhandel 

− 3. Malysse-Sterima 

 

Elektriciteit Marc Destoop 

 

Elektriciteit Marc Destoop is een elektriciteitsbedrijf gevestigd aan de Meensesteenweg in Kortrijk-
Bissegem. Het bedrijf is actief op bouwplaatsen en behoort daarom tot de categorie 'Bouw binnen en 
buiten' (CIE, Construction: Interior and Exterior finishing). Een tweede economische activiteit, die actief is 
op het gebied van touwen die in elkaar verstrengeld zijn en die als onderdeel van 'Vervaardiging van 
overige' (MO, Manufacture Other) is gecategoriseerd, is aanwezig op het perceel. Dit bedrijf gebruikt 
minder ruimte op het terrein, waardoor het economische gebruik niet representatief is voor het 
dominante gebruik. Er zijn woningen aanwezig rondom het bedrijf, maar niet op de percelen zelf. Tussen 
het bedrijf en de hoofdweg bevindt zich een reeks rijhuizen van drie verdiepingen met een lage dichtheid. 
Deze kijken uit over de activiteit met hun achtertuin, die in de meeste gevallen bestaat uit privétuinen of 
uit loodsen die door de economische activiteiten worden gebruikt voor de overige activiteiten. 

Afbeelding 7: Luchtfoto Elektriciteit Marc Destoop 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 8: Dominant economisch gebruik Elektriciteit Marc Destoop 

 
Bron: AWB. 

 

Afbeelding 9: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Elektriciteit Marc Destoop 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 10: Economisch type Elektriciteit Marc Destoop 

 

 
Bron: AWB. 

 

 

Het bedrijfsterrein maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en 
industrie)'. Dit specifieke type wordt gedefinieerd door een reeks kenmerken, zoals: 

− de afstand tussen bedrijven die niet meer dan 20 meter bedraagt; 

− de aanwezigheid van gedeelde infrastructuur, de Meensesteenweg, waar alle bedrijven gevestigd 
zijn; 

− homogeniteit zowel wat betreft de afmetingen als de grootte van de percelen; 

− een combinatie van detailhandel, diensten en industrieel gebruik. 

De grafiek met het aantal eenheden in afbeelding 11 geeft de combinatie van activiteiten binnen het type 
weer. Het meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (14 economische eenheden), gevolgd 
door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (9 economische eenheden), 'kantoordiensten' (5 economische 
eenheden) en 'detailhandel, restaurants en hotels' (4 economische eenheden). De andere categorieën zijn 
niet erg aanwezig. Zo is het aantal 'leegstaande' en 'ongekende' eenheden heel laag, met 4 in totaal. Dit 
kan ook gebruikt worden als indicator voor een lage leegstand in dit specifieke deel van de 
Meensesteenweg en binnen het type. 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste. 
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 19 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 9 percelen, 
'kantoordiensten' op 5 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels op 4 percelen. Slechts 2 percelen 
zijn 'leegstaand' en 1 is 'ongekend'. De industriële activiteiten vormen nog steeds de dominante categorie 
en het totale aandeel ervan is groter in vergelijking met het aantal eenheden. Dat betekent dat de 
industriële activiteiten in het gebied zich op meerdere percelen bevinden en niet slechts op één perceel 
zoals de meeste andere activiteiten. Dat wordt ook bevestigd in de som van het gebied-grafiek, waarin het 
verschil tussen de industriële categorie en alle andere categorieën nog groter is. Wat ook interessant is, is 
het verschil tussen het aantal eenheden en het gebied voor de categorie ‘stedelijke diensten en vrije tijd’. 
Deze activiteiten zijn in ruime mate aanwezig in het gebied (24%), maar door hun omvang en behoeften 
gebruiken ze slechts een klein deel van de economische ruimte (7%). 

Deze kleine analyse bevestigt de bestaande mix van verschillende economische eenheden, met een 
overwicht aan industriegerelateerde eenheden, waar 'Elektriciteit Marc Destoop' deel van uitmaakt. 
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Het bedrijf wordt omringd door andere kleine en middelgrote bedrijven, die in dezelfde straat gevestigd 
zijn en voornamelijk actief zijn in: activiteiten in verband met voertuigen (autoherstellers, garages of 
autohandelaren), groothandel en transport (verhuizers, leveranciers van sanitaire en 
verwarmingsonderdelen) en ondersteunende diensten voor de bouw (verhuur van bouwmachines en -
uitrusting). Aan de noordzijde is een leegstaande of niet volledig gebruikte schuur aanwezig, daarnaast 
bevinden zich nog enkele andere grote loodsen, bijna volledig bezet door bedrijven die actief zijn in de 
groothandel en industriële wasserijen. De residentiële sector is ook aanwezig in het type, vooral langs de 
Meensesteenweg met een uniform en bijna doorlopend front van woningen, vaak vermengd met 
economische activiteiten. 

Afbeelding 11: Analyse van economisch type Elektriciteit Marc Destoop 

 

Bron: AWB. 
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Kava Wijnhandel 

Kava wijnhandel is een drankengroothandel, geklasseerd als onderdeel van de categorie 'Groothandel: 
voeding en drank' (WF, Wholesale: Food & Beverage), die vroeger op twee locaties actief was. De eerste 
locatie was in het centrum van Bissegem, die vroeger de bedrijfswinkel was en die werd verkocht, en de 
tweede in de Brouwerijstraat net buiten het dorpscentrum, waar het bedrijf nu actief is. Het 
bedrijfseconomisch gebruik is ook het dominante gebruik; er zijn geen andere bedrijven of economische 
toepassingen op het perceel aanwezig.  

Hoewel er op het terrein van Kava Wijnhandel geen woningbouw is, is de directe omgeving absoluut 
interessant. Het bedrijf is bijna volledig ingebed in een residentiële omgeving, georganiseerd rondom het 
hele blok in rijtjeshuizen van twee verdiepingen met tuinen aan de achterzijde. 

 

Afbeelding 12: Luchtfoto Kava Wijnhandel 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 13: Dominant economisch gebruik Kava Wijnhandel 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 14: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Kava Wijnhandel 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 15: Economisch type Kava Wijnhandel 

 

 
Bron: AWB. 

 

De activiteit bevindt zich in de categorie 'Niet-aaneensluitende detailhandel, diensten, industrie en 
productie'. Dit type wordt gedefinieerd door de volgende kenmerken: 

− een afstand tussen bedrijven die kleiner is dan 50 meter; 

− een homogene voornamelijk residentiële omgeving; 

− een economische combinatie van detailhandel, diensten en industrieel gebruik; 

− bedrijven gegroepeerd in kleine clusters die niets met elkaar te maken hebben en geen 
gemeenschappelijke infrastructuur hebben. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. 

Afbeelding 16 geeft de combinatie van activiteiten binnen het type weer. Het meest aanwezig is de 
categorie 'industriële activiteiten' (8 economische eenheden), gevolgd door 'kantoordiensten' (5 
economische eenheden), 'stedelijke diensten en vrije tijd' (4 economische eenheden) en 'detailhandel, 
restaurants en hotels' (3 economische eenheden). Net als bij de vorige casus blijkt uit deze analyse 
duidelijk de mix van verschillende activiteiten binnen het type. 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste. 
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 13 percelen, 'kantoordiensten' en 'stedelijke diensten en vrije 
tijd' elk op 4 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels' op 2 percelen. Slechts 2 percelen hebben 
een 'ongekend' gebruik. Leegstaande percelen zijn er niet in dit gebied. Net als in de vorige casus blijkt uit 
de vergelijking tussen het aantal eenheden en het aantal percelen dat de industriële sector als enige een 
toename laat zien. Dit wordt duidelijker wanneer de totale economische oppervlakte van de percelen in 
aanmerking wordt genomen. De industrie toont een toename van 36% van het totale aantal eenheden tot 
69% van de totale economische ruimte. Het tegenovergestelde gebeurt voor de kantoordiensten, die de 
23% van de economische eenheden in het gebied zijn die slechts de 7% van de economische ruimte 
gebruiken. 

Hoewel het bedrijf in een ruimtelijk gearticuleerd type gevestigd is, zijn er slechts weinig bedrijven in de 
dichtstbijzijnde buurt. Het zijn allemaal kleine en middelgrote activiteiten, actief in de metaalbewerking en 
in de installatie van deuren en ramen, die aan dezelfde straat gelegen zijn. 
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Afbeelding 16: Analyse van economisch type Kava Wijnhandel 

 
Bron: AWB. 
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Malysse-Sterima 

Malysse-Sterima is een medisch textiel- en instrumentensterilisatiebedrijf dat actief is op twee locaties in 
Bissegem, meer bepaald in de Bissegemsestraat en de Zonnekestraat. Het bedrijf maakt deel uit van de 
categorie 'Ondersteunende diensten: goederengerelateerd' (SSG, Supporting Services: Goods related). 
Beide locaties hebben vergelijkbare kenmerken: een uniek economisch gebruik dat overeenkomt met het 
bedrijf en het ontbreken van woningen.  

Afbeelding 17: Luchtfoto locaties Malysse-Sterima 

 

 
Bron: Geopunt. 
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Er staan een aantal huizen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf, maar niet op de bedrijfsterreinen 
zelf. Op de locatie aan de Bissegemsestraat zijn slechts weinig woonplekken aanwezig en naast het bedrijf 
gelegen. Op de tweede locatie bevindt zich voor het bedrijf een meer doorlopend front van twee-onder-
een-kapwoningen, die de rand van een woonwijk voorstellen. Hierdoor ontstaat een relatie tussen deze 
twee elementen. 

Afbeelding 18: Dominant economisch gebruik Malysse-Sterima-locaties 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 19: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Malysse-Sterima 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 20: Economische types Malysse-Sterima 

 

 

 
Bron: AWB. 

 

Beide locaties maken deel uit van de categorie 'Aaneengesloten activiteiten: hoofdzakelijk industrie en 
productie'. Deze twee worden gedefinieerd door de volgende gemeenschappelijke kenmerken: 

− afstand tussen bedrijven binnen een straal van 0 tot 20 meter; 

− de aanwezigheid van industriegerelateerde en productieactiviteiten; 

− een infrastructuur naast of in het type (spoorweg); 

− een klein aantal huizen met soortgelijke kenmerken. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied, eerst voor de 
Bissegemsestraat en dan voor de Zonnekestraat. 

Afbeelding 21 geeft de combinatie van activiteiten binnen het eerste type weer. Het meest aanwezig is de 
categorie 'industriële activiteiten' (5 economische eenheden), gevolgd door 'industriële diensten' (3 
economische eenheden), 'leegstaand' (2 economische eenheden) en 'ongekend' (2 economische 
eenheden). De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich 
binnen het type bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is 
het belangrijkste. 'Industriële activiteiten' vinden plaats op 5 percelen en 'industriële diensten' op 4 
percelen. In totaal hebben slechts 2 percelen de status 'leegstaand' of 'ongekend'. 
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Andere economische toepassingen die geen verband houden met de industrie zijn niet zichtbaar in het 
type. In dit geval behoudt de industriële sector een stabiel aandeel in de drie verschillende grafieken, 
terwijl het aandeel van de industriële diensten stijgt van 25% van het totale aantal eenheden tot 37% van 
de totale economische ruimte. Wat ook interessant is, is het verschil tussen de leegstaande percelen die 
9% van het totaal uitmaken, terwijl het aandeel van de oppervlakte 18% bedraagt. Dit bevestigt wat 
duidelijk zichtbaar is op de kaart van het dominante economische gebruik: de aanwezigheid van een groot 
leegstaand economisch perceel in het type. Afbeelding 22 geeft de combinatie van activiteiten binnen het 
tweede Malysse-Sterimatype weer. Het meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (5 
economische eenheden), gevolgd door 'industriële diensten', 'stedelijke diensten en vrije tijd' en 
'ongekend' (elk 1 economische eenheid). Andere economische toepassingen die geen verband houden 
met de industrie zijn niet zichtbaar. 

De grafiek met het aantal percelen lijkt heel erg op de grafiek met de eenheden: industriële percelen zijn 
nog steeds de belangrijkste, terwijl de andere hun aandeel behouden. Wat interessant is, is het 
taartdiagram van het gebied waaruit een aandeeltoename van 17% van het totale aantal percelen tot 59% 
van de totale economische ruimte blijkt voor de categorie industriële diensten. Dat komt door de 
aanwezigheid van de Malysse-Sterimalocatie, die een groot deel van het type inneemt. 

De activiteiten van de bedrijfswijken zijn voor beide locaties vergelijkbaar. Middelgrote producenten van 
goederen en metaalbewerkingsbedrijven zijn, naast groothandelaars en leveranciers, in beide types 
aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
27 

Afbeelding 21: Analyse van economisch type locatie Bissegemsestraat 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 22: Analyse van economisch type locatie Zonnekestraat 

 
Bron: AWB. 
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Casus Roeselare 

Algemene beschrijving van het gebied 

Het in kaart gebrachte gebied is gelegen in het centrum van Roeselare en de directe omgeving. Een totale 
oppervlakte van 2,7 km² is in kaart gebracht en gestructureerd in en rond het historische centrum, de 
industriële haven en langs twee van de belangrijkste uitvalswegen, de Koning Albert I-laan en de 
Meensesteenweg. Er zijn nog andere infrastructuren aanwezig in het gebied: de twee ringen en de 
spoorlijn die de stad met de rest van de regio verbindt. Het gebied presenteert zich als een mix van 
verschillende naast elkaar gelegen structuren en patronen waarin de economie in verschillende vormen 
aanwezig is. 

Afbeelding 23: Territoriale context 

 
Bron: AWB. 

 

Aan de hand van een visuele analyse van de twee kaarten is het mogelijk om te zien hoe de economie 
over het grondgebied is georganiseerd. Het meer historische deel van het stadscentrum, gestructureerd 
door een combinatie van parallelle en loodrechte straten, vormt de echte economische kern van het 
gebied. Hier zijn bijna alle activiteiten met betrekking tot winkels, restaurants en hotels gevestigd en 
geconcentreerd langs drie van de belangrijkste historische straten: de Ooststraat, het Stationsplein en de 
Noordstraat. De laatste is ook de belangrijkste winkelstraat, niet alleen van het stadscentrum maar van 
Roeselare in zijn geheel. 

De rest van de economie is verspreid over het centrum en volgt het patroon van de verschillende fasen 
van de historische stadsontwikkeling. Gebieden met een meer gefragmenteerde economische 
aanwezigheid zijn zichtbaar, bijvoorbeeld aan de achterkant van het station. Dit gebied, Krottegem 
genaamd, was vroeger de arbeiderswijk van de stad waar economie en industrie altijd al aanwezig waren. 
Tegenwoordig speelt de economie nog steeds een rol in het gebied, ook al is er sprake van een niet-
aaneensluitende structuur en zijn er nog maar weinig industriële bedrijven over. De rest van de 
activiteiten zijn voornamelijk winkels, kleine kantoren of scholen in de woonomgeving. 
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Afbeelding 24: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 28) 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 25: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 30) 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 26: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij 
afbeelding 29) 

 
Bron: AWB. 

 

Ten zuiden van het stadscentrum zijn drie verschillende omgevingen zichtbaar. De eerste wordt 
gedefinieerd door een concentratie van scholen die het belangrijkste onderwijscentrum in de omgeving 
van Roeselare en de enige overheersende dienstencluster in de gehele in kaart gebrachte streek vormen. 

De tweede volgt de Meensesteenweg, een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad, die het 
centrum van de stad met de twee ringen verbindt. Het hoofdgedeelte van deze straat, dat in de jaren 
zestig is ontwikkeld, loopt van het centrum naar de oude ring en bestaat uit twee delen die zich 
kenmerken door een aaneengesloten economisch front. Het eerste deel ligt dicht bij de historische 
economische kern en vormt daar een uitbreiding van. Het tweede bevindt zich rond het stadsziekenhuis, 
waar een cluster van winkels, restaurants, bars, kleine kantoren en diverse diensten aanwezig is. Het 
laatste deel van deze weg is in een later stadium ontwikkeld en verbindt de twee ringen met elkaar. In 
deze drukke omgeving is de economie georganiseerd in een soort hoofdstraat, met een mix van 
detailhandel, diensten en industriële activiteiten. 

Het derde deel ligt langs de oude spoorlijn die Roeselare met Ieper verbond en die in de tweede helft van 
de 20e eeuw tot straat werd omgebouwd. Er zijn maar weinig plekken met een aaneengesloten 
economisch weefsel aanwezig, terwijl het grootste deel van de straat is georganiseerd in een niet-
aaneensluitende mix van voornamelijk diensten en detailhandel. 

Belangrijk in het gebied is de aanwezigheid van de industriële cluster in het havengebied. Deze plek wordt 
van oudsher gebruikt door industrieën die voornamelijk actief zijn in de productie en verwerking van 
levensmiddelen of diervoeders. Wat interessant is, is de link tussen deze bedrijven en het kanaal, dat nog 
steeds wordt gebruikt als transportmiddel voor granen en andere materialen. Er zijn nog enkele andere 
activiteiten, met name op het gebied van bouw, recyclage, groothandel en transport, die het industriële 
karakter van het gebied versterken. De enige andere echte industriële cluster bevindt zich rond de site van 
brouwerij Rodenbach en wordt op de volgende pagina's nader geanalyseerd. 

De gebieden waar economische activiteiten niet zichtbaar zijn, komen overeen met de laat 20e-eeuwse 
monofunctionele woningbouw, waar normaal gesproken geen economie aanwezig is. Uitzonderingen 
daarop zijn enkele activiteiten aan huis, zoals thuiskantoren, kappers, artsen enz. 
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving 

Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven 
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving. 
De drie bedrijven zijn: 

− 1. Rodenbach 

− 2. Roularta 

− 3. VDV Advocaten 

Rodenbach 

Rodenbach is een brouwerij met een lange geschiedenis in de omgeving, gelegen aan de Spanjestraat, 
vlakbij het centrum van Roeselare. Het bedrijf maakt deel uit van de categorie 'Vervaardiging: voeding, 
drank en catering' (MFC, Manufacture: Food, Beverage & Catering). Op het terrein zijn, naast de 
bedrijfskantoren, productie- en opslagonderdelen, nog enkele andere economische functies aanwezig. Zo 
is er een evenementenhal voor bruiloften en andere evenementen, een kantoorgebouw waarin 
verschillende bedrijven gevestigd zijn en een restaurant/bar voor al deze activiteiten en het publiek. 
Ondanks de aanwezigheid van verschillende economische toepassingen is brouwerij Rodenbach de 
dominante van de locatie. Dit is een duidelijk gevolg van het feit dat het bedrijf het grootste deel van de 
beschikbare economische ruimte gebruikt.  

Het gehele terrein wordt gebruikt voor economische activiteiten; daardoor zijn er geen woningen in het 
gebied aanwezig. Rondom het bedrijf liggen enkele woningen, die voornamelijk bestaan uit rijtjeshuizen 
die met hun achtertuin uitkijken op het bedrijf. Voor het bedrijf staat een vrijstaand huis met 
bijbehorende tuin, gecombineerd met enkele andere rijtjeshuizen. 

Afbeelding 27: Luchtfoto Rodenbach 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 28: Dominant economisch gebruik Rodenbach 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 29: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Rodenbach 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 30: Economisch type Rodenbach 

 

 
Bron: AWB. 

 

Het bedrijf is gevestigd in de categorie ‘Aaneengesloten activiteiten: hoofdzakelijk industrie en productie’, 
met de volgende kenmerken: 

− afstand tussen economische percelen tussen 0 en 20 meter; 

− een bijna doorlopend economisch front langs de hoofdbaan; 

− omvangrijke percelen en economische ruimten; 

− een beperkte aanwezigheid van huisvesting binnen het type; 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. 

De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 31 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het 
meest aanwezig is de categorie 'kantoordiensten' (9 economische eenheden), gevolgd door 'stedelijke 
diensten en vrije tijd' (5 economische eenheden), 'industriële activiteiten' (3 economische eenheden), 
'detailhandel, restaurants en hotels' en 'leegstaand' (elk 1 economische eenheid). Het is interessant om te 
zien hoe in een overheersend industrieel en productietype het grootste aantal eenheden tot de categorie 
'kantoordiensten' behoort en niet tot de categorie 'industriële activiteiten'. 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden en verschilt behoorlijk van de eenhedengrafiek. Het dominante economische gebruik van de 
percelen wordt in overweging genomen. Er zijn slechts 5 economische percelen in het type aanwezig: 
twee daarvan worden gebruikt voor 'industriële activiteiten', twee zijn 'leegstaand' en eentje wordt 
gebruikt voor 'kantooractiviteiten'. De categorie van de kantoordiensten is niet meer de dominante, de 
industriële activiteiten bevinden zich op meer percelen en gebruiken 62% van de totale economische 
ruimte in het type. Dit aantal is zelfs nog hoger (tot 93% van het totaal) als de leegstaande percelen 
worden beschouwd als onderdeel van het industriegebied, aangezien ze vroeger tot deze categorie 
behoorden voordat ze leeg raakten. Het aandeel van de 'kantoordiensten' daalt van 47% van het totaal in 
economische eenheden naar 7% van de totale economische ruimte. Uit deze gegevensanalyse blijkt dat de 
industriële activiteiten minder talrijk zijn, maar het grootste deel van de economische ruimte in dit type 
gebruiken. 

De wijk rondom Rodenbach bestaat uit een combinatie van zeer verschillende gebieden: een sportveld 
aan de achterzijde, aan de oostzijde de eerder genoemde rijtjeshuizen met uitzicht op het bedrijf vanuit 
hun achtertuin en vooral aan de westzijde enkele andere industriële loodsen die niet volledig in gebruik 
zijn. Al deze elementen, gecombineerd met de rest van de woningen, zorgen voor een zeer gemengde 
omgeving, waarvan Rodenbach de belangrijkste kern is. 
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Afbeelding 31: Analyse van economisch type Rodenbach 

 

Bron: AWB. 
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Roularta 

Roularta is een uitgeverij die actief is in de productie en het drukken van tijdschriften en kranten, gelegen 
tussen de Meiboomlaan en de Meensesteenweg in de buitenwijken van Roeselare. Het bedrijf maakt deel 
uit van de categorie 'Drukkerij en uitgeverij' (MPP, Printing and Publishing). Het hoofdkantoor van het 
bedrijf bevindt zich ook hier en om die reden bevat de locatie alle verschillende onderdelen van de 
activiteit (kantoren, productie, opslag en levering). Andere economische toepassingen of woningen zijn 
niet aanwezig op de locatie, waardoor 'Drukkerij en uitgeverij (MPP)' het dominante economische gebruik 
van het perceel is. Groepen vrijstaande of rijtjeshuizen, in sommige gevallen in combinatie met 
economische activiteiten, zijn gelegen aan de Meensesteenweg direct naast het bedrijf. Aan de andere 
kant, langs de oude spoorlijn en aan de rand van een woonwijk, is een front van vrijstaande en 
rijtjeshuizen aanwezig die vanuit hun achtertuin uitzicht op de hoofdingang van het bedrijf hebben. In het 
zuiden vormt een groen gebied een buffer tussen het bedrijf en een 20e-eeuwse monofunctionele 
woonwijk waarin geen economische activiteiten aanwezig zijn.  

Afbeelding 32: Luchtfoto Roularta 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 33: Dominant economisch gebruik Roularta 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 34: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Roularta 

 
Bron: AWB. 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
38 

Afbeelding 35: Economisch type Roularta 

 

 
Bron: AWB. 

 

Roularta is gevestigd in een omgeving met ‘Aaneengesloten activiteiten: detailhandel, diensten, industrie 
en productie’, waaronder het bedrijf zelf en de winkelstraatomgeving langs de Meensesteenweg, met de 
volgende kenmerken: 

− afstand tussen bedrijven binnen een straal van 0 tot 20 meter; 

− de aanwezigheid van gedeelde infrastructuur (de Meensesteenweg); 

− een mix van diensten, detailhandel en industriële dienstactiviteiten. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied (afbeelding 17). 

De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 36 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het 
meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (14 economische eenheden), gevolgd door 
'kantoordiensten' en 'detailhandel, restaurants en hotels' (elk 13 economische eenheden), 'stedelijke 
diensten en vrije tijd' (7 economische eenheden) en 'leegstaand' (5 economische eenheden). Een 
evenwicht tussen de categorieën is zichtbaar. 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste. 
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 25 percelen, 'detailhandel, restaurants en hotels' op 16 percelen, 
'stedelijke diensten en vrije tijd' op 9 percelen, 'kantoordiensten' op 6 percelen en 4 percelen zijn 
'leegstaand'. 

Wat interessant is, is het verschil tussen de derde en laatste grafiek en de twee vorige grafieken. Het 
aandeel van de 'industriële activiteiten' neemt toe van 42% van het totaal in percelen naar 75% van de 
totale economische ruimte in het type. Aan de andere kant is het gewicht van alle andere categorieën veel 
lager in vergelijking met het aantal eenheden of percelen. De belangrijkste reden hiervoor is de omvang 
van de percelen van Roularta, die groter zijn dan alle andere economische percelen in het gebied. De 
industrie is veruit de dominante economische categorie in het gebied. 

De economische buren van het bedrijf vormen een interessante mix van verschillende kleine en 
middelgrote bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals detailhandel (kleding, drank, meubels 
en textiel), diensten (artsen, advocaten, banken en andere financiële diensten) en autogerelateerde 
activiteiten (autohandelaars/garagisten of tankstations). 
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Afbeelding 36: Analyse van economisch type Roularta 

 
Bron: AWB. 
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VDV Advocaten 

VDV Advocaten is een advocatenkantoor gevestigd aan de Henri Horriestraat in het centrum van 
Roeselare. Als advocatenkantoor maakt het bedrijf deel uit van de categorie 'Diensten: financieel, 
verzekering, juridische bijstand' (SFL, Services: Financial, Insurance and Legal consultancy). Het 
bedrijfsterrein is relatief klein en bestaat uit twee percelen. Daarom zijn er geen huizen aanwezig en is het 
enige economische gebruik dat van het bedrijf. Anderzijds vertegenwoordigt huisvesting een sterk 
karakter van het gebied. Die is aanwezig in het merendeel van de percelen rond het bedrijfsterrein, 
georganiseerd in rijtjeshuizen, appartementsgebouwen of appartementen die zich boven de economische 
activiteiten bevinden.  

De omgeving van het bedrijf is zeer homogeen wat betreft economische activiteiten, met een mix van 
detailhandel en diensten die bijna overal aanwezig maar niet gelijk verdeeld zijn. Aan de noordzijde van 
het bedrijf, langs de Sint-Amandsstraat, liggen de economische activiteiten minder dicht bij elkaar en zijn 
ze meer vermengd met woonpercelen. Langs de andere straten rond het blok is een meer aaneengesloten 
economisch front aanwezig, ondanks de aanwezigheid van woningen. 

 

Afbeelding 37: Luchtfoto VDV Advocaten 

 
Bron: Geopunt.  
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Afbeelding 38: Dominant economisch gebruik VDV Advocaten 

 

Bron: AWB. 

Afbeelding 39: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik VDV Advocaten 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 40: Economisch type VDV Advocaten 

 

 
Bron: AWB. 

 

De activiteit maakt deel uit van een ‘Aaneengesloten mix van detailhandel en diensten'. De kenmerken 
van dit type zijn: 

− afstand tussen economische percelen tussen 0 en 20 meter; 

− een aaneengesloten economisch front in alle straten; 

− een stedelijke omgeving waar huizen aanwezig zijn; 

− een homogene mix van detailhandel en dienstengerelateerde activiteiten. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. 

De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 41 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het 
meest aanwezig is de categorie 'detailhandel, restaurants en hotels' (17 economische eenheden), gevolgd 
door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (13 economische eenheden), 'kantoordiensten' (12 economische 
eenheden), 'leegstaand' (9 economische eenheden) en 'industriële diensten' (1 economische eenheid). 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden; het dominante gebruik van de percelen is in aanmerking genomen. Ook al is er nog steeds een 
algemeen evenwicht zichtbaar, het enige verschil is het toegenomen aandeel van de diensten op het 
totaal. 'Kantoordiensten' bevinden zich op 16 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 15 percelen, 
'detailhandel, restaurants en hotels' op 13 percelen en 5 percelen zijn 'leegstaand'. 

Ook in de laatste en derde grafiek volgt het evenwicht in de mix van activiteiten dezelfde trend als in de 
eerste twee grafieken en komt het overeen met de typedefinitie. 'Stedelijke diensten en vrije tijd' 
gebruiken 40% van de totale economische ruimte, 'kantoordiensten' gebruiken 24%, 'detailhandel, 
restaurants en hotels' gebruiken 22% en 'leegstaande' percelen vormen de resterende 14%. 
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Afbeelding 41: Analyse economisch type VDV Advocaten 

 
Bron: AWB. 
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Casus Herentals 

Algemene beschrijving van het gebied 

Het in kaart gebrachte gebied ligt in Herentals, tussen het centrum van de stad en het dorp Morkhoven in 
het zuiden. Een totale oppervlakte van 10,7 km2, die het grootste deel van het historische stadscentrum, 
het dorp Morkhoven en de directe omgeving en een lange strook van het platteland tussen de twee 
omvat, is in kaart gebracht. In de omgeving zijn enkele infrastructuren aanwezig: twee kanalen (het 
Albertkanaal en het Kanaal Bocholt-Herentals), de spoorlijn Herentals-Turnhout, de A13 en de ring. 

In deze casestudie is het de bedoeling om verschillende delen van het territorium te analyseren die niet 
ruimtelijk met elkaar verbonden zijn, zoals een oud stadscentrum en een laat 20e-eeuwse woonwijk, 
gescheiden door een blauwe infrastructuur, een dorp en een deel van het platteland langs een oude 
spoorlijn. 

Afbeelding 42: Territoriale context 

 
Bron: AWB. 

 

De kaart met daarop het dominante economische gebruik (afbeelding 43) toont deze bovengenoemde 
delen al binnen het gebied, elk met een verschillende reeks economische activiteiten, zowel in omvang als 
in gebruik. Aan de andere kant is de kaart met economische types (afbeelding 44) bedoeld om patronen 
en clusters te identificeren om zo te kunnen verklaren hoe de economie gestructureerd en georganiseerd 
is. De combinatie van deze twee producten vertegenwoordigt een reeks basisinformatie die kan worden 
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gebruikt bij de beschrijving van de rol en het belang van economie in deze zone. Daarnaast biedt ze ook 
een vergelijking tussen percelen met of zonder economisch gebruik en percelen waar beide worden 
gecombineerd. 

Uit een visuele analyse blijkt dat de hoogste dichtheid en het grootste aantal economische activiteiten, 
met name op het gebied van detailhandel en diensten, zich in het historische centrum van Herentals 
bevinden. Hier zijn twee activiteitenconcentraties zichtbaar: de Zandstraat, een monofunctionele 
winkelstraat, en de historische hoofdweg tussen Noord en Zuid (Hofkwartier - Grote Markt - Bovenrij) die 
wordt gekenmerkt door een mix van winkels, restaurants, hotels en diensten (banken, 
verzekeringskantoren, advocaten, artsen, kappers, culturele centra enz.). Achter deze straten wordt de 
economische structuur snel anders, met een lagere dichtheid van economische activiteiten, die 
voornamelijk actief zijn in het onderwijs, de gezondheidszorg en de publieke sector en een hoger 
woningaanbod. Als we naar het zuiden richting de kanalen gaan, gaat dit patroon verder met niet-
aaneensluitende economische gebieden langs de hoofdstraten. 

Op het kruispunt van de twee kanalen en direct naast een van de hoofdverbindingen tussen de A13 en de 
ring is de industriële cluster duidelijk zichtbaar. Hoewel het gebied direct naast twee kanalen ligt die voor 
goederenvervoer over water worden gebruikt, heeft geen van de bedrijven een directe link met deze 
infrastructuur. Interessant bij deze casus is het brede scala aan industriële toepassingen in het gebied, van 
bouw en productie tot voertuiggerelateerde activiteiten, groothandel, transport en ondersteunende 
diensten. 

Afbeelding 43: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 47) 

 
Bron: AWB. 

In het gebied dat wordt begrensd door het Albertkanaal, de A13 en de Herenthoutseweg is een 20e-
eeuwse woonwijk aanwezig. Deze omgeving biedt een vrijwel doorlopende economische structuur langs 
de hoofdstraat, die voornamelijk bestaat uit een vergelijkbare omvang van de detailhandel en 
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dienstengerelateerde activiteiten en een paar grotere bedrijven die actief zijn op het gebied van 
voertuigreparatie, verpakking en het telen van planten en bloemen. De rest van het gebied bestaat uit 
woningen met concentraties van voornamelijk dienstengerelateerde activiteiten of een cluster van 
solitaire activiteiten, vaak in combinatie met woningen. 

Tussen dit gebied en Morkhoven is een deel van het agrarisch landschap langs de oude spoorlijn 
Herentals-Aarschot in kaart gebracht. Landbouwgerelateerde activiteiten in de landbouw of de 
groenteteelt vormen bijna het geheel van de bedrijven in het gebied. Een deel daarvan, vooral langs de 
Servaas Daemsstraat, is gegroepeerd in clusters van niet-aaneensluitende economische activiteiten. De 
rest zijn solitaire activiteiten die soms gegroepeerd zijn als ze dicht bij elkaar liggen. 

Het dorp Morkhoven ligt in het zuidelijke deel van het in kaart gebrachte gebied. In deze zone zijn de 
economische activiteiten voornamelijk gesitueerd rond de dorpskern en aan de hoofdstraten die 
erdoorheen lopen, de Molenstraat en de Wiekevorstseweg. In deze straten en in sommige delen van de 
achterliggende woonwijken zijn niet-aaneensluitende economische gebieden met een verschillende 
concentratie van activiteiten zichtbaar. De dorpskern vormt een economisch weefsel met nabijgelegen 
activiteiten die een mix vormen van de drie hoofdsectoren: detailhandel en restaurants, diensten en 
industrie. Interessant in deze casus is de aanwezigheid van een buitenproportioneel bedrijf, Hout Luyten, 
dat in het volgende hoofdstuk nader zal worden geanalyseerd. Aan de Molenstraat, buiten het centrum 
van het dorp, bevinden zich twee kleine clusters van voornamelijk industriële activiteiten. De rest van het 
bebouwde gebied bevat weinig solitaire bedrijven of residentiële monofunctionele zones waar de 
economische activiteiten niet zichtbaar zijn. 

Afbeelding 44: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 49) 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 45: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij 
afbeelding 48) 

 

Bron: AWB. 
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving 

Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven 
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving. 
De drie bedrijven zijn: 

− 1. Houthandel Luyten 

− 2. OMD Glaswerken 

− 3. ZKW Maatwerk 

 

Houthandel Luyten 

Houthandel Luyten is een houtbewerkings- en groothandelbedrijf dat gevestigd is aan de Molenstraat in 
het centrum van Morkhoven. De hoofdactiviteit van het bedrijf is de levering van hout voor de 
bouwsector en daarom behoort het bedrijf tot de categorie 'Groothandel: bouw' (WC, Wholesale: 
Construction materials). Het bedrijf bestaat uit verschillende delen die zich allemaal op dezelfde locatie 
bevinden: kantoren, een showroom, een houtverwerkingsruimte en een materiaaldepot. Hoewel er op de 
locatie een winkel voor etnische decoratie gevestigd is, is het dominante economische gebruik van het 
perceel dat van het bedrijf. In dit geval zijn er een aantal woningen aanwezig op het perceel, dat bestaat 
uit enkele appartementen boven de bedrijfskantoren/showroom en een huis direct bij de hoofdingang van 
het bedrijf.  

Zoals reeds vermeld is het bedrijf gevestigd in het centrale deel van het dorp, waardoor een groot aantal 
woongebouwen zich in de directe omgeving van het bedrijf bevinden. Aan de voorzijde, langs de 
Molenstraat, zijn verschillende woonvormen aanwezig, zoals vrijstaande, twee-onder-een-kap- en 
rijtjeshuizen. Naast het bedrijf wordt een nieuwe woonwijk gebouwd die bestaat uit vrijstaande 
woningen, waardoor er een directe relatie ontstaat tussen het bedrijf en deze omgeving. 

Afbeelding 46: Luchtfoto Houthandel Luyten 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 47: Dominant economisch gebruik Houthandel Luyten 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 48: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Houthandel Luyten 

 
Bron: AWB. 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
50 

 

 

Afbeelding 49: Economisch type Houthandel Luyten 

 

 
Bron: AWB. 

 

Het bedrijfsterrein maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en 
industrie)', met de volgende kenmerken: 

− de afstand tussen bedrijven bedraagt niet meer dan 20 meter; 

− alle bedrijven bevinden zich in dezelfde twee straten: Molenstraat en Dorp; 

− een mix van diensten, detailhandel en industriële activiteiten; 

− een sterke aanwezigheid van huisvesting in het gebied. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. 

De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 50 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het 
meest aanwezig is de categorie 'stedelijke diensten en vrije tijd' (9 economische eenheden), gevolgd door 
'industriële activiteiten' (7 economische eenheden), 'kantoordiensten' en 'leegstaand' (elk 5 economische 
eenheden), 'detailhandel, restaurants en hotels' (4 economische eenheden) en 'ongekend' (3 economische 
eenheden). 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste. 
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 18 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 10 percelen, 
'kantoordiensten' bevinden zich op 4 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels' op 2 percelen. Vijf 
percelen zijn 'leegstaand' en 3 percelen zijn 'ongekend'. Het belangrijkste verschil met de vorige grafiek is 
de toegenomen invloed van de industriële sector op het niveau van de economische percelen. Deze trend 
is zelfs nog duidelijker in de derde en de laatste grafiek. De 'industriële activiteiten' zijn goed voor 52% van 
de totale economische ruimte, een resultaat dat hoger is dan de 21% van het totaal in economische 
eenheden. Deze activiteiten zijn niet het meest aanwezig in het gebied, maar ze nemen een aanzienlijke 
hoeveelheid ruimte in beslag, terwijl de stedelijke en vrijetijdsdiensten een tegengestelde trend volgen: ze 
zijn in ruime mate aanwezig, maar ze vertegenwoordigen slechts 16% van de totale economische ruimte. 

Het merendeel van de activiteiten in de bedrijfswijk is gelegen aan de hoofdstraat van het dorp en bestaat 
uit een mix van kleine financiële, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten en een klein aantal diverse 
winkels. Een tankstation en een garagist zijn ook aanwezig in de omgeving. Al deze bedrijven hebben een 
vergelijkbare omvang, kleiner dan Hout Luyten, het grootste bedrijf in het gebied.  
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Afbeelding 50: Analyse economisch type Houthandel Luyten 

 

Bron: AWB. 
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OMD Glaswerken 

OMD Glaswerken is een glasblazerijbedrijf dat actief is in het slijpen en plaatsen van glas voor de 
industriële en residentiële bouwsector in de Burchtstraat in Herentals. Het bedrijf is actief op 
bouwplaatsen en behoort daarom tot de categorie 'Bouw binnen en buiten' (CIE, Construction Interior and 
Exterior finishing). Het bedrijf gebruikt het hele perceel en daarom zijn er geen andere economische 
toepassingen of huizen aanwezig en is het bedrijfsgebruik ook het dominante economische gebruik.  

Er staan een aantal huizen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Dit is beperkt tot sociale 
woningen met één verdieping en met een lage dichtheid en enkele rijtjeshuizen waarin weinig 
economische activiteiten (kantoordiensten) aanwezig zijn.  

Afbeelding 51: Luchtfoto OMD Glaswerken 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 52: Dominant economisch gebruik OMD Glaswerken 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 53: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik OMD Glaswerken 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 54: Economisch type OMD Glaswerken 

 

 
Bron: AWB. 

 

Het bedrijf is gevestigd in de categorie ‘Aaneengesloten activiteiten: detailhandel, diensten, industrie en 
productie' met de volgende kenmerken: 

− afstand tussen economische percelen binnen een straal van 0 tot 20 meter; 

− economische percelen van noemenswaardige omvang; 

− een mix tussen diensten en industriële activiteiten, met leegstaande ruimten; 

− een kleine hoeveelheid huizen, gevestigd binnen en in de onmiddellijke omgeving van het type; 

− een doodlopende straat. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. De grafiek van 
het aantal eenheden in afbeelding 55 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het meest aanwezig is 
de categorie 'leegstaand' (5 economische eenheden), gevolgd door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (3 
economische eenheden), 'industriële activiteiten' (2 economische eenheden) en 'kantoordiensten' (1 
economische eenheid). Het totale aantal eenheden, namelijk 11, is niet erg hoog. Opvallend is dat de 
categorie 'leegstaand' het meest aanwezig is, wat wijst op een zeer grote leegstand binnen het type, die 
grondiger moet worden onderzocht. 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden en lijkt heel erg op de eenhedengrafiek. Het dominante economische gebruik van de percelen 
wordt in overweging genomen. 3 percelen zijn 'leegstaand', 2 worden gebruikt voor 'stedelijke diensten en 
vrije tijd' en 2 andere zijn gelijk verdeeld tussen 'industriële activiteiten' en 'kantoordiensten'. In de som 
van de grafiek van de economische ruimte is dezelfde trend zichtbaar. De categorie 'leegstaand' 
vertegenwoordigt 43% van de totale economische ruimte, gevolgd door 'stedelijke diensten en vrije tijd' 
met 34%, 'industriële activiteiten' met 16% en 'kantoordiensten' met 7%. 

Zoals reeds vermeld, is het bedrijf gelegen aan het einde van een doodlopende straat, voornamelijk 
omgeven door een groene zone. Vanuit economisch oogpunt telt de dichtstbijzijnde buurt van het bedrijf 
slechts enkele percelen. Deze zijn grotendeels leeg, zoals uitgelegd tijdens de typeanalyse. Er zijn nog 
steeds een aantal scholen aanwezig in dit gebied. In een van de kavels naast het bedrijf is een combinatie 
van woningbouw en economische activiteiten (een aannemer, een groothandelkantoor en een 
theatergezelschap) aanwezig.  
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Afbeelding 55: Analyse economisch type OMD Glaswerken 

 
Bron: AWB. 
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ZKW Maatwerk 

ZKW Maatwerk is een sociaal verpakkingsbedrijf dat gevestigd is aan de Herenthoutseweg in Veldhoven 
(Herentals) en onderdeel is van de categorie 'Ondersteunende diensten: goederengerelateerd' (SSG, 
Supporting Services: Goods related) . Ook in dit geval wordt het terrein volledig door het bedrijf gebruikt, 
waardoor er geen andere economische activiteiten of woningen op het terrein aanwezig zijn en het 
dominante economische gebruik overeenkomt met de activiteit. 

Naast en rondom de activiteit bevinden zich twee verschillende woonomgevingen. De eerste bevindt zich 
aan de achterzijde van het bedrijf en bestaat uit recent gebouwde twee-onder-een-kapwoningen, die in 
de nabije toekomst waarschijnlijk nog intensiever zullen worden door de aanwezigheid op onbebouwde 
woonpercelen. In dezelfde omgeving zijn ook enkele sociale woningen in een appartementsgebouw met 
meerdere verdiepingen aanwezig. De tweede omgeving is gelegen langs de twee hoofdstraten van het 
gebied (Veldhoven en Herenthoutseweg) en bestaat uit twee-onder-een-kap- of vrijstaande woningen 
met twee verdiepingen, met een langere historische aanwezigheid in het gebied, met uitzicht op het 
bedrijf vanuit hun achtertuin. 

Afbeelding 56: Luchtfoto ZKW Maatwerk 

 
Bron: Geopunt. 
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Afbeelding 57: Dominant economisch gebruik ZKW Maatwerk 

 
Bron: AWB. 

Afbeelding 58: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik ZKW Maatwerk 

 
Bron: AWB. 
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Afbeelding 59: Economisch type ZKW Maatwerk 

 

 
Bron: AWB. 

Het bedrijf maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en industrie)', 
met de volgende kenmerken: 

− de afstand tussen bedrijven bedraagt niet meer dan 20 meter; 

− een gedeelde infrastructuur, de Herenthoutseweg, waar alle bedrijven gevestigd zijn; 

− een mix van verschillende economische toepassingen; 

− de aanwezigheid van huisvesting tussen bedrijven. 

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse 
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met 
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. 

De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 60 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het 
meest aanwezig is de categorie 'detailhandel, restaurants en hotels' (6 economische eenheden), gevolgd 
door 'industriële activiteiten' (4 economische eenheden), 'stedelijke diensten en vrije tijd' (3 economische 
eenheden), 'industriële diensten' (1 economische eenheid) en 'kantoordiensten' (1 economische eenheid). 

De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type 
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste. 
Hieruit blijikt een vergelijkbaar maar lichtjes afwijkend patroon: 'detailhandel, restaurants en hotels' en 
'industriële activiteiten' gebruiken hetzelfde aantal percelen (elk 6), 'stedelijke diensten en vrije tijd' is 
aanwezig op 3 percelen en slechts 1 perceel wordt gebruikt door 'industriële diensten'. 

Er zijn nog wat meer verschillen zichtbaar wanneer de oppervlakte van het perceel in aanmerking wordt 
genomen. De aanwezigheid van industriële diensten neemt toe van 6% van het totale aantal percelen tot 
27% van de totale economische ruimte, waaruit blijkt dat het enige bedrijf dat actief is in deze sector zich 
op een groot perceel bevindt. Anderzijds is het aandeel van categorieën zoals 'industriële activiteiten' en 
'stedelijke diensten en vrije tijd' kleiner. Die bevinden zich op meer maar kleinere percelen en gebruiken 
daarom minder economische ruimte. Tot slot is de aanwezigheid van de categorie 'detailhandel, 
restaurants en hotels' in alle drie de grafieken constant, dankzij de aanwezigheid van een mix van kleine 
en middelgrote activiteiten die actief zijn langs de hoofdstraat. 

De dichtstbijzijnde buurt van het bedrijf kan ook worden onderverdeeld in twee verschillende 
omgevingen. De eerste is gelegen aan de achterkant, waar twee thuiskantoren en een kinderdagverblijf 
aanwezig zijn die ruimtelijk niet aan het bedrijfsterrein verbonden zijn. De tweede bestaat uit alle 
bedrijven aan de Herenthoutseweg die deel uitmaken van het economische type. Met uitzondering van 
enkele middelgrote bedrijven, zoals een tuincentrum en een garage, zijn de rest van de economische 
activiteiten klein. Deze hebben vergelijkbare afmetingen, worden vaak gecombineerd met huisvesting en 
zijn actief in de detailhandel, de voedingssector en de gezondheidszorg. 
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Afbeelding 60: Analyse economisch type ZKW Maatwerk 

 
Bron: AWB. 

 

 

 





 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
61 

Bronnen 

Architecture Workroom Brussels, Mapping economic activities – Protocol document, 2018. 

 

Architecture Workroom Brussels, Typologies methodology, 2018. 

 

https://www.geopunt.be/ 

 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
62 

 


