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MANAGEMENTSAMENVATTING

Deze studie gaat uit van de hypothese dat ruimtelijk ontwerp en beleid kan bijdragen aan een tran-

sitie naar een meer duurzame toekomst voor onze steden als het werk- en woonomgevingen ondersteunt 

om ‘samen te werken’ in het maken van deze toekomst. De literatuurstudie bespreekt hoe werkomge-

vingen steeds meer losgekoppeld worden van hun omringende leefomgeving en hoe belangrijk het is 

om deze werelden weer samen te brengen door – wat we noemen – een proces van ‘verweefcoaching’.

Om de bestaande relaties tussen wonen en werken te begrijpen, hebben we via een design antropolo-

gische benadering onderzocht hoe 9 Belgische bedrijven zich in de loop van de tijd ontwikkelden en hoe 

belangrijke kantelmomenten hun relaties met de omringende leefomgeving veranderden. We bespreken 

hoe bedrijven, beleid en mensen die in de stad wonen en werken gebruik kunnen maken van het inzicht 

in deze kantelpunten om actief vorm te geven aan een verweefcoachingproces. Dit impliceert een meer 

bewust samen ontwikkelen/ontwerpen van acties die werken en wonen weer dichter bij elkaar brengen, 

en dit op een microschaal (niveau van de architecturale ruimte, technologie en menselijke actoren in het 

bedrijf en zijn onmiddellijke omgeving); die vervolgens verder worden ontwikkeld op de mesoschaal (de 

regio en de stad) en de macroschaal (globale context).
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INZET VAN DE STUDIE

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) startte begin 2017 met het 

uitschrijven van verscheidene onderzoeksopdrachten die zich concentreerden op de verschillende aspec-

ten van verweving van economische activiteiten met de woonfunctie. De aanleiding was de observatie dat 

verscheidene maatschappelijke dynamieken ervoor gezorgd hebben dat de woon- en werkfunctie steeds 

verder uit elkaar gegroeid zijn; ze zijn zich letterlijk ruimtelijk van elkaar gaan spreiden. Bedrijvigheid is 

zich steeds meer gaan terugtrekken uit de woonomgevingen van de steden. Onderstaand citaat uit het 

Witboek Ruimte Vlaanderen 2017 beschrijft die tendens. 

‘Een groot deel van de ondernemingen vandaag is verweven in het bebouwde weefsel. 

Kleine ondernemingen zijn veelal op perceelniveau verweven in het woonweefsel: in bin-

nengebieden, geïntegreerd in een woonperceel, op een apart perceel tussen woningen, 

soms als een mini-bedrijventerrein, tussen woningen. Economische activiteiten worden 

echter meer en meer uit het (woon)weefsel verdrongen.’ (Witboek Ruimte Vlaanderen, 

2017, p. 35)

 

Deze dynamieken worden gevoed vanuit prominente actoren in het verwevingsvraagstuk: bedrij-

ven, burgers of omwonenden en het beleid. We vertrekken van de rollen die deze prominente actoren 

vervullen en belangen die ze behartigen. 

Voor het bedrijf is het belangrijk dat ze kunnen ondernemen in de best mogelijke omstandigheden. 

Daartoe gaan ze mee met de tijd, een tijd van alomtegenwoordige (auto)mobiliteit en de niet-lineaire 

relatie tussen afstand en transportkost en een mondiale arbeidsdeling. Voor bedrijven betekent dit dat 

ze een specifieke rol opnemen in gespecialiseerde netwerken, zich richten op specifieke werknemers, 

klanten op een specifieke schaal rekruteren,… die allen passen binnen het eigen business-model. De 

binding met de lokale buurt vervaagt voor steeds meer bedrijven.

De burger/buurtbewoner laat de woonplaats minder afhangen van werkplaats en meer van de 

eigen nagestreefde woonkwaliteit. Er is steeds minder een (gevoel van) verbondenheid met de econo-

mische activiteit of het bedrijf uit de eigen woonomgeving. Tegelijk werd een deel van de bevolking steeds 

mondiger en multimedialer; de stap om zich te organiseren tegen de overlast, ertegen te protesteren 

en zelfs formeel een klacht tegen een bedrijf in te dienen werd daarmee kleiner. Investeren in een goed 

nabuurschap werd voor bedrijven daarom steeds belangrijker.

Tot slot, bekeken vanuit het beleid, zijn er twee zichzelf versterkende logica’s. Ten eerste wordt 

het scheiden van functies in de tweede helft van de 20ste eeuw naar voor geschoven. Scheiding blijft 

nuttig als activiteiten echt hinderlijk, gevaarlijk en ongezond voor mens en milieu zijn en er onvoldoende 

maatregelen bestaan om de risico’s te beperken. Om economische activiteiten aan te trekken focust(e) 

het beleid zich op het voorzien van (goedkope) bedrijventerreinen. Hoewel voor veel activiteiten ver-

weven voorkomen geen enkel probleem is, zijn er weinig voorbeelden van beleid voor verweven locaties. 

Bestemde economische terreinen in woonomgevingen krijgen, wanneer de site verlaten wordt, vaak een 

woon- of gemengde bestemming. Ten tweede speelt binnen de gemengde bestemmingen (waaronder 

het woongebied) een vastgoedlogica. Omdat de prijs voor het woonvastgoed nu eenmaal hoger is dan 
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voor bedrijfsvastgoed (met uitzondering van sommige winkelpanden), zal de logica van de vastgoedmarkt 

er vaak toe leiden dat verweven sites omgevormd worden tot gloednieuwe woonprojecten. Deze twee 

logica’s zorgen ervoor dat er doorgaans in de praktijk weinig tegenkanting is om bedrijven zich te laten 

vestigen op bedrijventerreinen. 

Gezien we uit studies weten dat een goede verweving tussen wonen en werken grote voordelen 

heeft in het werken naar de Sustainable Development Goals (SDGs), is het van belang om er andere dy-

namieken tegenover te plaatsen die de verweving tussen wonen en werken opnieuw kunnen versterken 

of innoveren in het licht van deze recente maatschappelijke dynamieken. Zo is een korte afstand tussen 

wonen en werken duurzamer, omdat werknemers te voet of met de fiets kunnen gaan en is het ook in-

clusiever naar lager geschoolden, die niet snel lange afstanden afleggen voor het werk. Maar, waar wonen 

en werken zeer gedefinieerde domeinen zijn, is de tussenzone, de verweving dat veel minder. Het maakt 

deel uit van het publieke en heeft daardoor geen duidelijke eigenaars en verantwoordelijken. Het zijn dus 

vooral beleidsmakers die zich over deze tussenzone ontfermen, maar die hebben veel moeite om bedrij-

ven en bewoners te overtuigen om hier mee over na te denken en er in te investeren. Toch leert de erva-

ring dat ze er bij kunnen winnen, omdat een gedeelde zone, voor beide partijen voordelen kan opleveren. 

De centrale vraag van de studie was daarom: ‘hoe kunnen we de bestaande verweving van econo-

mische activiteit behouden in de stad?’. Deze studie leerde ons dat deze vraag te eenvoudig is. De vraag 

gaat er immers vanuit dat de huidige verwevingsstrategie voldoende kwalitatief is en antwoord biedt op 

de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke dynamieken. We willen die vraag verder nuanceren 

door te erkennen dat we allereerst veel meer inzicht nodig hebben in de maatschappelijke dynamieken 

die de verweving wonen en werken ten goede komen of belemmeren, te detecteren en vervolgens ac-

ties ontwerpen die deze verweving versterken, in vraag stellen of vernieuwen. We moeten bovendien 

specifiëren vanuit welk perspectief we dit willen doen: wie moet die acties ondernemen: burgers, beleids-

makers, bedrijven? Dat leidde ons tot de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we als ruimtelijk ontwerpers, 

planners de bestaande bijdragen van bedrijven, burgers, lokale en regionale beleidsmakers aan de ver-

weving tussen wonen en werken (met het oog op een duurzame omgeving) versterken, in vraag stellen en 

vernieuwen, en dit rekening houdend met de hedendaagse maatschappelijke dynamieken?’
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METHODIEK

Om die vraag te beantwoorden, werden een aantal methodieken ingezet die er bewust op gericht 

waren om de bestaande en toekomstige dynamieken die spelen bij verweving van wonen en werken in 

beeld te brengen, te bespreken en te innoveren. Meer bepaald werd de verweving van 9 bedrijven met de 

omringende leefomgeving bestudeerd. Dit had als doel het ontdekken en verder ontwikkelen van acties 

door bedrijven, beleid en burgers die de verweving wonen en werken ten goede komen. 

Dit traject startte met interviews en observaties bij de bedrijven ter plaatse in de periode van maart 

tot juni 2018. De resulterende bottom-up inzichten werden verwerkt in historische tijdslijnen die een 

visuele representatie zijn van de verschillende kantelmomenten (bv. een groei van het bedrijf) in de aard 

van de verweving tussen de bedrijven en de omringende leefomgevingen en de verschillende acties die 

de bedrijven genomen hadden om met die kantelmomenten om te gaan. 

Vanaf september vonden dan co-creatieve workshops plaats tussen de bedrijven, de intercom-

munales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met 

kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog 

meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze 

acties werden vervolgens geëvalueerd. 

Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die 

door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en 

acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen 

en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze 

voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en 

tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, 

burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven 

strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te 

houden. Zo bouwt deze studie verder op studies zoals Brussel Noordrand (zie ruimtedeelplatform Buda 

+, https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand) en Labo XX, Antwerpen (https://www.antwerpenmor-

gen.be/projecten/labo-xx/over). 
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RESULTATEN

 ROESELARE 

 INTERVIEWS 19/04/2018 (locatie: in het bedrijf) 

 WORKSHOP 13/09/2018 (locatie: stadhuis Roeselare)

 bedrijven: VDV,  ROULARTA,  RODENBACH
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VDV ADVOCATEN

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

LODE DERUDDER
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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In 1954 start advocaat Albrik Van Eeckhout een eenmanskantoor in het centrum van Roeselare. In 
1987 studeert zijn zoon Antoine af als advocaat en vervoegt hem.

KANTELMOMENT - FAMILIALE ONTWIKKELING
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN  

KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN  

In 1991 trouwt Antoine Van Eeckhout met advocate Kaat Vanthuyne. Haar familie heeft een pand in 
de historische stadskern van Roeselare, Henri Horriestraat 44. Dit pand is bouwkundig erfgoed. Dit 
kantelmoment pakken ze aan door een concrete actie:

De Van Eeckhouts betrekken het pand samen met Kaat Vanthuyne omdat ze nood hebben aan meer 
ruimte. Antoine en Kaat wonen in een appartement boven het kantoor.
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

In 1991 komt Lode Derudder erbij en in 2006 wordt het kantoor versterkt met Koen Vandenberghe. 
Koen Vandenberghe was een studiegenoot van Lode Derudder en Antoine Van Eeckhout die in 
Ingelmunster een volwaardig kantoor had uitgebouwd. Hij oppert het idee om samen te werken in 
Roeselare. Antoine Van Eeckhout, Lode Derudder en Koen Vandenberghe starten samen een nieuw 
vennootschap dat bestaat uit 3 eenmanszaken, met name VDV Advocaten.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Door de personeelsgroei is er nood aan uitbreiding. In 2006 kijkt VDV uit naar een ruimte ergens rond 
Roeselare, waar meer plaats is. Dit leidt tot een concrete actie:

Het bedrijf wil niet verhuizen naar een nieuwe ruimte rondom Roeselare, omdat dit als nadeel heeft 
dat niemand het kantoor daar kent. In het centrum hebben ze naamsbekendheid en zijn ze verankerd 
in de buurt. Ze besluiten daarom in de buurt gevestigd te blijven. Ze anticiperen op ruimtelijke uit-
breidingsmogelijkheden in de buurt. De vrouw die het vervallen huis op nr 46 bezit, overlijdt zonder 
rechtstreekse erfgenamen. De mensen die het huis in hun bezit krijgen, verkopen het aan VDV Ad-
vocaten. 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERBOUWING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERBOUWING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN  

In 2006 wordt om aan de toenmalige noden tegemoet te komen op nr 46 een nieuw modern gedeelte 
aangebouwd. Ze nemen de bewuste actie om hier ook wonen en werken te combineren.

Het appartement bevindt zich nog steeds op nr 44, de rest van het gebouw en nr 46 worden samen-
gevoegd en vormen kantoorruimtes.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR

ACTIE - DEEL MENSEN -  PERSONEEL   

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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ACTIE - DEEL MENSEN -  PERSONEEL   
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR

ACTIE - DEEL MENSEN -  PERSONEEL   

Advocaten worden btw-plichtig vanaf 2014. Dit zorgt ervoor dat hun loonkost hoger zal liggen. Dit 
leidt tot twee acties op niveau van de bedrijfsstructuur en de organisatie van personeel.

Op 1/1/2014 worden de 3 eenmanszaken een gemeenschapsassociatie. Ze kunnen zo elk meer spe-
cialiseren in hun vakgebied en toch verschillende cliënten aantrekken. Omdat advocaten vanaf 2014 
btw-plichtig worden, is een gemeenschapsassociatie een voordeligere keuze.

De verschillende eenmanszaken gaan samenwerken en nemen een office manager aan die de ad-
ministratieve taken op zich kan nemen. Zij kiezen voor een officiële werknemer binnen VDV, maar 
dat zou ook iemand extern kunnen zijn die bij nog meer verschillende bedrijven ingezet kan worden.
 



28



29

GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR

KANTELMOMENT - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

De advocaten die bij VDV zijn komen werken, brengen elk hun eigen specialisatie en expertise mee. 
Zo werkte iemand bij een notaris, en nam die expertise mee naar VDV. Iemand anders deed stage in 
een fiscaal bureau en nam die expertise mee. Daardoor kan VDV nu voor de fiscus werken. Deze grote 
personeelsgroei, leidt tot een actie op niveau van infrastructuur.

Nadat eerder de eerste verdieping van nr 44 deel werd van het advocatenkantoor, wordt op dit mo-
ment ook de tweede verdieping ingericht. Er is steeds meer ruimte nodig omdat het kantoor blijft 
groeien. Op dit moment werken er 10 advocaten en 5 administratief medewerkers waaronder een 
office manager. Omdat de gebouwen op nr 44 en 46 nu toch in het bezit zijn van VDV en ze al grote 
investeringen gedaan hebben, blijven ze daarbinnen verder verbouwen en inrichten, ook al zijn de 
ruimtes niet altijd ideaal. Een kantoor aan de rand van de stad zou misschien handiger zijn, maar ze 
zijn nu een bekende naam op deze locatie dus blijven ze. In het drukke centrum, komt het gebouw 
soms wel onder druk te staan, bijvoorbeeld door verbouwingen aan andere gebouwen (serviceflats) 
die voor schade zorgden aan het kantoor.



31

PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

De uitbreiding van het kantoor brengt met zich mee dat het kantoor volgens de regels 3 parkeer-
plaatsen binnen een straal van 400m moet hebben. Parkeerplaatsen in de straat zijn beperkt, maar 
de ruimte achter nr 46, die eigenlijk in een autovrije straat ligt, geldt wel als parkeerplaats (zie foto 

(5) op pg 42) en het kantoor heeft nog plaatsen binnen 400m. Betaalparking De Munt ligt wel 
vlakbij en kan door cliënten gebruikt worden, maar verder zijn parkeergelegenheid en bereikbaar-
heid niet ideaal voor het kantoor.
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 
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ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  NETWERKING MET ANDERE BEDRIJVEN
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN (2x) 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  NETWERKING MET ANDERE 
BEDRIJVEN

In de jaren 1950 waren er 7 advocaten in Roeselare, nu zijn er heel erg veel (zie kaart pg 13). De 
overbuurman van VDV Advocaten is bijvoorbeeld ook een advocaat, hij werkt in een bureau in de 
Zuidstraat, VB / Advocaten. De andere vennoot in dat kantoor deed ooit stage bij VDV. Ook bij Akurad 
Advocaten werkt een buurman van VDV. De stijging is overal zichtbaar, cijfers tonen eenzelfde toe-
name aan in bijvoorbeeld Brugge en Ieper. Deze verandering op niveau van de sector, leidt tot twee 
acties: meer samenwerking tussen bedrijven in de stad en het meer actief investeren in het netwerk.

In 2013 ontmoeten VDV en het boekhoudkantoor dat in dezelfde straat ligt elkaar (gebeurt toevallig 
op straat). Ze werken samen doordat ze bijvoorbeeld elk bij het andere kantoor lezingen geven vanuit 
hun expertise. Ook hebben ze al eens een lezing georganiseerd voor hun cliënten, samen met een 
IT’er en een verzekeringskantoor. De lezing vond plaats in voormalig café De Kaai (zie kaart pg 13). 
Dit café is eigendom van een vriend van Antoine. 

De ontmoeting met het boekhoudkantoor gebeurt toevallig op straat, daar geraken ze aan de praat. 
Hetzelfde gebeurt met een verzekeraar en notaris (nu verhuisd naar de rand van de stad), waarmee 
nu soms een businesslunch gehouden wordt. Ze investeren momenteel nog te weinig in de buurt. 
VDV maakt gebruik van de supermarkt en enkele lunchzaken, maar rechtstreeks contact tussen het 
kantoor en buurtbewoners is er niet echt, al staat VDV daar wel voor open. Er is ook minder verweving 
tussen wonen en werken vandaag, gezien er vandaag niet meer in het kantoor wordt gewoond en 
vroeger wel. Het enige contact met buren gebeurt door toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld in de 
parkeergarage waar ook bewoners van de serviceflats hun auto parkeren.
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ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAPKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAPKANTELMOMENT - 

Vroeger waren er veel eenmanszaken in Roeselare (bv. kapper, schoenmaker), nu zijn er vooral win-
kels (ketens) en leegstand. Die eenmanszaken zijn erg typisch voor de stad. De zin voor onderne-
merschap is een vervolg van de Nieuwmarkt uit de 20ste eeuw, waar leurders hun waar aan de man 
brachten (zie kaart pg 13).
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

Roeselare wordt het kloppend hart van West-Vlaanderen genoemd, de bevolkingscijfers blijven stij-
gen. Dat heeft ook een invloed op de bewoning. In de Henri Horriestraat liggen aan een kant heren-
huizen, aan de andere kant (kant van VDV) kleine rijhuizen. Die worden stilaan allemaal opgeknapt. 
In het algemeen worden vervallen gebouwen opgewaardeerd en komen er veel appartementen bij in 
de buurt.
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¹ Kantoor VDV

² Dit worden appartementen

³ Service flats

1

3

2
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4 Service flats

5 Parking motor achter VDV

6 Autovrije straat tussen VDV en Electrabel

7 Leegstaand Electrabel gebouw

8 Boekhoudkantoor

9 Ingang parkeergarage

10 De Munt

5

4

6

7

8

9

10
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ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN

SITUATIE:  De regelgeving stelt dat een bedrijf, zoals VDV, met een bepaalde omvang een x-aantal par-

keerplaatsen ter beschikking moet hebben in de buurt. Op dit moment huren de medewerkers van het 

kantoor parkeerplaatsen in parking De Munt, waar ook buurtbewoners hun auto parkeren. Tijdens markt-

dagen is de parking echter zo vol dat zelfs abonnementhouders geen plaats vinden. De pragmatische op-

lossing is om op zoek te gaan naar mogelijkheden om elders te huren. Het alternatief is om fundamenteel 

anders om te gaan met mobiliteit en parking.

SUBJECT:  Het bedrijf dient dus voor personeel en klanten op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. 

Vanuit het Departement Omgeving wordt aangehaald dat communicatie met buren ook een belangrijke 

factor is: VDV en buurtbewoners hebben namelijk hetzelfde probleem.

INSTRUMENTEN:  De instrumenten die worden voorgesteld, zijn enerzijds een beleidsinstrument en 

anderzijds een data-uitwisselingsplatform.

- Als beleidsinstrument is het voorstel te werken aan een gedifferentieerd parkeerbeleid waarbij 

woningen, kantoren en winkels parkeerruimte delen, maar tijdens andere uren. Nu stelt de parkeer-

regelgeving dat voor elke ruimte een parkeerplaats voorzien moet zijn. Maar als in één pand bijvoorbeeld 

een winkel en een praktijkruimte die enkel ’s avonds gebruikt wordt, liggen, dan is misschien maar één 

parkeerplaats nodig, omdat beide gebruikers van het pand niet op hetzelfde moment aanwezig zullen 

zijn. 

- Om die differentiatie te kunnen faciliteren is er nood aan een monitorings- en data-uitwis-

selingsinstrument. Er moet dan gemeten worden wat de bezetting is van de verschillende parkeersites. 

Gebruikers moeten kunnen traceren waar een plek is in de stad. Tegelijk moet dit instrument ook uitge-

breid de mogelijkheden voor openbaar vervoer en deelfietsen inzichtelijk maken, om het gebruik van de 

auto af te raden.    

OBJECT:  Als er nagedacht wordt over parking delen, bijvoorbeeld onder een gebouw met woningen en 

bedrijfsruimtes of winkels, moet ook rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van die parking. 

De parking zal aantrekkelijker zijn voor gebruikers die niet in het gebouw wonen of werken als de toegang 

tot de parking op straat uitkomt in plaats van in de gang van het gebouw. Door de toegang op straat te 

plaatsen komt er bovendien meer leven op straat. Er ligt dus een ontwerpopdracht in (toegangen voor) 

parkings als urban interfaces die met elkaar verbonden zijn, zowel materieel als digitaal, die bezetting, 

tijdstippen, type gebruik etc. visualiseren.

VDV ADVOCATEN

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

VDV is een bedrijf in volle ontwikkeling en is op zoek om 

op innovatieve manier, samen met beleid en burgers, som-

mige uitdagingen aan te pakken. Zij spelen in op twee 

specifieke uitdagingen, met name de parkeersituatie en 

hun groei als bedrijf.



44

ACTIE - INVESTEER IN  TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR -  DIGITAAL

Er ligt een grote focus op de constante uitbreidingen binnen VDV. Het bedrijf blijft groeien en daardoor is 

er infrastructureel plaats te kort. Ze denken eraan om nieuwe vestigingen op te richten op andere loca-

ties, eventueel internationaal. Maar zijn er geen opties om in de buurt uit te breiden en meer te verweven 

met de woonkern van Roeselare? VDV oppert de idee om meer met conference calls te werken. Doordat 

vergaderingen vanop afstand kunnen plaatsvinden, hoeven partners en klanten niet meer naar het kantoor 

te komen, en zijn parkeerplaatsen niet meer nodig.

 

ACTIE -  DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE -  WERKRUIMTES 
In plaats van telkens vergaderingen op het overbezette kantoor van VDV te laten doorgaan, kan VDV ook 

mensen uitsturen naar andere plekken: niet alleen naar klanten, maar ook voor gesprekken met bijvoor-

beeld sollicitanten. De deelnemers in de studie meenden bijvoorbeeld dat het handig zou zijn als er in 

Leuven een gedeelde ruimte was voor ondernemers uit Roeselare (of daarbuiten). Iedereen die vanuit 

Roeselare een afspraak heeft in Leuven, kan die ruimte dan gebruiken. In het algemeen zou men aan 

een nationaal ruimtelijk deelsysteem en platform kunnen werken. Dit door middel van een oproep naar 

bedrijven met restruimte waar bedrijven meetings op locatie kunnen laten doorgaan. Ook in Roeselare 

zelf zouden extra ruimtes gezocht kunnen worden. VDV zou om het gebrek aan kantoorruimte in te vullen 

bijvoorbeeld een vergaderzaal kunnen opofferen. Hun vergaderingen zouden dan kunnen verplaatsen naar 

bijvoorbeeld een co-working, of een leegstaande ruimte in de stad. Het oude Electrabel-gebouw komt vrij, 

weet VDV, maar volgens de stad is dat al bijna volledig ingevuld. In De Munt is er wel ruimte voor bureaus 

voor starters en co-working-spaces. Ook het ondernemershuis biedt goedkoop ruimte aan voor startende 

bedrijven en vergaderzalen voor gevestigde bedrijven met plaatstekort. Boven veel winkels in Roeselare 

zijn er leegstaande ruimtes. VDV kan door lokale uitbreiding in het centrum van Roeselare blijven als 

bedrijf. Wanneer zij een ruimte delen met hun buren of collega-bedrijven in het land, kan dat hun relatie 

ten goede komen door de win-win: VDV heeft de ruimte die het nodig heeft, de eigenaars van het pand 

halen er een inkomen uit, of vermijden leegstandtaks.

SUBJECT:  Medewerkers van bedrijven met plaatstekort en eigenaars van winkels of panden in de om-

geving

INSTRUMENT:  Digitale monitoring en ontsluiting van gedeelde werkruimtes

- Kennis over deelmogelijkheden. Naast huren of kopen bestaan ook andere vormen van horizon-

taal splitsen, zoals vormen van erfpacht. Deze kennis moet beschikbaar gemaakt worden,  bijvoorbeeld 

door experten of via een platform.

- Een digitaal platform waarop mensen ruimte kunnen aanbieden of zoeken

- Eventueel fondsen, zodat verschillende bedrijven of winkels samen kunnen investeren

OBJECT:  De ruimtes in de stad die kunnen opengesteld worden voor deel-werkruimtes, kunnen ver-

schillende vormen aannemen. Combinatie winkel-/werkruimte: In Nederland en Duitsland wordt al langer 

geëxperimenteerd met het principe om het wonen-boven-winkels om te draaien. Winkels sluiten om 18u, 

daarna is het winkelgebied dood als winkels allemaal op het gelijkvloers liggen. Wonen geeft constante 

activiteit, dus daarom zouden de woningen onderaan geplaatst kunnen worden. In het centrum van Roe-

selare wordt wonen boven winkels sterk gepromoot: Roeselare wil zich echt promoten als winkelstad. In 
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de toekomst wordt er gekeken naar de mogelijkheden van bedrijven-boven-winkels, maar dat moet eerst 

verder onderzocht worden. Het bedrijf huurt/deelt dan een ruimte boven/in winkels. Het kan gaan over 

het permanent bezetten van die ruimte, maar in veel gevallen is occasioneel gebruik gewenst. Bedrijven 

zouden de ruimte bijvoorbeeld enkel betrekken tijdens vergaderingen. Misschien kunnen verschillende 

bedrijven dan 1 ruimte delen.

REGELS:  De stad kan voordelige maatregelen voorzien voor mensen die (stukken van) hun panden delen 

met andere bedrijven, bijvoorbeeld als het gaat over leegstandtaks.

GEMEENSCHAP:

- Experts met kennis over het delen van panden

- Vzw handelszaken

- Stad als spilfiguur tussen bedrijven en de handelaars of handelsvereniging

- Brandweer, om te betrekken bij de brandveiligheidskwesties. Vaak kunnen dit soort ideeën, waar-

bij met gyproc wanden delen van winkels afgezet worden om uit te besteden aan bedrijven, niet in realiteit 

omgezet worden door de brandveiligheid.

ROL:  Het bedrijf is vragende partij, eventueel investeerder, terwijl de winkels panden ter beschikking stel-

len. De stad verbindt bedrijven en winkels, via een platform. De overheid (lokaal + Vlaams) denkt na over 

regelgeving omtrent dit soort vormen van ruimte delen.

OBJECT:  Dit format van kantoor/parking delen zou meer bekend moeten worden en anderen kunnen 

inspireren om op dezelfde manier met infrastructuur om te gaan. Op dit moment denkt de stad namelijk 

dat weinig eigenaars van winkels, vooral lokale families of franchisenemers van grote ketens, staan te 

springen om hun lege ruimtes ter beschikking te stellen. Er moet gedacht worden aan toegankelijkheid: 

niet elke winkel heeft een aparte toegang tot een pand boven de winkel. De stad kan wel initiatief nemen 

om toegang te voorzien. Er is vaak geen aparte toegang, en de winkels gebruiken (delen van) die ruimtes 

voor stockage.
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ROULARTA

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

DANNY DESMET
MARIO PARET
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GROEI (BEDRIJF EN PERSONEEL)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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GROEI (BEDRIJF EN PERSONEEL)KANTELMOMENT - 
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

1954: Roularta wordt opgericht in het centrum van Roeselare door Willy De Nolf en zijn vrouw. Al gauw 
groeit en automatiseert het bedrijf, waardoor plaatstekort ontstaat. 
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

In het centrum wordt Roularta steeds moeilijker bereikbaar voor vrachtverkeer, door de toename van 
verkeer en bebouwing. 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)KANTELMOMENT - 

In 1963 verhuist Roularta naar de oude ring rond Roeselare, omdat daar nog weinig bewoning is. 
Uitstoot en geluid zijn daar geen probleem. 
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GROEI (BEDRIJF)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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GROEI (BEDRIJF)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE

In 1963 begint de uitbouw van het bedrijf langs de Meiboomlaan. 

Vanaf 1972 groeit het gebouw stelselmatig. De drukkerij wordt uitgebreid met nieuwe drukpersen. 
In 1977 wordt een nieuwe hal van 5000m toegevoegd om de Harris M1000 rotary pers en kranten-
persen te huisvesten. Deze persen stoten een geurende lucht uit, maar er komen weinig klachten over 
geurhinder omdat er nog maar weinig bewoning is in de omgeving. Op dit moment houdt een extern 
bureau zich bezig met milieuvergunningen. In 1985 is er een verdere uitbreiding van het gebouw 
nodig met weer een nieuwe drukpers.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP REGELGEVING  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   
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ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP REGELGEVING  

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR   

In 1993 wordt een naverbrander verplicht. 

Nog voor het vereist wordt door regelgeving installeert Roularta een naverbrander. De plaatsing van 
de naverbrander is een keuze van het bedrijf, om de regelgeving voor te zijn. Het nadeel hiervan is 
dat de machine nog niet op punt staat en dat dit veel technische problemen met zich meebrengt. Er 
komt een tweede, grotere ring rond Roeselare en er komt steeds meer bewoning in de omgeving van 
het bedrijf. De gescheiden locatie wordt stillaan een locatie met bewoning in de omgeving, waardoor 
uitstoot meer en meer in termen van overlast voor de omgeving gedefinieerd wordt. Er komt reactie 
van een milieuinspecteur, waarop ook omwonenden de hinder melden. 

In 1993 wordt de naverbrander wel verplicht en wordt een betere versie geïnstalleerd. 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN -  SAMENLEVINGSPLAN  
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ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN -  SAMENLEVINGSPLAN  
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR   

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN -  SAMENLEVINGSPLAN  

In 2006 dient Roularta een bouwaanvraag in voor uitbreiding (door aankoop Franse Groupe Express 
- inmiddels terug verkocht). Op dit moment is er wel al wat overlast voor de buurt. Bij warm weer 
worden ramen open gezet en komen er dampen uit het bedrijf vrij. Er is op dat moment weinig com-
municatie met de omwonenden. Vanuit de provincie komt hier feedback op. De provincie raadt aan 
meer contact te hebben met de buurtbewoners en te communiceren over de milieuvergunning. 

Wanneer Danny Desmet en Mario Paret van Roularta een bouwaanvraag gaan verdedigen voor de 
milieuvergunningscommissie, beseffen ze dat ze de impact van het bedrijf op de omgeving moeten 
herbekijken. In plaats van de milieuvergunning in handen van een extern bureau te houden, for-
muleren ze een nieuwe visie. Ze willen rekening houden met brandveiligheid en verzekeringen en als 
familiebedrijf willen ze aandacht hebben voor de buurt. William Metsu, de directeur van de afdeling 
Print, kiest er daarom voor om 10% van het budget voor de uitbreiding te besteden aan duurzaam-
heid, lichtstraten, energie, geluid, contact met buurt. Hij krijgt carte blanche bij het ontwerpen van het 
nieuwe gebouw. Er wordt niet aan kortetermijndenken gedaan door bijvoorbeeld voor een drukschuur 
te opteren. 

Koen Dewulf, voorzitter van de milieuvergunningscommissie, stuurt aan op een wijkcomité. Hij advi-
seert verder aan de deputatie, rekening houdende met klachten tijdens het comité. Buren maken zich 
meer bepaald zorgen over de vermelding van een ‘lokaal voor gevaarlijke producten’ in de bouwaan-
vraag. Roularta wil open kaart spelen met de buren over de bouwaanvraag en het budget dat gaat 
naar beperking van geluidshinder en uitstoot. 
Op 15 juni 2016 vindt dan het eerste wijkoverleg over de bouwaanvraag plaats, waarop Roularta, 
40 bewoners en de schepen aanwezig zijn. Na het overleg krijgen de buren de telefoonnummers 
van mensen binnen het bedrijf mee, zodat ze meteen klachten of vragen kunnen doorgeven als die 
er zijn. Ze mogen ook in het bedrijf komen kijken als ze zich zorgen maken. De buren maken zich 
bijvoorbeeld zorgen over het lokaal voor gevaarlijke producten dat in het nieuwe gebouw – en dus 
dichter bij hun woningen – aanwezig zal zijn. Daarom nodigt Roularta hen uit om het huidige lokaal 
voor gevaarlijke producten te komen bekijken, om hen duidelijk te maken dat het helemaal niet om 
bedreigende producten gaat. Daarna volgen er geen bezwaarschriften meer van buren. 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  

Het terrein tussen Roularta en haar dichtste buur komt te koop te staan.

In 2007 breidt het bedrijf uit. Er komt een nieuwe drukkerij, waarin alle nutsvoorzieningen (inkt, 
stroom, water etc.) onder de grond lopen. De brakke grond rondom het bedrijf (aangekocht terrein 
waar vroeger een Citroën-garage en de hoeve van een oudere dame stonden) wordt beplant. De 
groenaanleg verhindert het zicht op het bedrijf en op de parking. Het bedrijf wordt gelauwerd voor zijn 
aanpak. Natuurpunt is lovend over de biodiversiteit die rondom het bedrijf ontstaat (vlinders, vogels, 
insecten etc.). De structurele factor die de keuze van groenaanleg bepaald heeft, is geluidsbeperking. 
Om overlast vast te stellen, wordt de uitstoot van een bedrijf gemeten aan de gevel van het dichtstbij-
zijnde huis. Door het terrein rondom het bedrijf op te kopen, kunnen nooit huizen dichterbij gebouwd 
worden. De beplanting zorgt voor een extra buffer (visueel en auditief) tussen het bedrijf en de dichtst-
bijzijnde bestaande huizen. De accidentele factor die de keuze van groenaanleg bepaalde was het 
feit: ‘We hebben die grond nu toch, we kunnen er beter iets moois mee doen’. De persoonlijke keuze 
die het bedrijf maakt is om de groenzone als buffer in te zetten, maar niet persé als recreatiegebied 
met bijvoorbeeld speelzone. Dit brengt verantwoordelijkheden en misschien overlast met zich mee.
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  -  CIRCULATIEPLAN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  -  LADEN EN LOSSEN
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ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  -  LADEN EN LOSSEN

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  -  CIRCULATIEPLAN

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  -  LADEN EN LOSSEN

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  

Met de verbouwingen (en toenemende bebouwing in de buurt) wordt ook gekeken naar mobiliteit. Het 
bedrijf zag dat vrachtwagenchauffeurs (vooral uit het buitenland) vlak voor het bedrijf in de woonwijk 
bleven stilstaan en besloot een oplossing te zoeken. Er worden verschillende opties afgewogen. 

Eerste idee: vrachtwagens rijden vanaf de Meiboomlaan het groengebied op om zo voor het bedrijf 
te kunnen parkeren. Maar dan moeten ze door een woonwijk waar veel fietsers passeren, wat geen 
veilige optie lijkt. Er wordt vervolgens geopteerd om vrachtwagens via de Meensesteenweg het ter-
rein op te laten rijden. Er worden borden geplaatst ter verduidelijking. De voorkeur voor een ingang 
via de Meensesteenweg wordt ook beïnvloed door het beleid: er moet voldaan worden aan een ge-
luidsnorm en metingen vinden plaats bij de dichtstbijzijnde mogelijke buur. Die ligt verder af, als de 
ingang langs de Meensesteenweg gebruikt wordt.

In 2011 worden loskades gebouwd zodat vrachtwagens genoeg ruimte hebben voor laden en lossen 
zonder overlast. Maar er moet nog altijd rekening gehouden worden met de geluidsnorm, waarvoor 
metingen gedaan worden bij de dichtste buur. 

Er wordt een groene geluidsberm rond de loskades gebouwd. 
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN

Er wordt een grote parking aangelegd op de braakliggende grond, zodat werknemers niet meer in 
de wijk moeten parkeren. De parkeerstrook langs de Meiboomlaan wordt herbekeken door de stad, 
Roularta raadt aan om voor parallel parkeren te gaan zodat auto’s niet achteruit de baan op moeten 
rijden (gevaarlijk voor fietsers en zorgt voor opstoppingen). Het gebied dat vroeger de Citroëngarage 
was, krijgt nu een petanquebaan voor de werknemers. Hier ligt ook een parkeerstrook voor werkne-
mers waar bewoners ook gebruik van maken. 

Het bedrijf maakt er geen probleem van dat buurtbewoners hun parking gebruiken, om de buurt ook 
een stukje tegemoet te komen. 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFORMATIE MET BUURT,  BELEID EN ANDERE BEDRIJVEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFORMATIE MET BUURT,  BELEID EN ANDERE BEDRIJVEN

Vanaf 2014 zijn onderdelen over duurzaamheid en energie in het jaarverslag vereist door regelgeving. 

Roularta plaatst regelmatig rapporten online met jaarverslagen over bijvoorbeeld milieubeleid. Die 
kunnen ingekeken worden door alle stakeholders (buren, Patrick de voorzitter van het wijkoverleg 
etc.). Als maatstaf voor die rapporten, gebruiken ze het GRI (Global Reporting Index). Ze plaatsen die 
rapporten online sinds ze beursgenoteerd zijn (eind jaren ’90). 
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VIERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN

KANTELMOMENT - 
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VIERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN

In 2017 vieren ze het 10de jubileum van het buurtoverleg. Aanwezigen zijn nu een kern van 7 à 8 
bewoners, Roularta, de schepen en iemand van de stad. Openheid blijft nog altijd prioritair: als er 
vragen gesteld worden over een ventilator op het dak, mogen de bewoners op het dak komen kijken. 

De bewoners zien het participatieplatform steeds meer als een contactmoment met de stad; Er 
worden bijvoorbeeld kwesties als mobiliteit in de buurt besproken, waarbij Roularta betrokken partij 
is net als de buurtbewoners. Er is een goede verstandhouding ontstaan tussen Roularta en de buurt.
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SECTORALE VERANDERING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)KANTELMOMENT - 
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SECTORALE VERANDERING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)KANTELMOMENT - 

Roularta heeft Sanoma (inclusief activiteiten en personeel) overgenomen. Media is een moeilijke sec-
tor, maar Roularta hoopt verder te gaan op hetzelfde pad door steeds weer te anticiperen op proble-
men of klachten door goede investeringen. Ze willen de drukkerij in stand houden door te investeren 
in nieuwe machines, omdat er nog steeds plaats genoeg is in het gebouw. Ze hebben de indruk dat 
de vraag naar kwaliteitsvol drukwerk blijft, dus ze maken zich niet te veel zorgen. Onlangs kochten 
ze Sanoma op, waardoor Roularta nu 250-400 werknemers heeft. Die opkoop heeft vooral impact op 
Roularta Brussel. 
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1 Groenbuffer

2 Groene zone tussen Roularta en woningen

3 Ramen die vroeger voor geurhinder zorgden wanneer ze open 

stonden

1

2

3
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4

5

6

7

4 Parking

5 Groene buffer die parking van het zicht 

onttrekt

6 Petanquebaan

7 Villa van eigenaars Roularta
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8 Omleidingsbord

9 Geluidsberm

10 Naverbrander

11 Loskades

8

9

10 11
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ACTIE - ONTWIKKEL LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 

RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  BESTAANDE INFRASTRUCTUUR HERWAARDEREN 

(Houd rekening met het uitzicht/de architecturale kwaliteiten van het bedrijf voor de buurt: ga niet voor 

een ‘fabriek’ maar voor een ‘siergevel’)

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  (Maak de groene buffer die er nu 

al is, deel van grotere groene long)

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERGELEGENHEDEN  (bv. Tijdens evenementen)

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 

TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR  (bv. Ga voor intern warmtenet)

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 

TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR  (bv. Digitaliseer en krimp industriële activiteit) 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN (Met bedrijf, beleid en buurt) 

INSTRUMENT:  Persoonlijke bedrijfsbezoeken 

Via deze actie nodigt het bedrijf uit tot individuele bezoeken van mensen met vragen of interesse. Het gaat 

dus niet over de klassieke openbedrijvendagen. Het gaat bijvoorbeeld over een oude ingenieur uit de buurt 

die dacht dat de naverbrander te vervuilend was. Hij ging ervan uit dat Roularta de machines voor con-

troles niet op maximum capaciteit liet draaien, om zo te slagen voor die controles. Daarop heeft Roularta 

hem uitgenodigd om de naverbrander en de machines te komen controleren. De man is echt bovenop de 

machines en het dak van het bedrijf gekropen om alles goed te kunnen bekijken. Dit soort bezoeken laat 

het bedrijf jaarlijks doorgaan, en telkens vóór een vergunningsaanvraag. Deze actie voorkomt zo misver-

standen tussen bedrijf en buren en kan het bedrijf een gezicht geven in de stad. 

SUBJECT:  Het bedrijf neemt initiatief om individuele bedrijfsbezoeken te organiseren en vraagt de voor-

zitter van het wijkcomité de bijeenkomsten te organiseren.

INSTRUMENTEN:  Het platform van het bedrijf, een wijkplatform of een urban screen kunnen deze actie 

bekend maken.

REGELS:  Om deze actie te doen slagen, zijn twee regels van belang.

ROULARTA

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

Roularta heeft in het verleden vaak stil moeten staan bij 

hun impact op de buurt en heeft al veel maatregelen 

getroffen om de verweving zo positief mogelijk te maken. 

Daarom hebben ze voor het ontwerpen van alternatieve 

acties meer gekeken naar hoe ze bestaande acties kun-

nen articuleren, evalueren en eventueel zelfs verbeteren, 

en daar een concreet actieplan rond opgemaakt. Acties
die Roularta belangrijk vond, waren:
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- Openheid, niets te verbergen hebben

- Een informele sfeer: het participatieve moment moet heel informeel zijn, zodat mensen zich niet 

inhouden om vragen te stellen, opmerkingen te geven. Ideeën om goede sfeer te creëren zijn mensen uit 

te nodigen op hun eigen vraag en echt luisteren naar de buurt. Gewoon een openbedrijvendag of bedrijfs-

uitstapje organiseren is niet voldoende, er moet echt een informele blik achter de schermen gegeven 

worden. Heel open zijn is belangrijk hier. 

GEMEENSCHAP:  De gemeenschap die met deze actie aangesproken wordt is het buurtcomité en on-

rechtstreeks de gemeenschap.

ROL:

- De rol van de activiteit is een soort bedrijfsbezoek, maar wel voor specifieke personen en be-

paalde installaties, die een actueel discussiepunt vormen. 

- Buurtbewoners die met vragen komen, kunnen het bedrijf bezoeken, en kunnen zelfs promotor 

voor het bedrijf worden. 

OBJECT:  Het object van de actie is drieledig. De ruimte wordt opengesteld op drie manieren:

- Van privaat naar publiek ontwerp van ruimte: De ruimte wordt vormgegeven als een private 

ruimte met publieke eigenschappen. 

- Ontwerp ruimte voor uitwisseling: De ruimte wordt zo een hybride tussen werken en kennisdeling 

met de buitenwereld (wat interactiever is dan informatie delen). 

- Ontwerp ruimte voor positieve netwerkvorming, in plaats van conflictvermijding.

 

ACTIE - ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN  (Maak de groene buffer die er nu 

al is deel van grotere groene long)

Deze actie versterkt de verweving tussen wonen en werken door de groene buffer in te bedden in regio-

nale/stedelijke en buurtstructuur

SUBJECT:  Bedrijf en stad

INSTRUMENTEN: 

- Communicatie

- Kennis over biodiversiteit

ROL:

- Bedrijf stelt grond ter beschikking + realiseert het project

- Stad zorgt voor inbedding in het grotere geheel

OBJECT:  Bedrijf helpt grotere doelstellingen realiseren
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BROUWERIJ 

RODENBACH

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

RUDI GHEQUIRE
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FAMILIALE ONTWIKKELING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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Brouwerij Rodenbach is al sinds 1726 een brouwerij. In 1820 kopen de broers en zus Rodenbach 
(Alexander, Amelia, Pedro en Ferdinand) de brouwerij van David Norbert. Hun vader had een stokerij, 
zijn kinderen gingen op zoek naar een plaats voor uitbreiding. In 1836 wordt de brouwerij gekocht door 
Regina Wouters, echtgenote van Pedro Rodenbach (die brouwerij heette toen Rodenbach en Cie). 
Zij wordt later opgevolgd door Eduard die in 1964 de brouwerij uitbouwt tot diens huidige vorm. 
Die heette toen Brasserie et Malterie Saint Georges. Vervolgens maakt Eugène Rodenbach zich in 
Engeland innoverende brouwtechnieken meester, een proces dat het onderwerp vormt van een boek 
van Michiel Debruyne. Interessant weetje is dat Constantin Rodenbach co-auteur was van de Bra-
bançonne.

FAMILIALE ONTWIKKELING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)KANTELMOMENT - 
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR

KANTELMOMENT - 
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Wereldoorlog 1 breekt uit. 

De brouwerij betaalt een oorlogschat aan de Duitsers zodat ze hun koper kunnen behouden, in tegen-
stelling tot de meeste andere brouwerijen. Hierdoor wordt hun installatie niet aangetast en hebben de 
bieren hun oorspronkelijke karakter behouden, met name hun brouwmethode van gemengde gisting 
is kunnen blijven bestaan. Later wordt die methode nog verfijnd door de familie Lambert. 

VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
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VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)/RUIMTELIJKE VERANDERING 
(UITBREIDING)

KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - 

In 1925 komt de brouwerij onder leiding van de familie Lambert. Vader en zoon, twee brouw-
ingenieurs, bouwen de brouwerij verder uit op het domein dat al van Rodenbach is. De brouwerij 
wordt een nv be-stuurd door verschillende directeurs. 

VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)/RUIMTELIJKE 
VERANDERING (UITBREIDING)
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

(DOOR (DEEL VAN)  BEDRIJF TE SLUITEN)

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

Eind jaren 1960 verandert de btw-regelgeving, met name de btw op lonen. Gevolg is dat de loonkost 
stijgt. 

In 1976 begint een moeilijke periode. De mouterij sluit, omdat er te veel personeel nodig is en dat 
wordt te duur. 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN -  OVERNAME

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN - 
OVERNAME

De omzet door het bier stijgt vanaf 1976 door goede marketing. Het gevolg van de snelle groei is 
wel dat veel slechte kopieën gemaakt worden van het roodbier, waardoor de hype van het roodbier 
implodeert. 

Einde jaren 1980 koopt Rodenbach brouwerij De Gouden Boom uit Brugge op, vanuit de keuze om 
in te zetten op de hype rond witbier met die nieuwe brouwerij. Witbier vormt zo de aanvulling op het 
volume verkoop van roodbier.
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VERANDERING IN ORGANISATIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN -  OVERNAME

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR
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ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR
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VERANDERING IN ORGANISATIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN - 
OVERNAME

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR

Vanaf eind jaren 1990 daalt de omzet weer. 

In 1998 koopt Palm Brouwerij Rodenbach op via Brouwerij De Gouden Boom. Palm wil zijn biergamma 
uitbreiden om andere marktsegmenten aan te spreken, via hun aandeel in Brouwerij De Gouden 
Boom kunnen ze ook Rodenbach opkopen. Het voordeel van deze overname zijn de investeringen die 
mogelijk worden, zoals de nieuwe brouwzaal. Het nadeel is dat Rodenbach conditionering (hergisting) 
en retourflessen moet afstaan aan Palm. De eigenaar van Rodenbach kiest uiteindelijk om te verko-
pen, omdat ze anders failliet gaan.

Om een alternatief te bieden voor de omzetdaling, komt een nieuw bezoekerscentrum dat opent op 
23/06/2000 en een ultramoderne brouwzaal, die opent in 01/2002. 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Vanaf eind jaren 1990 ontstaat een hype rond zwaar blonde en abdijbieren waar ook microbrouwe-
rijen op inspelen.

Palm speelt ook in op die hype maar geraakt met het segment Special Belges in de problemen. 
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VERANDERING IN ORGANISATIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN  GEDEELDE RUIMTES

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN ORGANISATIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN  GEDEELDE RUIMTES

Palm geraakt met het segment Special Belges in de problemen. 

Om de negatieve spiraal tegen te gaan, wordt een samenwerking aangegaan met de overheid. 
In 2011 koopt de Provincie de oude bottelarij van brouwerij Rodenbach in Roeselare. Die bouwt
het pand uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. Met de ondernemerscentra willen POM West-
Vlaanderen en Ondernemerscentra West-Vlaanderen startende ondernemers aanmoedigen om hun 
zaak op te starten in het stedelijk weefsel van de centrumsteden. Ondertussen huisvest ’t Werkpand 
Roeselare de startersinfrastructuur van het ondernemerscentrum met 31 werkplekken voor startende 
ondernemers. De ondernemerscentra in West-Vlaanderen spelen in op de economische speerpunten 
van de regio. Voor Roeselare en Midden-West-Vlaanderen is de voedingsindustrie een evidente keuze. 
Het Huis van de Voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding. 
Met deze Fabriek zet de POM in op een bundeling van krachten om de voedingsindustrie toekomst-
gericht te versterken. Dit alles is slechts mogelijk door keuzes te maken en vanuit de Provincie de 
krachten te bundelen. Ook budgettaire knopen worden doorgehakt, aangevuld met het ijveren voor 
Europese projecten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. Voor elk van de onderdelen wordt gezocht 
naar het meest geschikte Europese programma en worden dossiers uitgeschreven. De Europese 
fondsen die hierdoor worden vrijgemaakt, samen met Vlaamse co-financiering, versterken de provin-
ciale middelen om de werking van het Huis van de Voeding te optimaliseren. 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN -  OVERNAME

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN - 
OVERNAME

De brouwerij-industrie evolueert van een arbeidsintensieve industrie naar een kapitaalintensieve in-
dustrie. 

Investeringen op gebied van infrastructuur en marketing zijn nodig. Daardoor kan een grote brouwerij 
een monopolie verkrijgen (AB InBev). Die marktomstandigheden zorgen ervoor dat een overname 
nodig is. In 2016 worden Palm, Rodenbach en De Gouden Boom overgekocht door de Nederlandse 
brouwerijgroep Bavaria. 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT
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ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT



111

VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT

De brouwerij is omgeven door woonhuizen. Oorspronkelijk werden arbeidershuisjes rondom de site 
gebouwd, nu zijn die overgenomen door particulieren. 

Er ligt een voetbalveld op de site van Rodenbach die een buffer vormt tussen de brouwerij en woon-
huizen. Bovendien liggen er hoge kelders voor stockage op de site die geen geluid produceren, en 
die een geluidsbuffer vormen tussen de brouwerij en de buren. De koeltorens die geluid produceren, 
liggen in het midden van het domein, zo ver mogelijk weg van de woonhuizen. Er is langs de andere 
kant ook een verstandhouding tussen de brouwerij en de omgeving. De brouwerij staat er al meer dan 
200 jaar waardoor de mensen het geluid gewoon zijn en ze het weten wanneer ze er komen wonen. 
Er wordt ook bewust maar in twee shiften gewerkt in plaats van drie, om zo weinig mogelijk overlast 
te berokkenen. 

Rodenbach besteedt ruim aandacht aan diensten die de relatie met de buurt versterken. Roden-
bach geeft ruimte aan het Huis van de Voeding in hun panden. Dit is een ondernemingscentrum 
voor kleinschalige startende ondernemers waarlangs Europa de industrie dichter bij de mensen wil 
brengen. Huis van de Voeding is een eerste project om dat te verwezenlijken. Het Huis is boven-
dien gehuisvest in de voormalige bottelarij die gekocht werd door de provincie. In de nabestemming 
stond echter een beperking, met name dat enkel voedingsgerelateerde activiteiten verwezenlijkt 
mochten worden op die plek. De brouwerij heeft ook contact met de buren via het verenigings-
leven, via het voetbal van de 1ste provinciale, de volleybal, carnaval en sponsoring in lokale acti-
viteiten. Rodenbach ontwikkelt ook een bezoekerscentrum om toerisme te stimuleren. Stadsgidsen 
kunnen daar geld verdienen door te komen gidsen voor de brouwerij, zoals bij evenementen zoals 
Rondje Roodbruin en Week van de Smaak. Het bedrijf neemt dus bewust zijn maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid op en wordt op die manier ook geaccepteerd. Door een divers verenigingsleven te 
sponsoren, kunnen ze ook aan alle partijen verkopen. 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

Naast woonhuizen ligt er grond rondom de brouwerij die eigendom is van de stad, waarvan de 
bestemming gemeenschapsdiensten zijn. De grond waarop ooit een bedrijf lag dat nu failliet is, heeft 
als nabestemming wonen. De stad verkoopt al die grond nu samen om te kunnen verkavelen, om 
zo een meerwaarde te kunnen verkrijgen. Daardoor verplaatst de bewoningsgrens dichter naar het 
bedrijf en evolueert het bedrijf van minder naar meer verweven, wat voor overlast zou kunnen zorgen, 
maar ook tot een intensere wisselwerking kan leiden. De stad ontwikkelt bovendien een plan voor 
vrachtverkeer naar de brouwerij, maar voor die potentiële nieuwe buren kan dat nieuwe vrachtpar-
cours overlast veroorzaken. De brouwerij werd ingelicht over deze plannen, maar had geen inspraak. 
Burgers werden wel vooraf geconsulteerd over het verkeerscirculatieplan.



115

VERANDERING IN REGELGEVING (ERFGOED)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  PRIVAAT-PUBLIEK  
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VERANDERING IN REGELGEVING (ERFGOED)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  PRIVAAT-PUBLIEK  

De oude brouwzaal, het kasteel en het park zijn beschermd en mogen niet afgebroken worden. Be-
schermde gebouwen kunnen bovendien niet verder ontwikkeld worden voor productiedoeleinden. 

Momenteel wordt reeds in de ruimte gegidst en kunnen mensen iets drinken in de oude brouwzaal. 
De directeur van Rodenbach speelt met het idee om een escaperoom, horeca-activiteiten en een 
museum op te richten om nog meer toerisme te trekken, ook in het weekend.
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1 Huis van de Voeding

2 Koeltorens

3 Arbeiderswoningen

4 Hoge kelders

1

2

3

4
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5 Leegstaand bedrijf

6 Ingang leegstaand bedrijf

7 Rodenbach stadion

8 Ingang vrachtverkeer

5

6

7

8
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ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 

TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

Samen met ontwikkelaar, stad en bedrijf een groen of energienetwerk ontwerpen en ontwikkelen.

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN (met de buurt)

INSTRUMENT:  Participatieve monitoring. Samen met de buurt monitoren van geluidsuitstoot.

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN (met buurt en beleid)

INSTRUMENT:  Gemeenschappelijk parkeerproject met buurt en beleid.

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN 

Het bedrijf stelt eigen parkeerplaatsen open voor de buurt, maar dit zet ook druk op de parkeerplaatsen 

voor de werknemers zelf. Voorlopig is dit nog geen echt probleem, maar het buurtparkeren neemt toe. 

Daarom wil men het parkeren nog beter afstemmen met andere voorzieningen in de buurt. Het bedrijf, de 

stad en de buurt(organisaties) kunnen participatief een gemeenschappelijk parkeermonitoring- en deel-

systeem uitwerken voor bedrijf en buurt, bijvoorbeeld ook met sportvoorzieningen in de buurt die geen 

eigen parking hebben. Dit laat toe om parkeerplaatsen af te stemmen op het ritme van de buurt. In het 

geval van Rodenbach had het bedrijf hier al een vraag gesteld aan de stad, en ze wachten nu op initiatief 

van de stad.

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN (met beleid)

INSTRUMENT  (bedrijf): bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid rond ruimtelijk beleid wonen 

en werken. 

VOOR WELK KANTELMOMENT:  Door de enorme groei van de stad, is het van groot belang de wijzi-

ging van bestemming van aanliggende percelen samen met bedrijf en burgers te bepalen. In dit geval is 

er een groen lint dat in het gedrang komt door een bestemmingswijziging voor woningen. Door deze actie 

kan geanticipeerd worden op spanningen tussen wonen en bedrijvigheid.

SUBJECT:

- Stadsontwikkeling

- Patrimonium

- Rodenbach (bedrijf)

- Dienst samenleven (bewoners)

INSTRUMENTEN:  Er dient een overlegplatform gestart te worden tussen bedrijven/overheden/burgers

BROUWERIJ

RODENBACH

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

Brouwerij Rodenbach schuift enkele belangrijke acties 

naar voor:
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REGELS:  Tijdens de workshop wordt geopperd dat er eerst een gesprek moet plaatsvinden tussen stad 

en bedrijf. Pas later moeten bewoners betrokken worden. Uit ervaring met vorige projecten lijkt het toch 

aangewezen om de burger ook al zeer vroeg in het proces te bevragen en te betrekken omdat dit ook tot 

spanningen zal leiden.

GEMEENSCHAP:

- Indien het gaat over het opnieuw bestemmen van sites voor woon- of werkdoeleinden, is het van 

belang om tijdig de vastgoedsector betrekken via het overlegplatform, eerder dan een van de partners die 

apart in overleg gaat.

- Het is van groot belang om gelijktijdig beleid, bedrijf en buurt te betrekken, eventueel in eerste 

instantie via de wijkontwikkelaars.

ROL:  De deelnemers zijn van mening dat de stad – als bewaker van het publieke belang – het initiatief 

neemt.

OBJECT:  De doelstelling is een gedeelde ruimtelijke visie over sites te bekomen.

 

ACTIE -  INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 

TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

INSTRUMENT:  Participatieve energiemonitoring 

INSTRUMENT:  Zelfvoorzienende waterzuivering en energie 

VOOR WELK KANTELMOMENT:  Door de groei van een stad, groeit ook de vraag naar water en ener-

gie. Als bedrijf kan je daar op anticiperen, net zoals Rodenbach doet.

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?  Het bedrijf 

Rodenbach zorgt voor haar eigen energie en eigen waterzuivering, ze gebruiken een eigen bron. Ze maken 

de registratie van het eigen gebruik en uitstoot ook kenbaar aan de buurt.

INSTRUMENT:  Er is nood aan het registreren van verbruik/uitstoot van alle partijen, bedrijf en andere 

actoren in de buurt, om zo samen te kijken hoe er samen tot verbeteringen kan gekomen worden. Bedrij-

ven kunnen zo opnieuw hubs worden voor lokale energiecoöperatieven die min of meer autonoom kunnen 

functioneren (zie tijd van de mijnen).
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 HERENTALS

 INTERVIEWS 26/04/2018, 8/05/2018 (locatie: in het bedrijf)

 bedrijven: KALIBER VZW en LUYTEN  (26/04/2018), OMD (8/05/2018)

 WORKSHOP 27/09/2018 (locatie: KALIBER VZW)

 bedrijven: KALIBER VZW , LUYTEN
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KALIBER VZW

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

WIM DEWINDT
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE

KANTELMOMENT - 
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De regelgeving van 1963 bepaalt dat er twee soorten mensen zijn: zij die kunnen werken, en zij die 
niet kunnen werken voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor zij die niet regulier kunnen werken, worden 
beschutte werkplaatsen opgericht. In Herentals, Turnhout en Mol wordt een werkplaats opgericht 
voor regionale tewerkstelling voor mensen met een beperking. Dit leidt in 1967 tot de oprichting van 
KALIBER VZW, een beschutte werkplaats in Herentals, voor regionale tewerkstelling, een project dat 
op zoek moet naar een ruimte.

Het eerste lokaal van KALIBER VZW is gesitueerd in een oud klooster, met meubilair uit een oud café. 
De vzw doet rondvraag en komt zo toevallig bij het lokaal in het oude klooster uit. Op dezelfde manier 
stoten ze op de meubels. KALIBER VZW geeft aan dat veel afhangt van de goede wil van mensen. Er 
is geen geld om het anders aan te pakken.

VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - -

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

Het aantal werknemers stijgt, waardoor KALIBER VZW op zoek moet naar meer ruimte. De stad spon-
sort de vzw en levert via het OCMW de locatie voor de Zuid-Kempische Werkplaats.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)KANTELMOMENT - 

De nieuwe locatie heeft een ideale ligging, langs de verbindingsweg tussen Herenthout en Heist-
op-den-Berg en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er ligt een bushalte van De Lijn voor 
de deur, met rechtstreekse verbinding naar het station. Dit is belangrijk omdat werknemers zelf op 
het werk moeten geraken. Dit gebeurt te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto, 
carpoolend of ze worden afgezet met de auto. Burgemeester Henri Van Doninck steunt de vzw. Het 
terrein ligt in een woonzone omdat het oorspronkelijk van het OCMW was, maar dat brengt geen grote 
problemen met zich mee, omdat er niet te veel overlast is.
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SECTORALE VERANDERING (SOCIAAL-AMBACHTELIJK NAAR INDUSTRIEEL)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERING (SOCIAAL-AMBACHTELIJK NAAR INDUSTRIEEL)KANTELMOMENT - 

KALIBER VZW evolueert geleidelijk van sociaal-ambachtelijk project (boeken van notarissen inbinden, 
zolen op schoenen lijmen, diamanten slijpen) naar een industriële werkplaats (verpakken, etiketteren, 
herverpakken, co-packing etc., met name arbeidsintensief eenvoudig manueel werk). De industrie 
verandert, dus KALIBER VZW verandert mee. De vraag van klanten wordt mee bepaald door de goede 
ligging van KALIBER VZW, vlak aan oprit 21 van de E313. Het bedrijf groeit gestaag mee op vlak van 
infrastructuur. Bedrijven doen oorspronkelijk beroep op de werknemers van KALIBER VZW uit me-
delijden, later omdat ze arbeid verrichten die niet machinaal kan en anders onbetaalbaar is. Onder 
leiding van Wim Dewindt vanaf 2017 begint de vzw van mindset te veranderen: KALIBER VZW moet 
specialiseren. De overgang verloopt organisch en geleidelijk aan, omdat oorspronkelijke activiteiten 
niet meer rendabel zijn of omdat er gewoon geen vraag meer naar is.
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GROEI (ACTIERADIUS)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR -  PRODUCTTECHNOLOGIE  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN
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ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN
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GROEI (ACTIERADIUS)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR -  PRODUCTTECHNOLOGIE  

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

KALIBER VZW werkt in eerste instantie vooral voor lokale klanten, omdat hun activiteiten weinig toe-
gevoegde waarde aan producten geven. Later gaat het bedrijf zich meer toespitsen op niche van 
cellofaneren en sleeven. Hierdoor worden ze een speler op de (inter)nationale markt.

KALIBER VZW legt zich toe op cellofaneren en sleeven. Dit is een niche-activiteit, wat nieuwe grote 
klanten oplevert. Hiervoor moeten ze wel certificaten in orde brengen (bv. omtrent hygiëne voor naak-
te gekoelde voeding).

In 2014 investeren ze in hoogtechnologische machines, om nieuwe klanten aan te trekken. Investe-
ringen in machines en specialisering vergroten de actieradius.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

In 2013 is een nieuwe regel van kracht, met name het Maatwerkdecreet. Er wordt geen onderscheid 
meer gemaakt tussen zij die kunnen werken en zij die niet kunnen werken. Er wordt vanuit gegaan 
dat iedereen kan werken, maar dat sommige mensen verder staan van de arbeidsmarkt dan anderen 
(denk aan mensen met een beperking, ex-gevangenen, anderstalige nieuwkomers met bijvoorbeeld 
een oorlogstrauma, iemand die uit een ontwenningskliniek komt, etc.). KALIBER VZW moet mensen 
werk geven en op termijn aansluiting laten vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. De visie van de 
maatschappij verandert steeds meer naar een visie van inclusie en de politiek verandert mee. Mensen 
die verder van de arbeidsmarkt staan, kiezen zelf in welke richting ze willen werken. In het nieuwe 
decreet is er dus maar 1 economie: iedereen is gelijk, maar de overheid sponsort mensen die verder 
van de arbeidsmarkt staan. Omdat die groep meer omvat dan enkel mensen met een beperking, 
ontstaat er door dit decreet een ruimere doelgroep werknemers voor bedrijven als KALIBER VZW. Dit 
heeft een invloed op de huidige structuur. Er zullen meer mensen tewerkgesteld worden. De vraag 
stelt zich dan hoe dat nog kan op de huidige locatie. KALIBER VZW kijkt daarom uit naar een nieuwe 
locatie. Die moet aan verschillende factoren voldoen: technische specificaties, toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking, toegankelijkheid voor klanten, het bedrijf moet er kunnen groeien, etc.
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

Door de verandering van visie stijgt het aantal mensen dat voor de werkplaats zou werken. Er moet 
ook gedacht worden aan waar deze mensen zullen gaan wonen. Werknemers met en zonder be-
perking wonen vooral in de buurt. Er komen ook een aantal mensen uit Olen, Bauwel, Kasterlee, 
een minderheid komt uit Heist-op-den-Berg, Mol of Dessel (zij komen naar Herentals omdat ze bv. 
elders minder aarden, verhuisd zijn etc.). Mensen met een beperking wonen zelfstandig, nog thuis 
(bij ouders), begeleid of in een woonproject (bv. Den Brand). De aanvragen voor een plaats in een 
woonproject stijgen en zullen blijven stijgen (bv. doordat ouders waarbij mensen met een beperking 
nog wonen overlijden). In zo’n gevallen helpt KALIBER VZW met het zoeken naar personen/instanties 
die de werknemers aan de juiste woonoplossing kunnen helpen. Door de connectie met het BSO uit 
de buurt (jobdag, stages) komen schoolverlaters of afgestudeerden bij KALIBER VZW terecht. Mensen 
kunnen ook via lokale OCMW’s bij KALIBER VZW terecht komen. Dat zal meer gebeuren door het 
nieuwe decreet. Bijvoorbeeld, er zullen meer anderstalige nieuwkomers geplaatst worden. Nu komen 
werknemers veel met de fiets of te voet naar het werk. Sommigen komen met de bus of worden 
afgezet met de auto. 
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SITUATIE:  De directeur van KALIBER VZW schetst de situatie. De doelgroep werknemers zal vergroten, 

omdat niet enkel mensen met een mentale of fysieke beperking bij sociale tewerkstellingsbedrijven te-

recht zullen komen. Ook anderstalige nieuwkomers, mensen ontslagen uit de gevangenis of een instel-

ling, etc. Verschillende mensen met verschillende competenties zullen tewerkgesteld moeten worden. De 

activiteiten van KALIBER VZW zullen dus moeten evolueren. Ook de vraag van de markt blijft evolueren, 

waardoor het niet altijd mogelijk is om nu al vast te leggen welke activiteiten de komende jaren zul-

len blijven plaatsvinden. Doordat de activiteiten veranderen, zal ook de infrastructuur aangepast moeten 

worden. De huidige infrastructuur is bovendien verouderd, dus er zou sowieso verbouwd moeten worden. 

Met de toekomstige toename van het aantal werknemers wordt gekeken naar een verhuis. 

KALIBER VZW is geen sociaal bedrijf meer, maar een sociaal-economisch bedrijf. Ze moeten inspelen 

op de markt voor hun omzet en overleven niet op subsidies. Dat is een van de implicaties van de regel-

verandering. Ze krijgen subsidies naar rendement gezien de beperkingen van hun personeel, maar ze 

moeten wel zelf zoeken naar activiteiten met een gezonde marge, met name duurzame activiteiten die 

toegevoegde waarde creëren. Ze kunnen niet rendabel blijven als ze door infrastructurele beperkingen 

bepaalde activiteiten moeten weren. Ze concurreren met andere werkplaatsen, maar ook met reguliere 

bedrijven, zeker in het buitenland. Subsidies gaan nu naar personeel per persoon. Er wordt niet bij gepast 

om te verzekeren dat KALIBER VZW haar offertes laag kan houden en zeker opdrachten binnenhaalt. Ze 

moeten voor dezelfde activiteit die een buitenlands bedrijf aanbiedt een goedkopere offerte kunnen geven, 

maar met arbeidskrachten met een beperking. Als ze geen opdrachten binnenhalen, blijven kosten zoals 

overhead en infrastructuur wel doorlopen voor het bedrijf, zonder subsidie. Om deze redenen moet KA-

LIBER VZW met het oog op uitbreiding de juiste economische keuzes op lange termijn maken.

ACTIE -  INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Er zou ter plekke geïnvesteerd kunnen worden. De terreinen in de buurt zijn al eigendom van KALIBER 

VZW, dus er kan uitgebreid worden. Dat is zeker de gemakkelijkste oplossing, zegt KALIBER VZW, maar op 

lange termijn is dit niet de meest opportune oplossing, zowel voor het bedrijf als voor de buurt. De moge-

lijkheden ter plekke zijn maar beperkt. Doordat het bedrijf zich in een woonbuurt bevindt, zijn bepaalde 

activiteiten sowieso uitgesloten. Dat heeft te maken met milieuregelgeving en met overlast die de activi-

teiten voor de buurt zouden veroorzaken. De gebouwen zijn niet meer geschikt voor bepaalde activiteiten, 

ze zijn uitgeleefd. Krijgt KALIBER VZW nieuwe activiteiten nog vergund, als er bijvoorbeeld meer vrachtver-

KALIBER VZW

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

Tijdens de workshop wordt gefocust op één belangrijk 

kantelmoment, namelijk de impact die het nieuwe maat-

werkdecreet op het bedrijf zal hebben. 
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keer moet komen, ’s nachts gewerkt moet worden etc.? Flexibele werkuren zouden sowieso nodig moeten 

zijn (gebeurt nu al wel voor een stuk). Op vlak van vrachtverkeer komen er nu al klachten. Als het bedrijf 

groeit, zal het vrachtverkeer alleen maar mee groeien, dat is recht evenredig met de activiteiten. Naast 

vrachtverkeer is het huidige terrein ook moeilijk bereikbaar voor personeel. 

ACTIE -  ONTWIKKEL SAMEN (met buurt en beleid)

INSTRUMENT:  Participatief overlegplatform met overheid en de buurt 

Wanneer de idee speelt om ter plekke uit te breiden, kan een participatief overlegplatform een podium 

bieden voor participatieve overlegmomenten met overheid en de buurt, om aan een duurzaam mobiliteits-

plan te werken. Het bedrijf vindt zo een ‘participatief overlegplatform’ goed en nuttig, maar het meent ook 

dat de kans dat dit het structureel mobiliteitsprobleem rond de huidige site zou kunnen oplossen, klein is. 

Het zou eerder ‘verzachtende’ flankerende maatregelen opleveren die tijdelijk voor wat verlichting kunnen 

zorgen. (Tijdens deze workshop wordt naar een luchtfoto gekeken om aan te duiden waar momen-

teel de grootste mobiliteitsproblemen liggen. Er zou een nieuwe oprit langs de andere kant kunnen 

aangelegd worden, zodat het verkeer niet door de woonwijk moet. Maar dan moet dat verkeer langs 

een baan waar altijd erg veel file is, nu al. De huidige mobiliteitsproblemen zijn niet aan het bedrijf 

gelinkt, maar beperken het bedrijf wel.)

ACTIE -  HERORGANISEER RUIMTE -  WERKEN

KALIBER VZW zou het bedrijf kunnen opsplitsen op twee locaties: een deel in het centrum en een deel op 

een industriezone. Hoewel het bedrijf de activiteiten splitsen over meerdere locaties economische onzin 

vindt, doet het tijdens de workshop toch even de oefening. De meer ambachtelijke activiteiten met weinig 

overlast kunnen in de woonbuurt blijven, en de industriële activiteiten kunnen verplaatsen naar een in-

dustrieterrein. De directeur van KALIBER VZW haalt aan dat dit nu al het geval is. KALIBER VZW heeft een 

zeefdrukkerij op een industrieterrein in de buurt. Maar er hangen veel kosten vast aan op twee locaties 

zitten, bepaalde kosten moeten dubbel gemaakt worden. Daardoor draait de afdeling die nu op een an-

dere locatie zit een structureel verlies van 300.000 euro per jaar. Bovendien kunnen ze niet genoeg omzet 

genereren door vast te houden aan ambachtelijke activiteiten enkel en alleen omdat enkel die activiteiten 

op deze site kunnen.

ACTIE -  HERORGANISEER RUIMTE 

Participatieve herbestemming wonen-werken: Herontwikkel een industriezone op een duurzame wijze 

met complementaire industrie en diensten, herontwikkel een werk- tot een woonzone of een woon- tot 

werkzone. 

Deze actie wil ervoor zorgen dat bedrijvigheid blijft en dat een verweving wordt gerealiseerd op grotere 

schaal, over een groter gebied. In deze case heeft KALIBER VZW een industriezone op het oog, anderhalve 

kilometer van de huidige locatie. Liefst zouden ze hier een soort duurzaam diensten-/industriecentrum 

ontwikkelen. Naast de industriële activiteiten van KALIBER VZW zouden er ook werknemers in een strijk-

dienst kunnen werken, een groendienst etc. Het industrieterrein zou dan ook andere bedrijven kunnen 

aantrekken die, als ze op deze site willen zitten, bijvoorbeeld wel verplicht gebruik moeten maken van 

de groendienst van KALIBER VZW. Als werknemers van KALIBER VZW klaar zijn voor een doorstroom naar 

de reguliere arbeidsmarkt, kunnen ze meteen terecht in die bedrijven die op dezelfde site gevestigd zijn. 
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Er zou ook aan enclavewerking gedaan kunnen worden op deze site, waarbij werknemers van KALIBER 

VZW (onder begeleiding) te werk gesteld worden in andere bedrijven. Er zouden verschillende vormen van 

sociale projecten gecombineerd kunnen worden op 1 site. 

KALIBER VZW wil de eigen werkplaatsen verlaten en later verkavelen voor starters. Aan begeleid werken, 

zou begeleid wonen gekoppeld kunnen worden. De directeur van KALIBER VZW zou dan op de huidige ter-

reinen van het bedrijf een woonproject willen oprichten, waar personeel tijdelijk of permanent kan wonen, 

op anderhalve kilometer van hun werk. Ze kunnen dan gemakkelijk te voet of met de fiets naar het werk 

komen. Ook dan moet er gekeken worden naar mobiliteit: waar komt de weg/fietspad/voetpad tussen 

het woonproject en het bedrijf? Als werknemers opgehaald worden, waar kunnen auto’s dan parkeren? 

Omgeving is wel al fietspaden aan het aanleggen rond het kanaal, naar die industriezone. Er kan ook een 

busje tussen de woonzone en industriezone ingelegd worden vanuit het bedrijf. De rol van de stad is om 

te kijken naar waar het begeleid woonproject meest interessant is. Terwijl voor het bedrijf een woonzone 

maken van het huidige gebied interessant is op economisch en sociaal vlak, kan het belangrijk blijken 

dat de economie – hoewel misschien een andere dan KALIBER VZW – op deze locatie misschien toch 

behouden zou blijven, vermengd met woningen. Dat moet verder onderzocht worden.

SUBJECT:  Het bedrijf, de werknemer en de politiek zijn betrokken partijen. 

REGEL:  De overheid moet dynamisch kunnen werken met bedrijven en burgers aan een visie in plaats 

van op voorhand alles dicht te timmeren. Dat betekent dat gemeenten, provincies en Vlaanderen samen 

een visie uittekenen met de bedrijven in plaats van extra regels te maken. Dit kan op voorwaarde dat er 

een duidelijke visie is rond verwevenheid, zoals maximale tewerkstelling of het behouden van de totale 

paars-balans. Regelgeving zou kunnen aangepast worden zodat alle activiteiten op de industriezone kun-

nen plaatsvinden. Dat is nu niet het geval, omdat bepaalde activiteiten (ambachten, diensten) daar niet 

zijn toegestaan, een grote belemmering waar KALIBER VZW nu op stoot om hun idee uit te voeren. Om dit 

te realiseren is er nood aan zeer grondige evaluatie met de overheid en tegelijk flexibele regelgeving. Er 

moet project per project gekeken worden: hoe kunnen we met maximaal mogelijk behoud van economie 

kijken naar welke projecten mogelijk zijn en welke niet.

INSTRUMENTEN: 

- Participatieve herbestemmingstoolkit: deze toolkit bevat de huidige plannen/bestemmingen van werk 

in de stad en laat toe collectief bestemmingen en connecties tussen die bestemmingen te verleggen/

herbestemmen met een duurzame stad als doelstelling. Bijvoorbeeld, als werklocaties wijzigen, moeten 

voetpaden/fietspaden tussen beide aangelegd worden. 

- Het gedeelde opleidingscentrum in de werkzone: Werkzones zouden opleidingscentra kunnen huis-

vesten waar opleidingen uit verschillende bedrijven, aan werknemers uit de verschillende bedrijven kun-

nen aangeboden worden, in plaats van aan elk bedrijf apart. De betrokken gemeenschap zijn dan de 

werknemers, de buurt en andere bedrijven op het terrein. Het bedrijf is hier initiatiefnemende partij en 

nodigt de politiek uit om mee te stappen. Het bedrijf ziet het als een uniek innovatief project: een diensten-

centrum voor bedrijven, met verschillende diensten op eenzelfde terrein waar andere bedrijven (buiten 

KALIBER VZW) ook gebruik van kunnen maken.
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SECTORALE VERANDERING (VERANDERING IN VRAAG KLANTEN)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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SECTORALE VERANDERING (VERANDERING IN VRAAG KLANTEN)KANTELMOMENT - 

In 1918 zijn Denis Luyten en zijn broer nog wagenmakers. Daarvoor hebben ze hout nodig. Wanneer 
er vraag naar hout komt van mensen, vergroten ze hun houtvoorraad. Zo ontstaat later een zagerij en 
het familiebedrijf houthandel Luyten.



151

FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

Houthandel Luyten wordt in 1953 overgenomen door zoon Leopold Luyten. Het bedrijf bevindt 
zich waar nu toonzaal 1 ligt. Boven toonzaal 1 bevindt zich het huis waar de grootmoeder (dochter 
oprichter) woonde tot ze in januari overleed. In 1986 neemt kleinzoon Alfons Luyten de leiding over. 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Mensen vragen meer en meer naar parket.

Luyten breidt het aanbod van parket uit op vraag van klanten. De vrouw van Alfons Luyten (moeder 
van Charlotte) bouwt de interieurafdeling van het bedrijf uit.
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE 

INFRASTRUCTUUR -  BESTAANDE INFRASTRUCTUUR HERWAARDEREN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT
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ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 
HERWAARDEREN

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  RELATIES MET DE BUURT

Op een bepaald moment beginnen heel wat bedrijven in de buurt naar een bedrijventerrein te ver-
huizen.

Vader en grootvader Luyten hebben nagedacht over mee te gaan in die verhuis, maar ze besluiten dat 
ze goed zitten in de buurt waar ze een bekende naam zijn. Luyten is een familiebedrijf. De persoonlijk-
heid van hun vestiging in de dorpskern sluit nauw aan bij hoe ze naar buiten willen komen als bedrijf. 
De buren zijn trots op dit bedrijf in hun dorp. Mensen zien het bedrijf als deel van de geschiedenis 
van het dorp. Ze geven weinig overlast: geen uitstoot of geluidsoverlast, omdat er niet buiten de 
kantooruren gewerkt wordt. Het bedrijf ligt langs een verbindingsweg, dus hun vrachtwagens zorgen 
ook niet voor overlast in een verder stille wijk. Vroeger zou er een huis tegenover de zaak gestaan 
hebben dat bijna geraakt werd wanneer een vrachtwagen met boomstammen de oprit van het bedrijf 
binnenreed, maar dat weten Charlotte en haar vader enkel via een buurman tijdens de opendeurdag. 
Ook worden er nu geen boomstammen meer geleverd. De familiezaak hoort bij het dorp. Dat karakter 
wordt versterkt doordat Alfons Luyten en zijn vrouw nog altijd achter de zaak wonen.

Het bedrijf sponsort vaak initiatieven in de omgeving, bijvoorbeeld met hout voor het kerststalletje of 
meubels voor de kleuterschool in Vorselaar. Hun zaak heeft altijd deel uitgemaakt van Morkhoven. 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   
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ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR   

De markt verandert. Schrijnwerkers willen meer met afgewerkte producten werken dan met boom-
stammen.

De zagerij verdween 8 jaar geleden, omdat Luyten zich is gaan toespitsen op afgewerkte producten. 
De droogoven verdween 15 jaar geleden. Het verzagen gebeurt reeds bij de importeur of zelfs al in 
het land van herkomst. 

Afgelopen 15 à 20 jaar is veel geïnvesteerd in machines en loodsen, zoals machines voor verwerking 
en een verwarmde grijze hal om parket op te slaan. De houten loodsen worden stilaan vervangen. 
In 2017 wordt de grijze hal gebouwd. Er komt dan ook een grote parking voor de bezoekers van de 
toonzaal.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE

Door een veranderde regelgeving moeten sommige houtsoorten verwarmd bewaard worden.

De verwarmde hal komt er door nieuwe maatstaven voor de opslag van hout dat verwarmd moet 
gebeuren.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN -  WOON-WERK- 

COMBINATIES VERKENNEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN - 
PRO-ACTIEF BEDRIJVEN WIJZEN OP DE BEDRIJFSHUISVESTINGS-
OPTIES ZODAT ZE HUN BESLISSINGEN OOK VANUIT EEN BELEIDS-
MATIG WENSELIJK PERSPECTIEF KUNNEN NEMEN -  WOON-WERK-
COMBINATIES VERKENNEN

Waar toonzaal 2 zich bevindt, lagen vroeger huizen. Op een gegeven moment komt het achterste huis 
te koop te staan. Het achterste huis wordt gekocht per openbaar opbod, met het idee er ooit iets mee 
te doen. Het voorste huis, tussen het achterste en toonzaal 1, wordt overgekocht wanneer eigenares 
Martha overlijdt. In 2015 worden de huizen vervangen door een tweede toonzaal met groengebied 
achter (vroeger de tuinen). Boven de toonzaal zijn 8 appartementen die verhuurd worden. De nieuwe 
toonzaal, bekleed met hout, kan op veel complimenten van de buren rekenen. Omwille van persoon-
lijke factoren, het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’, en om te kunnen groeien wordt het eerste huis al 
aangekocht voordat er een concreet plan voor een nieuwe toonzaal is. 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN -  RUIMTELIJK VERANDERINGSPLAN  

KANTELMOMENT - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN -  RUIMTELIJK VERANDERINGSPLAN  

Met de plannen voor de nieuwbouw stelt een buurman zich vragen over zijn uitzicht dat zou veran-
deren.

De buurman en Luyten gaan in gesprek, en er wordt overeengekomen dat Luyten de muur van de 
nieuwe loods zal verdoezelen door beplanting. Ook voor toonzaal 2 komt beplanting, om het gebouw 
een mooie uitstraling voor de buurt mee te geven.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)KANTELMOMENT - 

De bouwaanvraag voor toonzaal 2 moet 5 keer herzien worden omdat die niet beantwoordt aan richt-
lijnen van gemeente omtrent beplanting, uitzicht en parking. De appartementen die op de tweede 
toonzaal gebouwd worden zijn vereist door regelgeving, net zoals voldoende parkeerplaats (onder-
grondse parking onder toonzaal 2). Er mag niet te hoog gebouwd worden, voor het uitzicht, en er moet 
een bepaalde afstand tussen de nieuwe gebouwen en omringende huizen blijven bestaan. Ook moet 
alles wat in het verleden bijgebouwd werd, geregulariseerd worden.
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

Vandaag staan de achterkleindochters Charlotte en Florence aan het roer. Florence woont nu nog 
(tijdelijk) in het huis boven toonzaal 1. Het bedrijf werd generatie op generatie doorgegeven, omdat 
kinderen altijd de passie voor hout of interieur deelden.



173

GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

Het personeel neemt 10 jaar geleden toe van 2 broers naar 30 personen en vandaag naar 40 per-
sonen. Dit vertaalt zich ook in een nieuwe toonzaal, meer transport en een uitgebreid atelier met meer 
werkkrachten, omdat tegenwoordig al veel afgewerkt geleverd wordt. Doordat de familie zelf in de 
zaak werkt, voelen ze snel aan wanneer er personeelstekort is.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

De vraag naar certificaten groeit, met name naar PEFC en FSC dat wijst op traceerbaar hout uit duur-
zaam beheerde bossen. Deze certificaten zijn nodig om voor openbare aanbestedingen te kunnen 
werken. Charlotte volgt een opleiding over CE-markering, om de draagkracht van het hout te kennen. 
Zij vindt dat persoonlijk belangrijk, omdat ze als bedrijf geen openbare aanbestedingen willen mis-
lopen. Ze ziet het als een plicht om rekening te houden met milieu en duurzaamheid.
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT LADEN EN LOSSEN -  TRANSPORTMODI

KANTELMOMENT - 
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT LADEN EN LOSSEN - 
TRANSPORTMODI

Het verkeer neemt steeds toe in België en de transport-tax ook.

Wat vroeger voor overlast zorgde, waren heftrucks op mazout, maar die zijn nu allemaal vervangen 
door elektrische exemplaren.
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

De landbouwgebieden rondom het bedrijf veranderen allemaal in verkavelingen. Daardoor zullen hui-
zen dichter bij het bedrijf komen, waardoor verwachtingen of regels rond milieu en overlast kunnen 
veranderen.
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1 Toonzaal 1

2 Toonzaal 2

3 Appartementen

4 Toonzaal 2

5 Appartement grootmoeder

6 Kantoren

7 Nieuwe hal

2

1

3

4

5
6

7
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8 Verwarmde hal

9 Huis familie Luyten

10 Huis buren

11 Sponsoring

8

9

11

10
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12 Verkavelingen

13 Beplanting tegen blinde muur

14 Elektrische heftruck

12

13

14
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ACTIE -  ONTWIKKEL HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN 

VOOR WELK KANTELMOMENT?  Er is een ontwikkeling in de vastgoedsector. De ontwerpschets 

vanuit IOK toont een erg versnipperde eigendomsstructuur, met 3 fases in de ontwikkeling. Het wordt een 

klassieke verkaveling en er is gekozen voor vrijstaand wonen.

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?  Bedrijf en wo-

ningen staan nu met de rug naar elkaar

SUBJECT:  Bedrijf, stad, bewoners

INSTRUMENTEN:  Er is nood aan platformen waarop duidelijke plannen, eigendomsstructuren (bedrijfs-

sites, maar ook voetpaden) en stappenplannen van bedrijf en stad rond grensgebieden met elkaar kunnen 

uitgewisseld worden.  

GEMEENSCHAP:  Buren, ontwikkelaars

ROL:  Het bedrijf sponsort een speeltuin/denkt mee. IOK herdenkt de verkaveling. De stad maakt nieuwe 

ambities (verkavelingsplannen) duidelijk. De rol bedrijf is hier eigenlijk minimaal, omdat vooral de stad, de 

ontwikkelaar en IOK terug aan tafel moeten zitten. 

OBJECT:  Het ontwerp van het grensgebied als gedeelde ruimte en onderdeel van een groter systeem 

binnen de stad. 

ACTIE -  ONTWIKKEL SAMEN (met beleid en buurt)

Betrek bedrijf en buurt in de uitwerking van een visie voor te ontwikkelen gebieden. Participeer over 

ruimtelijke ontwikkeling.

INSTRUMENT  (bedrijf): bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid 

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?  Het laat toe 

gemiste kansen in het functioneren van de stad tastbaar te maken.

ACTIE -  ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN -

PRO-ACTIEF BEDRIJVEN WIJZEN OP DE BEDRIJFSHUISVESTINGSOPTIES ZODAT ZE 

HUN BESLISSINGEN OOK VANUIT EEN BELEIDSMATIG WENSELIJK PERSPECTIEF KUN-

NEN NEMEN -  BEGELEID BEDRIJFSUITBREIDING ALS STAD.

Deze actie laat toe kansen te detecteren voor meer verweving. In dit geval had de stad beslist om geen 

extra ruimte meer aan te snijden. 

HOUTHANDEL 

LUYTEN

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

Dit bedrijf heeft een goede verweving met de buurt, er zijn 

weinig problemen en hun recente infrastructurele inves-

teringen zijn uitgevoerd met een langetermijnvisie. De wei-

landen rondom het bedrijf worden wel stilaan verkaveld: er 

worden woningen gebouwd. Dit zou in de toekomst voor 

overlast kunnen zorgen voor de nieuwe bewoners, die erg 

dicht tegen het bedrijf zullen wonen. Op dit kantelmoment 

worden verschillende acties geformuleerd.
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INSTRUMENT:  Er dient een gedeeld stappenplan rond bedrijfsuitbreiding gemaakt te worden, zodat 

zowel stad, bedrijven als buren samen kunnen nadenken hoe de toekomst van het bedrijf in de buurt eruit 

ziet.

ACTIE -  DEEL INFORMATIE MET BUURT,  BELEID EN ANDERE BEDRIJVEN

Ontmoet de stad en de bedrijven. 

SITUATIE:  Vandaag krijgen nieuwe inwoners een ontmoetingsmoment met de stad. In het verlengde 

daarvan zouden zij best ook de bedrijven in hun omgeving ontmoeten. Maak nieuwe bewoners bewust 

van bedrijven die in de omgeving zitten (en zullen blijven). 

- Uitnodiging voor rondleiding stadhuis en bedrijven in de omgeving.

- Verkoopsadvertenties informatie laten bevatten over omliggende bedrijven, samen met bijvoor-

beeld de energieprestaties van de woning.
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OMD GLASWERKEN

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

PAUL TEGENBOS
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

In 1929 wordt OMD glaswerken gesticht door Oscar Mols en zijn vrouw Elza Dom. Het bedrijf ligt in de 
Fraikinstraat, bij het woonhuis van de eigenaar en de winkel van het bedrijf. Ze leggen zich ondermeer 
toe op het maken van spiegels, het zuren, zandstralen en slijpen van glas en bedrukt glas voor de 
meubel-industrie (zwart glas voor schouwen bijvoorbeeld). Begin jaren 1940 vervoegt Leon Tegenbos 
het bedrijf. OMD specialiseert zich in het leveren en plaatsen van glas. Dat doen ze in eerste instantie 
voor grote klanten in Antwerpen en Brussel, zoals garages en appartementsgebouwen.



191

VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  DOORDACHT PERSONEELSBELEID/ IN DUURZAME 

EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR - 

MOBILITEIT  (VRACHTWAGENPARK)

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  DOORDACHT PERSONEELS-
BELEID/ IN DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR -  MOBILITEIT 
(VRACHTWAGENPARK)

Na WOII is er een stijgende vraag naar glas voor huizenbouw. De oorlog heeft een grote invloed op de 
groei van het bedrijf: na Wereldoorlog 2 is er veel vraag naar nieuwbouw, bijvoorbeeld op Linkeroever. 
In nieuwe huizen werd toen nog enkel glas geplaatst.

In de jaren 1940 tot 1960 groeit het personeel van het bedrijf uit tot 60 werknemers en ook het 
vrachtwagenpark breidt uit. De uitbreiding van het aantal personeelsleden komt er door de grotere 
vraag naar plaatsingen. De invloed van die uitbreiding op de buurt is beperkt: In de Fraikinstraat 
geldt wel beurtelings parkeren, maar de meeste werknemers komen met de fiets, dus er zijn weinig 
parkeerproblemen.
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE OM WONEN TE COMBINEREN MET 

WERKEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE OM WONEN TE COMBINEREN MET WERKEN

Er is groeiende hinder voor de buurt door de toename van bebouwing in de omgeving en de gelijk-
tijdige toename van het vrachtwagenpark van het bedrijf.

Eind jaren 1950 koopt Leon Tegenbos een weiland in de Burchtstraat. Hier staat een smidse, die wordt 
afgebroken om plaats te maken voor parking en de grond wordt gelijk getrokken met het straat-
niveau. Samen met het nieuwe bedrijf wordt ook het woonhuis gebouwd. Dat huis staat vandaag leeg 
sinds het overlijden van Leon Tegenbos. Op één huis na zijn Leon Tegenbos en zijn gezin de enige 
bewoners in de buurt van het nieuwe bedrijf. Hierdoor zijn er weinig mensen die overlast ondervinden 
van de vrachtwagens. In 1964 is de nieuwbouw in de Burchtstraat klaar en het bedrijf verhuist. Er is 
een grote hal waarin het machinepark geleidelijk wordt uitgebouwd en veel fietsstalling. Het is een 
keuze van Leon Tegenbos om vlakbij zijn bedrijf te wonen. Zelfstandigen wonen in deze tijd bij hun 
bedrijf en het is ook een manier om de kinderen aan het bedrijf te binden.
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Vroeger leverde OMD glas aan ramenmakers, maar die halen het glas nu in Polen en leveren af-
gewerkte ramen aan hun klanten. Raammakers-klanten vragen dan weer voor specifieke toepas-
singen, waarvoor kranen en hoogtewerkers nodig zijn.

Doordat ramenmakers zelf al glas in hun kozijnen monteren, gaat OMD op zoek naar een nieuwe 
specialisatie: isolerende beglazing en moeilijke (interieur)plaatsingen, zoals glazen wanden en bin-
nenbeglazing. Hiervoor is een nieuwe kraan nodig.



197

SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE IN-

FRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE OM WERKEN TE FACIL ITEREN  
 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE OM WERKEN TE FACIL ITEREN   

Het feit dat de overheid dubbel glas stimuleert vanaf de jaren 1970, verbeterd dubbel glas vanaf de 
jaren 1980 en hoogrendementsglas vanaf de jaren 1990 komt het bedrijf ten goede. Ze kunnen meer 
geld voor het complexere glas vragen. Ook krijgen bijvoorbeeld winkels veiligheidsnormen opgelegd 
omtrent veiligheidsglas, waardoor OMD op dat vlak veel werk krijgt.

Het bedrijf specialiseert zich alsmaar meer in de dubbele beglazing van huizen die stilaan allemaal 
gerenoveerd worden. Door de opkomst van dubbel glas is meer stockageplaats nodig. De locatie in de 
Fraikinstraat wordt te klein voor het machinepark en vrachtwagens kunnen er moeilijk manoeuvreren. 
Dat zorgt mee voor de verhuis in 1964 en later voor de uitbreiding in de Burchtstraat met een extra 
magazijn voor opslag dubbel glas.
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Het verkwikken van glas is milieubelastend, en een fabriek in Brugge maakt spiegels op grote afme-
tingen, waardoor het manueel vervaardigen van spiegels niet meer rendabel is voor OMD.

De spiegelmakerij bouwt af.
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

KANTELMOMENT - 
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

Er wordt meer geautomatiseerd. Er worden kraanwagens en andere heftoestellen gekocht.

Door de automatisering en meer op locatie te werken, dankzij nieuwe vervoersmodi, is het werk 
minder arbeidsintensief waardoor minder werknemers nodig zijn. De capaciteit daalt naar 35 à 40 
werknemers, terwijl er wel altijd meer werk is. Door het dalen van het aantal werknemers wordt het 
bedrijf ook minder belastend voor de buurt.
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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FAMILIALE ONTWIKKELINGKANTELMOMENT - 

In de jaren 1970 en 1980 treden de 4 zonen van Leon Tegenbos toe tot het bedrijf. Paul Tegenbos 
stapt in het bedrijf na het overlijden van een oom vanuit een interesse in de creatieve mogelijkheden 
van glas.
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VERANDERING IN REGELGEVING (MILIEU)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP REGELGEVING  

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVING (MILIEU)KANTELMOMENT - 

ACTIE - ANTICIPEER OP REGELGEVING  

OMD wil een bouwaanvraag indienen. Hiervoor moeten ze rekening houden met de milieuregelgeving.

Het bedrijf investeert reeds in hun impact op het milieu voordat ze vergunningen aanvragen. Ze 
moeten bij verbouwingen wel rekening houden met het uitzicht van het bedrijf, dat bij het begijnhof 
moet passen. Het is hun eigen keuze om het milieu zo weinig mogelijk te belasten alvorens milieuver-
gunningen het opleggen. OMD is een stil bedrijf, met weinig milieuvervuilende uitstoot. Ze zuiveren 
hun afvalwater. Er zijn alleen geen zonnepanelen en waterirrigatie, omwille van de structurele beper-
king van het gebouw: het gebogen dak laat het niet toe. De enige overlast kan komen van (vracht)
verkeer. Vrachtwagens laden en lossen vanaf 6u ’s ochtends. De geluidsoverlast van vrachtwagens 
valt mee omdat het bedrijf op het einde van een doodlopende straat ligt. Ook wordt het meeste glas 
rechtstreeks op de werven geleverd.



207

MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE

 INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE -  PARKEREN

ACTIE - DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

KANTELMOMENT - 
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ACTIE - DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE 

INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE/NIEUWE LOCATIE -  WONEN/WERKEN/

PARKEREN
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MOBILITEITSTRANSITIEKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE -  PARKEREN

ACTIE - DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE/
NIEUWE LOCATIE -  WONEN/WERKEN/PARKEREN

Door de uitbreiding van het vrachtwagenpark blijven minder parkeerplaatsen over. Vroeger lagen 
er verschillende scholen in de Burchtstraat, wat zorgde voor veel verkeersdrukte. Drie jaar geleden 
werden de scholen vervangen door nieuwbouw met eigen parkeerplaatsen, waardoor de overlast 
sterk daalt. OMD mag de parkeerzones van de stad in de doodlopende straat gebruiken.

Het is voor het bedrijf een moeilijke keuze tussen te investeren in het bedrijf in de woonbuurt of op een 
industrieterrein. Het voordeel van een industrieterrein zijn de parking en de verkeersmogelijkheden, 
het voordeel van een bedrijf in een woonbuurt is het persoonlijk contact, wat klanten kan opleveren.

Het contact met de (weinige) buren is goed en wordt onderhouden door middel van opendeurdagen 
waar producten worden voorgesteld en kleine diensten, zoals af en toe postpakketjes ontvangen. Dit 
is een eigen keuze, met het oog op een goede verstandhouding, ook wanneer er wel overlast zou zijn. 

Er wordt een aanvraag ingediend voor bijkomende parking maar die wordt geweigerd door de pro-
vincie, omdat het over groengebied gaat. Waar vroeger een elektriciteitscabine stond had OMD graag 
nog meer parkeerplaatsen gezien, maar die ruimte werd gereserveerd voor het park.
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FAILLISSEMENT

HET BEDRIJF MAAKT ZIJN FAILLISSEMENT BEKEND IN DE LENTE 2018. 
ZE ZULLEN OVERGENOMEN WORDEN DOOR GLASWERKEN 

VAN HEERTUM UIT TURNHOUT.

KANTELMOMENT - 
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FAILLISSEMENTKANTELMOMENT - 

Het bedrijf maakt zijn faillissement bekend in de lente 2018. Ze zullen overgenomen worden door 
Glaswerken Van Heertum uit Turnhout.
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1 Oude locatie OMD Fraikinstraat (Residentie Glaspand)

2 Nieuwe locatie OMD Burchtstraat

3 Ouderlijk huis familie Tegenbos

4 Begijnhofpoort

5 Begijnhofmuur

6 School

1

2

3

4

5

6
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7 Interieur

8 Magazijn met afgerond dak

7

8
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 KORTRIJK

 INTERVIEWS 3/05/2018 (locatie: in het bedrijf) 

 bedrijven: KAVA,  MALYSSE,  DESTOOP

 WORKSHOP 16/10/2018 (locatie: KAVA, Bissegem) 

 bedrijven: KAVA,  MALYSSE
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KAVA WIJNHANDEL

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

JOERI BEELPREZ
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN DIENSTEN

KANTELMOMENT - 
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

De wijnhandel KAVA vloeit voort uit een crisis in de vlasindustrie. Emiel Beelprez, die in deze sector 
werkzaam is, moet op zoek naar een alternatief. De vlasnijverheid vormt een rode draad doorheen 
de sociale en economische geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen. De industrie drukte zijn stempel 
op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen, zwingelarijen en vlassershuisjes tegen. 
De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart. Als reactie op de 
landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-West-Vlaamse boerenzonen zich toe 
op de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een uniek economisch netwerk 
van fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand.

1967: Emiel Beelprez, grootvader van Joeri Beelprez (huidige zaakvoerder) komt uit de vlasindustrie 
die zware klappen kreeg en start een zaak in bier. Hij rijdt met een camionette rond om bij klanten te 
leveren. Al snel verkoopt hij ook wijn, en 5 jaar later laat hij het bier vallen. 
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FAMILIALE ONTWIKKELING + VERANDERING IN ORGANISATIE (SPECIALISATIE 
DOOR PERSONEELSWIJZIGING)

KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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FAMILIALE ONTWIKKELING + VERANDERING IN ORGANISATIE (SPECIALISATIE 
DOOR PERSONEELSWIJZIGING)

KANTELMOMENT - 

Vanaf 1975 is Kava een detailhandel in wijnen, aperitieven en digestieven. Zoon Jaak en schoon-
dochter Ireen nemen de zaak over. Jaak is verantwoordelijk voor horeca, Ireen neemt de winkel op 
zich, die uitblinkt door de mooie verpakkingen. De zaak ligt op de Meensesteenweg, wat ook de 
huidige locatie is voor kleinhandel. Jaak en Ireen wonen erboven. In 1994 stapt Joeri Beelprez mee in 
de zaak. Naast gekende Franse wijnen specialiseert hij zich in kwalitatieve wereldwijnen. Voor Joeri 
primeert kwaliteit en gastronomische match, niet de naam, prijs of herkomst. De tijd van enkel dure 
Franse wijnen, grand cru’s en bekende namen is voorbij.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (NOOD AAN EN OPPORTUNITEIT TOT RUIMTELIJKE 
UITBREIDING)

KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE LOCATIE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP NIEUWE LOCATIE
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ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP NIEUWE LOCATIE
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RUIMTELIJKE VERANDERING (NOOD AAN EN OPPORTUNITEIT TOT RUIMTELIJKE 
UITBREIDING)

KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE 
LOCATIE

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP NIEUWE 
LOCATIE

De winkel op de Meensesteenweg is onderkelderd, maar toch is er plaats tekort. 

Een huis verder in de straat wordt gekocht om uit te breiden. De idee is om het tussenliggende 
huis op termijn te kopen, en zo één groot pand te creëren, met onderaan een winkel en bovenaan 
appartementen. De immo-inkomsten zouden de investering in de winkel mee dragen, maar dat tus-
senliggende huis komt niet te koop. Bovendien loopt onder het middelste huis een overwelfde beek, 
waardoor de funderingen alleen al héél duur zouden zijn. Er zijn ook geen uitbreidingsmogelijkheden. 
Een voordeel van deze winkel was de ligging langs een grote baan, aan de lichten, wat zichtbaarheid 
creëert. 

Het bijkomende pand wordt op termijn ook te klein en wordt later weer verkocht. Daarom wordt er een 
magazijn bijgehuurd in Heule waardoor de stock kan uitbreiden. 



226



227

VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 



228

VERANDERING IN VASTGOEDSECTORKANTELMOMENT - 

Na een tijd wordt het gehuurde magazijn te koop gesteld. Omdat het magazijn toch te klein en vooral 
te laag is om met paletten te werken, trekt Kava weg.
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PARKEERUITDAGING + RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP NIEUWE LOCATIE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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PARKEERUITDAGING + RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP NIEUWE 
LOCATIE

Er is te weinig parkeerplaats langs de Meensesteenweg. Ook is er echt nood aan meer en hogere 
ruimte.

In 2002 trekt KAVA in op de Brouwerijstraat 5. Eerst zitten ze achteraan het gebouw, maar daar is geen 
plaats voor burelen. Deze plaatsing in het gebouw is commercieel ook minder interessant door een 
gebrekkige zichtbaarheid en een gebrek aan parking. Later komt het voorste stuk vrij en verhuizen 
ze naar daar. Sinds 2002 zitten hier de groothandel, de burelen en er is ruimte voor events. De klein-
handel bevindt zich nog langs de Meensesteenweg. De oorspronkelijke winkel lag in het kerngebied 
van Bissegem, langs een drukke baan met woonhuizen en een bedrijvencentrum. De nieuwe winkel 
ligt net buiten het kerngebied. Hierdoor loopt Kava veel steun en subsidies mis. De invulling van het 
kerngebied werd door Unizo bepaald, maar wordt nu herbekeken. Joeri vindt dat wanneer bedrijven 
investeren in de stad, dat er samen met hen naar parkeergelegenheid gekeken moet worden, ook 
in een kernzone. Anders zullen mensen voor hun detailhandel op online shops beroep doen. Om 
haalbaar te zijn moet er dus mogelijkheid tot uitbreiding zijn zonder problemen met buurtbewoners, 
parkeergelegenheid en zichtbaarheid. In woonzones wordt parkeerterrein van bedrijven vaak gebruikt 
door bewoners tijdens de werkuren. Hier kan niets tegen gedaan worden, maar dat zou wel moeten 
kunnen, volgens de zaakvoerder. 



231

VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WERKEN -  VAN TWEE LOCATIES NAAR EEN LOCATIE
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ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WERKEN -  VAN TWEE LOCATIES NAAR EEN LOCATIE

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK
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ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK

ACTIE - DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN
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ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE -  WERKEN -  VAN TWEE LOCATIES NAAR 
EEN LOCATIE

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK

ACTIE - DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

Door hoge accijnzen in België, vooral in vergelijking met buurlanden zoals het wijnproducerend 
land Frankrijk, en het feit dat de grens vlakbij ligt, gaan mensen sneller naar het buitenland voor de 
aankoop van wijn en alcoholische dranken. Hierdoor daalt de particuliere verkoop.

Het gebeurt niet vaak meer dat mensen voor kleine hoeveelheid wijn of drank naar de kleinhandel 
komen, omdat ze daarvoor de grens met Frankrijk oversteken. Particulieren komen wel voor geschen-
ken (in mooie verpakkingen). De nieuwe winkel focust zich daarom ook op beleving. Parkeergelegen-
heid is nog steeds nodig en een voordeel van de nieuwe locatie, omdat mensen hier zware producten 
kopen. In het centrum van Kortrijk kan je enkel een winkel met lichte producten openen. Dat wil niet 
zeggen dat het bedrijf niet in een woonzone wil liggen, maar parking en bereikbaarheid zijn belangrijk. 

In 2018 evolueert de particuliere verkoop. Mensen kopen meer online en vooral goedkoop. Kava 
speelt hierop in. Ze richten een webshop op voor normale verkoop, zijnde een ‘kistje wijn’ in mooie 
verpakkingen met handgeschreven kaartje, gemakkelijk en snel te bestellen. Met ‘kistje wijn’ wordt 
gefocust op een bepaald segment klanten: vooral bedrijven die snel en gemakkelijk persoonlijke 
relatiegeschenken willen bestellen, met keuze tussen een beperkt aantal prijsklassen en kwaliteiten, 
en waarbij ze weten dat het in orde is qua verpakking en levering. Zo moet Joeri niet inboeten op zijn 
gamma kwalitatieve wijnen.

Particulieren komen steeds meer naar deze groothandel in plaats van naar de kleinhandel en werken 
in twee panden wordt als onhandig gezien. Daarom sluit de kleinhandel. Het reclamepaneel tegen dat 
gebouw blijft wel hangen, om zichtbaarheid van die plek niet te verliezen (dit wordt besloten na studie 
van marketingbureau). 

Joeri zit in ‘Feest in Kortrijk’ en organiseert daar bijvoorbeeld jaarmarkten. Hij is lid van BNI, Unizo en 
Voka. Dit zijn vormen van netwerken, waar hij ook terug iets uithaalt. Ondernemersorganisaties kos-
ten iets, maar brengen ook op. Hij haalde bijvoorbeeld onlangs een aanbesteding binnen voor OCMW 
Kortrijk, door op een receptie te horen dat zij op zoek waren naar een wijnleverancier. Het belang van 
netwerken is zeer afhankelijk van de sector. 

Het contact met de buurt wordt onderhouden door de buren een flesje wijn aan te bieden tijdens 
opendeurdagen.
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Omdat de relatie met de buren belangrijk is om te integreren in de omgeving, mogen buren parkeren 
op de parking van Kava. Gevolg is dat zij niet klagen wanneer een vrachtwagen voor hun deur staat 
te laden/lossen.

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN
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GROEI KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  DOORDACHT PERSONEELSBELEID
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GROEI KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  MENSELIJK NETWERK -  DOORDACHT PERSONEELS-
BELEID

Op termijn zou er extra personeel aangenomen moeten kunnen worden op de vervangbare plaat-
sen. Nu wordt alles enkel door Joeri gedaan. Zijn vader springt nog wat bij met boekhouding en zijn 
moeder soms met verkoop. Joeri moet zichzelf misbaar kunnen maken in de zaak, zodat de zaak kan 
blijven draaien wanneer hij afwezig is en voor eventuele overname op termijn. Er is in het verleden 
iemand komen bijspringen, maar ze moesten haar na 2 jaar laten gaan, omdat de omzet niet mee 
steeg. Intussen heeft de zaakvoerder wel meer geleerd over personeel inzetten, onder meer door 
cursussen te volgen.
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1 Kava Meensesteenweg

2 Reclamepaneel

3 Ouderlijk appartement boven kleinhandel

4 Typische Kava geschenkverpakkingen

1

2 3

4
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5 Kava Brouwerijstraat

6 Magazijn Brouwerijstraat

7 Winkel Brouwerijstraat

8 Locatie voor evenementen 

5

6

7

8
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ACTIE -  DEEL PRODUCTEN EN DIENSTEN MET DE BUURT

INSTRUMENT:  Buurt of partnerevenement

Belangrijk hierbij is anticiperen en buren steeds te vriend te houden, nog voordat problemen zich voor-

doen. ‘Wat je geeft zonder te vragen krijg je driedubbel terug’.

SUBJECT:  Bedrijfsleider

ROL:  Toeleveranciers en buren te vriend houden

GEMEENSCHAP:  Buren, toeleveranciers

REGELS:  Wederzijdse tolerantie tussen burger, partners en bedrijf. Voor Kava is dit vrij gemakkelijk 

omdat ze zelf met een aantrekkelijk product werken. Bovendien hebben ze niet veel buren. Joeri Beelprez 

kent ze bij naam: er wonen slechts enkele mensen in de omgeving. Daarbuiten is er slechts een groot 

bedrijf (Alexy) en veel leegstand. Bedrijven moeten zich flexibel kunnen opstellen naar de buurt. Dat kan 

bijvoorbeeld door hun parking open te stellen voor buurtbarbecues. 

ACTIE -  DEEL INFORMATIE MET BUURT,  BELEID EN ANDERE BEDRIJVEN

De vorige locatie op de Meensesteenweg was meer verweven met de buurt. De toenmalige zaakvoerders 

(de ouders van Joeri Beelprez, die nu nog mee in de zaak helpen) woonden boven de winkel. Rondom de 

winkel lagen huizen. Een voordeel van die locatie ten opzichte van de huidige is de visibiliteit omdat er 

veel auto’s langs kwamen en de winkel opviel. 

INSTRUMENT:  Urban screens: Om de zichtbaarheid ook in de huidige locatie te realiseren, wordt – in 

KAVA WIJNHANDEL

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

KAVA heeft twee panden: een kleinhandel die 2 dagen 

per week open is en een gehuurd pand in de Brouwerij-

straat waar ze hun andere activiteiten uitvoeren. Dit bedrijf 

kent weinig problemen met de buurt, en heeft die in het 

verleden ook niet gehad. Dat maakt dat er niet meteen 

een duidelijk kantelmoment is waarop acties geformuleerd 

kunnen worden om de verweving tussen wonen en werken 

te versterken. Kava is een stil bedrijf zonder specifieke uitstoot. De enige overlast die het bedrijf 

veroorzaakt, is vrachtverkeer, maar ook dit is heel beperkt. Eén keer per dag komt een vrachtwa-

gen laden/lossen, telkens overdag. Het gebeurt af en toe wel eens dat een chauffeur zich ergens 

parkeert waardoor de weg versperd wordt of een buurtbewoner zijn garage niet in of uit kan. Maar 

dan houdt de zaakvoerder de vinger aan de pols en vraagt hij chauffeurs meteen zich te verplaat-

sen. De buren zijn over het algemeen zeer tolerant over vrachtverkeer. Dat komt ook doordat Kava 

het sympathiek aanpakt. Tijdens opendeurdagen geven ze de buren een glaasje wijn. Als buren 

hun parking openstellen voor klanten van Kava tijdens opendeurdagen, de enige periode wan-

neer de parking van Kava zelf niet voldoende plaats biedt, bedankt Kava hen met restjes wijn. Het 

bedrijf is continu bezig met klantvriendelijkheid, er wordt veel gedeeld. Joeri Beelprez stelt: ‘Wat 

je geeft zonder te vragen krijg je driedubbel terug.’ Door deze attitude blijft het bedrijf conflictvrij.
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samenwerking met een marketingbureau – besloten om een reclamepaneel aan het meer publieke pand 

te hangen, dat bezoekers doorverwijst naar de huidige locatie. Dat paneel is voor Kava heel belangrijk, 

voor reclame en om mensen wegwijs te maken, vooral voor particuliere verkoop. De stad denkt eraan 

om het voormalige pand op te kopen en om er een open ruimte van te maken. Maar dan zou het paneel 

behouden moeten kunnen blijven, vindt Kava.

ACTIE -  HERORGANISEER MOBILITEIT  -  LADEN EN LOSSEN

Een voordeel van het huidige pand is de parking, omdat die er te weinig was aan de voormalige locatie 

op de Meensesteenweg. Op het belang van parkeergelegenheid bij de zaak wordt dieper ingegaan. Voor 

Kava – net als de meeste kleinhandelaars – is parking essentieel, omdat ze met een zwaar product zitten 

dat zelfs in kleine oplage al moeilijk te vervoeren is per fiets. ‘Als je met de auto langs de bakker passeert 

en er is geen parkeerplaats, dan rij je door naar de volgende.’ Wil een stad economie binnen het weefsel 

behouden, dan moet zeker rekening gehouden worden met parkeerplaatsen bij winkels. 

INSTRUMENT:  Geautomatiseerde laad- en loszone, gegarandeerde shop&go-mogelijkheden.

In Kortrijk werd voor handelaars het shop&go-systeem bedacht, dat later overgenomen werd door 

verschillende andere steden en gemeenten. Bij dat systeem kunnen auto’s en vrachtwagens tijdens de 

openingsuren van winkels een bepaalde zone betreden die anders afgezet is met paaltjes die uit de grond 

komen. Een magneetlezer neemt waar wanneer een auto de zone betreedt. Blijft de auto langer dan 30 

minuten binnen de zone, dan wordt automatisch een signaal gestuurd naar parkeerwachters die dan kun-

nen bekeuren. Op die manier kunnen parkeerplaatsen bij handelaars vrij blijven voor klanten en laden/

lossen, in plaats van bezet te worden door buurtbewoners die er voor lange tijd parkeren. Dit systeem, dat 

door handelaars sterk geapprecieerd wordt, wordt aangehaald als een soort best practice. De economi-

sche activiteit kan zo behouden blijven in het weefsel.

SUBJECT:  Stad 

ACTIE -  ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN - 

PRO-ACTIEF BEDRIJVEN WIJZEN OP DE BEDRIJFSHUISVESTINGSOPTIES ZODAT ZE 

HUN BESLISSINGEN OOK VANUIT EEN BELEIDSMATIG WENSELIJK PERSPECTIEF KUN-

NEN NEMEN -  WOON-WERKCOMBINATIES VERKENNEN

Kava is een bedrijf dat naar de toekomst toe in transitie zit. Ze begonnen met levering van bier aan par-

ticulieren en een kleinhandel. Nu verkopen ze in grote oplage aan horeca en in kleinere oplage aan andere 

bedrijven. Voor B2B is hun concept ‘kistje wijn’ belangrijk. Dat concept werd uitgedacht samen met een 

marketingbureau. Daarbij kunnen bedrijven een kistje wijn met persoonlijk kaartje laten opsturen naar 

klanten of zakenrelaties. Deze kleine attentie hoeft niet duur te zijn en kost niet veel tijd, maar onderhoudt 

wel zakelijke relaties. Het principe dat Kava hanteert naar de buurt toe, trekt het dus door binnen dit 

concept. Naar de toekomst toe zou dit onderdeel van het bedrijf de overhand moeten krijgen, naast het 

opstellen en aanbieden van wijnkaarten aan horeca-klanten (maar dat zijn vaak moeilijke klanten, omdat 

die hele grote bestellingen laten binnenkomen. Een kistje wijn is veel werkbaarder.). Omdat het over 

een groeiend aantal online-bestellingen en verzendingen gaat, wordt de locatie van het bedrijf minder 

belangrijk. De toekomst zal dus uitwijzen of deze locatie ideaal blijft. Als het bedrijf zo sterk uitgroeit dat 

deze ruimte niet meer voldoet, zijn er twee acties die voor Joeri Beelprez interessant kunnen zijn. Ofwel 
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zou hij verhuizen naar een zichtbare industriezone langs de autosnelweg, ofwel zou hij op een nieuwe 

locatie wonen en werken combineren. Omdat de tweede optie interessanter is binnen dit onderzoek en de 

zaakvoerder de voordelen van de combinatie wonen/werken zelf ook inziet, gingen we daar dieper op in.

INSTRUMENT:  De ‘ruimte-zoeker’ geeft een overzicht van beschikbare ruimtes in de stad. De zaak-

voerder gaat op zoek naar woon/werk-combinatie door de lokalisatie van de voormalige winkel naar het 

huidige pand (en in de toekomst mogelijk naar KMO-zone). De zaakvoerder zou dan bij zijn bedrijf gaan 

wonen.

SUBJECT + ROL:  De zaakvoerder is vragende partij, terwijl de overheid het bedrijf linkt aan bestaande 

woon/werk-combinaties. De overheid zou een onderzoek moeten inlassen naar waar magazijn en woning 

nog verweven kunnen zijn. Daarna moeten zij de zaakvoerders (vragende partij) en de panden aan elkaar 

koppelen. De dienst economie zou de rol van matchmaker kunnen opnemen.

REGELS:  Er mogen geen beperkingen zijn die het uitbouwen van bedrijf of woonruimte onmogelijk 

maken. Er moet bijvoorbeeld in de hoogte gebouwd kunnen worden opdat het woondeel niet beperkt 

blijft tot een klein appartement. Voor de veiligheid van de zaak en de privésfeer moeten werk en woning 

duidelijk gescheiden kunnen worden. In het verleden kwamen mensen bijvoorbeeld op het privéterras van 

Jaak en Ireen Beelprez vragen of de kleinhandel open was.

OBJECT:  Zaakvoerders kunnen bij hun bedrijf wonen, waar ook ruimte is voor een tuin. Dat kan bijvoor-

beeld op het dak. Een voorbeeld van een interessante zone waar wonen en werken gecombineerd worden 

is een KMO-zone met 37 bedrijven, waar ook een groene long gecreëerd wordt. De zone voelt niet aan als 

een KMO-zone en het is er fijn wonen. De bedrijven liggen tegen de autostrade, waardoor ze gemakkelijk 

bereikbaar zijn en ineens een geluidsbuffer vormen naar de woningen toe. Die liggen voor de bedrijven, 

met tussenin een tuin, waardoor werk en privé gescheiden kunnen blijven. Vaak hebben de woningen aan 

de voorkant nog een etalage voor de zichtbaarheid van het bedrijf.

ACTIE -  DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE -  GROEN  (bv. daktuinen)

Naar aanleiding van de daktuin uit het vorige actieplan wordt het idee geopperd om daken van bedrijven 

open te stellen als tuin voor de buurt, ook weer als attentie voor de buren. Hierbij merkt Joeri Beelprez op 

dat dit met oog op veiligheid van het bedrijf niet altijd mogelijk is. Kava verkoopt een product dat iedereen 

graag heeft, en de zaak zou niet veilig zijn als mensen vanop het dak gemakkelijk toegang tot het bedrijf 

kunnen krijgen.

ACTIE -  ONTWIKKEL POP-UP TIJDENS FEESTPERIODES 
Tijdens de workshop komen ook de gevolgen van de verhoging van accijnzen ter sprake. Die stegen in 

België met 30%, Joeri Beelprez zag daarop zijn particuliere verkoop dalen met 30%. Particuliere klanten 

gaan gemakkelijk de grens over om in Frankrijk goedkopere drank te halen. Grensshoppen gebeurt tot 

30km ver, daar moet rekening mee gehouden worden bij accijnsverhogingen. Een idee dat geopperd 

wordt om weer meer particuliere klanten te trekken is het openen van een pop-up, bijvoorbeeld tijdens 

de kerstperiode, in het centrum van Bissegem. Joeri ziet daar niet meteen potentieel in, omdat je mensen 

moet opleiden die in de pop-up zullen staan, je moet huur betalen, en je moet tijd vrij maken in een periode 

die in de groothandel ook net drukker is. Zijn ouders hebben het twee jaar geprobeerd, de pop-up draaide 

goed, maar er was door bovenstaande redenen geen omzet aan verbonden.
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ACTIE -  ANTICIPEER OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

INSTRUMENT (beleid): Kerngebied voor handelaars. 

We hadden het ook even over het kerngebied, het commercieel plan van stad Kortrijk om handelaars naar 

het centrum te trekken. Op dit moment is er veel leegstand in het centrum. Voor een heropleving is het 

belangrijk dat handelaars binnen het kerngebied een zaak openen. Wie iets opstart binnen het kerngebied 

kan daar subsidies voor krijgen. De groothandel Kava valt net buiten dat kerngebied en loopt daardoor 

subsidies mis. Zich binnen het kerngebied installeren was door parkeergebrek geen optie, gezien de 

zware producten die ze verkopen. Joeri Beelprez haalt aan dat commercieel interessante zones die de 

hoofdwegen niet belasten, mee opgenomen zouden moeten worden in het kerngebied. Er is in de buurt 

van Kava veel leegstand, en mensen zouden ook hier graag een beenhouwer of bakker willen. Volgens 

de stad lost een uitbreiding van het kerngebied niets op, omdat in het kerngebied zelf ook al veel panden 

niet ingevuld geraken. Bovendien willen mensen allemaal een ambachtelijke bakkerij of viswinkel in de 

buurt, maar ze kopen hun producten vooral in grootwarenhuizen, omdat dat goedkoper is. Bovendien zijn 

er tegenwoordig te weinig bakkers en beenhouwers die nog een zaak willen starten. Ook e-commerce is 

een sterke concurrent van kleine handelaars.

 

ACTIE -  HERORGANISEER MOBILITEIT  (speel met regels voor bedrijven die werken moeten uit-

voeren in de stad)

INSTRUMENT:  Geautomatiseerde laad- en loszones voor werken in de stad

Als een bedrijf nu werken wil uitvoeren in de stad, moeten ze parkeerplaatsen aanvragen, maar dat vergt 

een hele hoop administratie. Vaak is het voor een bedrijf voordeliger om de boete te betalen dan om tijd 

in die administratie te investeren. De procedure zou veel gemakkelijker moeten zijn. Bedrijven die werken 

moeten uitvoeren kunnen nu trouwens geen gebruik maken van de geautomatiseerde laad- en loszones.
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MALYSSE-STERIMA

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

STEVEN 
VANDENBROUCKE
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSELKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

Het bedrijf Malysse-Sterima is een echte Kortrijkse organisatie. Malysse-Sterima noemt zichzelf een 
familiale onderneming actief in België en Nederland, actief in de dienstverlening voor de zorgsector op 
vlak van textielbeheer (Malysse – Textile Services), centrale sterilisatie diensten voor de behandeling 
van medisch instrumentarium (Sterima – Medical Services) en geïntegreerde logistiek. Het grootste 
aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. Het personeel is ook divers: 35% van het personeel heeft 
een migratie-achtergond. Het bedrijf komt voort uit een crisis in de vlasindustrie. De vlasnijverheid 
vormt een rode draad doorheen de sociale en economische geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen. 
De industrie drukte zijn stempel op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen, zwinge-
larijen en vlassershuisjes tegen. De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de 
wereldkaart. Als reactie op de landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-West-
Vlaamse boerenzonen zich toe op de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een 
uniek economisch netwerk van fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand. 

Malysse wordt in 1952 opgericht door de ouders van de huidige generatie. Zij komen uit de vlas-
industrie en nemen wasserij Rodenbach in de Brouwerijstraat over omdat ze potentieel zien in de 
wasserij.
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

Privélinnen is een kleine markt.

Eind jaren 1960: De wasserij van een ziekenhuis wordt overgenomen. Zo evolueert het bedrijf van 
privélinnen naar de verwerking van ziekenhuiswas. De familie ziet een grotere markt in ziekenhuislin-
nen.
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

KANTELMOMENT - 
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SECTORALE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN

Er komt vraag van ziekenhuizen omtrent sterilisatie. 

Malysse maakte de keuze om hierop in te spelen en richt in 1972 Sterima (sterilisatie) op in Bissegem.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT, VERHUIS)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT, VERHUIS)KANTELMOMENT - 

De locatie in de Brouwerijstraat kent geen uitbreidingsmogelijkheden. Dit leidt in 1981 tot een verhuis 
naar een nieuwe locatie in de Bissegemsestraat en betekent de start van hun groei.
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GROEI (BEDRIJF)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT
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ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT
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GROEI (BEDRIJF)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT

Midden jaren 1980: Start van samenwerking met Centrawas waardoor het bedrijf groeit.

In functie van de uitbreidingen over het land en duurzaamheid is het belangrijk voor het bedrijf om 
hubs op te zetten op verschillende locaties. Dit laat ook toe om transportkosten te drukken. Door 
persoonlijk sentiment blijven ze toch ook verankerd in Bissegem, wat resulteert in wasserijen op 
verschillende plaatsen.

In 1990 komt er een nieuw gebouw voor Sterima, samen met de oprichting van de wasserij in 
Geerardsbergen. In 1991 wordt de wasserij LT Medical in Aarschot overgenomen door hun dreigende 
faillissement. Dit is de start van een samenwerking met UZ Gasthuisberg Leuven.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER RUIMTE

In 1995 krijgt het bedrijf geen vergunning voor uitbreiding in de Brouwerijstraat door een verbods-
bepaling van Vlarem omtrent de opslag van etheenoxyde. Hiervoor wordt gekeken naar de afstand 
tussen het bedrijf en dichtstbijliggende huizen. Er zijn ook weinig uitbreidingsmogelijkheden. De hui-
dige generatie betreurt het niet krijgen van de milieuvergunning, omdat ze zich afvragen of het meer 
negotieerbaar zou kunnen geweest zijn.

Er wordt een nieuwe wasserij in Douvrin opgericht. In 1996 koopt het bedrijf ook het gebouw op 
de Bissegemsestraat nr. 85 na het faillissement van weverij de Klepper, dat tegenover het logistiek 
magazijn op nr. 74 ligt. Door het aankopen van een pand aan de overkant van de straat, zit Malysse 
met een straat ‘doorheen’ het bedrijf, wat erg onhandig blijkt. De was wordt gedaan in één gebouw 
en wordt ingeladen in vrachtwagens (door de was aan rekken te hangen). De vrachtwagens steken 
de baan over naar het andere gebouw, laden daar weer uit, en daar wordt de was in dozen gestoken. 
Er zou op werkuren en transportkosten bespaard kunnen worden indien die straat geen hindernis 
vormde.
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE INFRA-

STRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE/NIEUWE LOCATIE

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - 
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VERANDERING IN REGELGEVINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  UITBREIDEN OP HUIDIGE/
NIEUWE LOCATIE

Er worden subsidies gegeven aan bedrijven die anticiperen op de Waalse markt.

In 1999 wordt een wasserij nabij Luik opgericht die ook de grootste wasserij wordt. Er was te weinig 
ruimte in huidige wasserijen, en nabij deze locatie zitten een aantal grote klanten en het ligt vlakbij 
de snelweg en vlakbij Brussel. 
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR -  PRODUCTTECHNOLOGIE   

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  
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ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR -  PRODUCTTECHNOLOGIE   

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  PERSONEEL  

ACTIE - HERORGANISEER MOBILITEIT  

Langzaamaan wordt de industrie meer en meer geautomatiseerd en dus ook het wassen en sterili-
seren. 

In 2010 resulteert de afweging tussen transportkost en loonkost in het voordeel van transport. De 
wasserij in Douvrin wordt gesloten. Hierdoor kan op personeelskosten bespaard worden.

Het werkproces wordt meer geautomatiseerd, daardoor kan dezelfde tonnage was verwerkt worden 
in minder gebouwen en met minder personeel. 

Wanneer in 2010 de wasserij in Douvrin wordt gesloten, wordt het werk verdeeld over andere vesti-
gingen waardoor meer ingezet moet worden op transport.
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  TECHNOLOGISCHE 

INFRASTRUCTUUR   

KANTELMOMENT - 
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TECHNOLOGISCHE VERANDERINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR   

Langzaamaan wordt de industrie meer en meer geautomatiseerd en dus ook het wassen en sterili-
seren. 

In 2012 verandert Sterima zijn proces. Ze gaan leeninstrumentarium steriliseren. Dialyse-expertise 
zit nu meer bij grote spelers in lageloonlanden waarmee ze niet kunnen concurreren, omdat de 
proceskost van Dialyse-concentraten te hoog ligt. De manuele arbeid wordt meer geautomatiseerd. 
Sterima wil ook niet enkel afhankelijk zijn van ziekenhuizen, dus gaat het bedrijf ook steriliseren voor 
derden (zoals voor Johnson en Johnson).
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)KANTELMOMENT - 

Malysse-Sterima heeft in Kortrijk twee gebouwen met een straat tussen. Om logistieke redenen ho-
pen ze hier ooit één gebouw van te kunnen maken. Een ander idee is om op het naastliggende 
parkeerterrein uit te breiden, als dit kan voor de omliggende bedrijven en buren. Een nieuw bedrijven-
terrein dat maximum 15 kilometer ver ligt is ook een optie. Er zal sowieso een uitbreiding nodig zijn, 
omdat er meer in de hoogte gewerkt moet kunnen worden voor de waszakken die aan het plafond 
hangen. De stad behoudt het bedrijf liefst op de huidige locatie. Grote industrieterreinen zijn ook 
schaars. Het voordeel van een nieuw bedrijventerrein is dat ze voor een nieuw concept kunnen gaan 
zonder beperkingen, omdat de wasserij helemaal opnieuw zou kunnen ingericht worden. Het voordeel 
van een nieuwe fabriek in plaats van een verbouwing is ook dat de activiteiten kunnen worden verder 
gezet tijdens de bouwfase. In 2019 opent een tweede sterilisatiefabriek in Luik, hiermee mikken ze 
voor 50% op ziekenhuizen, voor 50% op derden.
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

ACTIE - DEEL INFRASTRUCTUUR -  PARKEERMOGELIJKHEDEN

Het transport vindt plaats tussen 0u en 14u, daarna worden de vrachtwagens gestald. Als het bedrijf 
op de huidige locatie uitbreidt, valt de stalruimte voor vrachtwagens weg. Het infiltratiebekken voor 
regenwater heeft op dit moment ook al parkeerplaatsen ingenomen. Er kan gestationeerd worden in 
de Zonnekesstraat, maar dan verplaatst de hinder. Het bedrijf denkt eraan om misschien een par-
keerterrein te kopen of te huren. In de bebouwde kom speelt de milieuvergunning mee: er wordt een 
geluidsstudie gedaan bij de dichtstbijzijnde buur en op basis daarvan worden beperkingen opgelegd 
over wanneer gereden mag worden.

Het bedrijf ligt aan een verbindingsweg tussen Kortrijk en Megem, dichtbij een woonkern. Dit is be-
langrijk omdat het personeel in een laagbetaalde sector werkt, en dus makkelijk met het openbaar 
vervoer of de fiets naar het werk moet kunnen. Er liggen twee parkeerterreinen langs het bedrijf voor 
wie met de auto komt werken (die mogen trouwens ook gebruikt worden wanneer er in het dichtbij-
gelegen stadion voetbalwedstrijden zijn). 
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1 Uitladen vrachtwagens Bissegemsestraat 85

2 Inladen vrachtwagens Bissegemsestraat 74

3 Buren met overlast van vrachtwagens

4 Stoomketel (74)

5 Inladen vrachtwagens Bissegemsestraat 74

1

2

3

4

5



276

6 Hangende zakken met kleding (74)

7 Klaarzetten van rekken voor verplaatsing naar 

overkant straat (74)

8 Magazijn (85)

6

7

8
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9 Leeg magazijn Bissegemsestraat

10 Fietsenstalling Malysse

11 Parking Malysse

12 Grote parking Malysse, plaats voor eventuele uitbreiding

13 Plaats voor eventuele uitbreiding, Traum rechts op de foto

9

12

13

1110
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ACTIE -  ONTWIKKEL SAMEN (met buurt en beleid)

INSTRUMENT  (bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid. 

De doelstelling is dan een echt overlegplatform te organiseren waarbij de buurt geïnformeerd wordt over 

de plannen van het bedrijf. Malysse heeft hier echter minder goede ervaringen mee. Bij de vorige verhuis 

heeft het bedrijf met de buurt samengezeten. Op dat moment kwamen er vooral veel klachten naar boven.

ACTIE -  DEEL INFORMATIE MET BUURT

INSTRUMENT:  Opendeurdag

Buurtbewoners zouden op jaarlijkse basis kunnen betrokken worden bij het bedrijf, middels een open-

deurdag. Eventueel kunnen hieraan ook andere bedrijven uit de buurt deelnemen – er zitten verschillende 

productiebedrijven in de omgeving. Het doel is wederzijdse kennismaking, om de relatie te versterken en 

conflict te vermijden.

SUBJECT:  Malysse, stad

ROL:  Het bedrijf is vragende partij en organisator, stelt zijn deuren open, regelt een hapje en een drankje. 

Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe rol: de persoon die het organiseert of coördineert is een soort ombuds-

man vanuit het bedrijf. De stad helpt mee organiseren en Voka biedt inspiratie.

REGELS:  De sfeer mag redelijk informeel zijn, omdat het niet de bedoeling is dat het een klaagmoment 

wordt.

GEMEENSCHAP:  Voka

OBJECT:  De doelstelling van de opendeurdag is een wederzijdse kennismaking. De perceptie van het 

bedrijf in de buurt kan erdoor veranderen (verbeteren). De idee is gebaseerd op ‘ken je buren’, een ini-

tiatief van Voka. In Aarschot organiseert Voka ‘ken je bedrijf’, met een rondleiding in de bedrijven en een 

hapje en drankje achteraf. Malysse kent het concept via hun filiaal in Aarschot. Dit idee zou doorgetrokken 

kunnen worden tot een ontmoetingsmoment tussen bedrijf en buren.

ACTIE -  HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN -  VERBOUWEN OM OVERLAST TE 

VERMINDEREN

INSTRUMENT:  Geluidsisolatie

MALYSSE-STERIMA

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES

Bij Malysse zijn intussen twee fabrieken bijgekocht die 

openen in januari. Die bevinden zich in Frankrijk, omdat de 

regelgeving de opslag van etheenoxyde (kankerverwek-

kende stof) daar nog toelaat. Een probleem waar Malysse 

in het verleden mee kampte in deze omgeving is het feit 

dat ze drie locaties hadden in Kortrijk. Logistiek gezien 

was dat niet evident. De drie vestigingen waren beter me-

teen geclusterd geweest. Met de uitgroei van het bedrijf kwamen verschillende aandachtspunten 

naar boven.
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Vlakbij Malysse, zijn er 12 huizen die last ondervinden. Deze bedrijven zijn er pas in de jaren ’80 en ’90 

gekomen, na een bpa-wijziging van de jaren ’60. Tegen het geluid van machines zouden bijvoorbeeld 

gebouwen beter geïsoleerd kunnen worden, maar dit werkt niet de grootste geluidsoverlast weg, die niet 

alleen van machines komt, maar ook van vrachtverkeer.

ACTIE -  HERORGANISEER MOBILITEIT  (Omschakeling naar alternatieve vervoersmiddelen - elek-

trische en hybride voertuigen)

De grootste veroorzaker van overlast voor de buurt is het vrachtverkeer van Malysse. 25 vrachtwagens 

rijden 2 keer per nacht uit. Uit onderzoek blijkt dat vooral het optrekken vanuit stilstand hinderlijk is. Een 

mogelijke oplossing zou kunnen komen met elektrische vrachtwagens. Op dit moment zijn hybride vracht-

wagens meer realistisch. Die kunnen in de omgeving van ziekenhuizen en in de woonomgeving over-

schakelen op elektrisch rijden om geluidsoverlast te beperken. Het is interessant de kost te berekenen als 

4 à 5 vrachtwagens per jaar vernieuwd worden. 

ACTIE -  HERORGANISEER MOBILITEIT  -  LADEN EN LOSSEN  (Tijdslots en stationeringsplaat-

sen herorganiseren)

Een idee waar Malysse zelf mee speelt is om vrachtwagens overdag te laten voorladen (tussen 19u en 

22u, wanneer de was verwerkt is en klaar voor inlading) en de vrachtwagens daarna buiten de bebouwde 

kom te stationeren. Belangrijk is dat je dan een parking kan gebruiken die veilig is, want de vrachtwagens 

zitten vol goederen en zijn daar niet bewaakt. Dit stationeren kan georganiseerd worden samen met ver-

schillende bedrijven, met de veiligheid van camerabewaking.

 

ACTIE -  HERORGANISEER MOBILITEIT  -  CIRCULATIEPLAN PERSONEEL EN GOEDEREN

Als Malysse lokaal uitbreidt, dreigt er te weinig parking op het terrein te zijn. In de huidige situatie rijden 

ongeveer 100 wagens van personeel door de straat. Dit kan hinder veroorzaken voor omwonenden die 

sowieso al te kampen hebben met veel sluipverkeer. Daarom wordt geopperd om fietsvervoer meer te 

stimuleren. Werknemers komen vooral uit de buurt, dus dat is een haalbare kaart. Ook het openbaar 

vervoer kan meer gestimuleerd worden, omdat er een bushalte vlakbij is. Het parkeerbeleid zou ook ge-

optimaliseerd kunnen worden naargelang het ploegensysteem.Vrachtverkeer zou meer binnendoor geor-

ganiseerd kunnen worden, om stukken straat met veel bewoning te vermijden.

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN? 

Vermindering van mobiliteitshinder

SUBJECT:  Bedrijf en werknemers

INSTRUMENT:  Een bewaakte fietsenstalling (voor onder meer elektrische fietsen) bevordert het gebruik 

van de fiets. 

INSTRUMENT:  Een eenrichtingsstraat installeren (in de Bissegemsestraat) maakt de buurt meer ver-

keersluw. Er wordt hier wel aangegeven dat men moet opletten met eenrichtingsstraten. De richting kan 

zeer bepalend zijn voor bedrijven. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met kleinhandelsfunc-

tie in de straat. Als klanten om moeten rijden om weg te geraken van een handelszaak, is dat niet zo’n 

probleem, maar als ze dat moeten doen om bij de zaak te geraken, kunnen klanten een bezoek aan de 

zaak opgeven.
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INSTRUMENT:  Om fietsverkeer te stimuleren kan stad Kortrijk een circulatie-, fietsroute- en parkeer-

plan opstellen. 

INSTRUMENT:  Parkeermonitoring en delen. Het bedrijf zou haar parkeerbeleid kunnen optimaliseren 

door het aan te passen naargelang werktijden in ploegensysteem.

INSTRUMENT:  Financiële maatregelen zoals fietsvergoedingssystemen, mobiliteitsbudget, fiscale sti-

mulatie en groepsaankopen van fietsen zouden stimuli kunnen zijn.

GEMEENSCHAP:  Omwonenden (zij ondervinden hinder)

ROL:  Het bedrijf is de uitvoerder van deze acties, maar om deze goed te plannen moet Malysse wel weten 

welke richting het bedrijf uitgaat in de toekomst. De stad kan bepaalde acties ondersteunen.

OBJECT:  Vermindering mobiliteitshinder.

 

ACTIE -  INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -

TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR -  ENERGIE  (Intern warmtenet, zelfvoorzienende water-

zuivering en energie)

Malysse zal in de toekomst grote investeringen doen op vlak van water- en energierecuperatie. Ze kun-

nen 80% van hun vuil water recupereren. Ze hebben wel angst voor geurhinder. Malysse kan alvast op 

prospectie gaan bij 13 bedrijven die hun water reeds recupereren, om mogelijke hinder op te meten. De 

recuperatiesystemen zouden ingekapseld kunnen worden in riet en natuur, hoewel hier weinig plaats voor 

is. Naar verweving toe biedt dit plan geen rechtstreekse win/win, maar met de installatie van zonnepa-

nelen op het dak van het bedrijf kan dat wel. Het idee wordt geopperd om in een bestaande coöperatieve 

te stappen en energie op te wekken voor de buurt. 

INSTRUMENT:  Waterrecuperatiesysteem

ACTIE -  DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE -  DAK

INSTRUMENT  (bedrijf en buurt): Gedeelde energie-opwekking via zonnepanelen.

Zelf investeren in zonnepanelen is niet interessant voor Malysse, maar ze kunnen dus wel hun dak open-

stellen.

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN? 

De buurt kan gebruik maken van de energie die opgewekt wordt door zonnepanelen. Dit kan voor een 

betere communicatie tussen het bedrijf en de buurt zorgen.

ACTIE -  DEEL INFRASTRUCTUUR -  RUIMTE -  ENERGIE

INSTRUMENT:  Bestaande energiecoöperatieve (en daarin stappen)

ACTIE -  HERORGANISEER RUIMTE

Er wordt ook nagedacht over de huidige situatie van het bedrijf, dat eigenlijk bestaat uit twee gebouwen 

tegenover elkaar aan verschillende kanten van een weg. Dagelijks rijdt een vrachtwagen gemiddeld 2 km 

doordat goederen telkens de straat moeten oversteken om in het andere deel van het bedrijf te geraken 

voor verdere verwerking. Het bedrijf kan gebruik maken van nieuwe technologieën om de verweving van 

de twee gebouwen te bevorderen, zoals een luchtbrug die de twee gebouwen verbindt. Dit soort techni-

sche aanpassingen kan de hinder voor de buurt minimaliseren.
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INSTRUMENT:  Luchtbrug tussen 2 gebouwen die ten opzichte van elkaar liggen voor uitbreiding ca-

paciteit.

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN? 

De luchtbrug zorgt voor minder geluidsoverlast doordat overdag geen vrachtwagens meer rijden tussen 

de twee gebouwen.

ROL:  Stad Kortrijk moet mee bekijken wat kan en wat niet.

ACTIE -  HERORGANISEER RUIMTE -  WONEN-WERKEN -  VERBOUWEN OM OVERLAST TE 

VERMINDEREN

INSTRUMENT:  Geluidsisolatie

Malysse zou graag de ruimte zo herorganiseren, zodat het beter geïsoleerd wordt voor geluid. Er is name-

lijk een buurtcomité dat klaagt over lawaai. 4 weken hadden ze last van een defecte buis.

ACTIE -  HERORGANISEER WERK -  ACTIVITEITEN

Om overlast voor de buurt te reduceren kan Malysse activiteiten herorganiseren om overlast voor de straat 

te reduceren, door bijvoorbeeld wassen en strijken op te splitsen. De werkuren kunnen ook aangepast 

worden om overlast te vermijden (22u tot 5u30 geen activiteit organiseren, tenzij lossen). 
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ELEKTRICITEITS-

WERKEN DESTOOP

TIJDSLIJN

INTERVIEW MET

MARC DESTOOP
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR -  RUIMTELIJKE 

INFRASTRUCTUUR -  BESTAANDE INFRASTRUCTUUR HERWAARDEREN

KANTELMOMENT - 
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GROEI (PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - INVESTEER IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR - 
RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR -  BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 
HERWAARDEREN

Na zijn studies ging Marc Destoop in een tapijtfabriek werken als onderhoudstechnieker, in 1988 
wordt hij zelfstandige in elektriciteitswerken. Eerst werkt hij alleen, daarna komt er een werknemer 
bij, nog wat later neemt hij de drie werknemers (en de klanten) over van een andere firma die stopt. 
Uitbreiding komt er door ambitie en vooruit te willen. Door mond-op-mond-reclame stijgt de hoe-
veelheid werk en omzet, waardoor nieuwe mensen aangenomen kunnen worden. Er is tijdsgebrek, 
maar wel geld om mensen aan te nemen. Geleidelijk aan verhoogt de personeel en de omzet. Nu, 30 
jaar later, werken bij Marc Destoop 8 mensen, de maximumbezetting ooit was 9 à 10 mensen. Deze 
mensen komen uit de buurt: Enkelen wonen vlakbij en komen te voet, de mensen die het verste weg 
wonen doen dat in Moorslede, Moorsele en Kortrijk. Zij komen met de auto en parkeren op de grote 
baan, maar daar is voldoende parkeerplaats waardoor er nooit klachten van buren komen.

Marc Destoop begint zijn kantoor in zijn appartement in Kortrijk centrum, hij werkt vanuit zijn garage. 
Later koopt hij een oude vlasschuur bij die hij verbouwt tot atelier. Het kantoor is nog in zijn apparte-
ment gevestigd. Hij heeft twee bestelwagens.
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS, MET OOG OP VERWEVING WONEN/
WERKEN)

KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS, MET OOG OP VERWEVING 
WONEN/WERKEN)

KANTELMOMENT - 

Door plaatsgebrek moet steeds op zoek gegaan worden naar meer en andere ruimtes. 25 jaar 
geleden leerde Marc Destoop zijn vrouw kennen die op de Meensesteenweg woont, in een huis met 
industrieruimte achteraan. Het pand is in haar bezit via familie. Omdat zijn vrouw al een huis met 
industriezone achteraan heeft, is dit een meer voordelige optie dan elders (bv. in een kmo-park) het 
bedrijf uit te breiden. Marc Destoop gaat bij haar wonen, zijn kantoor is hier ook gevestigd. Zowel de 
omzet als het aantal bestelwagens stijgt. 15 jaar geleden bouwde hij op de industrieruimte een nieuw 
atelier met burelen, waardoor het hele bedrijf op één plek gelokaliseerd kan worden. Het feit dat alles 
op één plek ligt ziet hij als een groot voordeel: de bestelwagens kunnen vanuit één plek vertrekken, 
hij hoeft na zijn werk niet nog naar zijn woonst te rijden, hij kan gemakkelijk eens binnenspringen bij 
het bedrijf van zijn vrouw. De keuze tussen een bedrijf in een woonwijk of in een kmo-park maakt voor 
hem niet veel uit, hij vindt het alleen belangrijk dat hij zelf bij zijn bedrijf kan wonen. Op een KMO-zone 
kan dat enkel in Zwevegem, maar die ligging is minder goed. De ligging van zijn nieuwe atelier is 
ook ideaal: een beetje verscholen achter een oprit, wat het veilig maakt, maar toch goed bereikbaar 
(vlakbij autosnelweg) en vlakbij de stad (voordeel binnen de privésfeer). Op deze locatie ligt ook nog 
steeds de touwvlechterij van zijn vrouw. Zijn voormalige atelier (de oude vlasschuur) is nu een ruimte 
om aan oldtimers te sleutelen, met een gin-tonicbar, onder een andere VOF samen met 2 vrienden. 
Door tijdsgebrek zal hij hiermee gaan stoppen.
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VERANDERING REGELGEVING (CERTIFICATEN, OPLEIDINGEN, PERSONEEL)KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN -  WERKUREN

KANTELMOMENT - 
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VERANDERING REGELGEVING (CERTIFICATEN, OPLEIDINGEN, 
PERSONEEL)

KANTELMOMENT - 

ACTIE - HERORGANISEER BEDRIJFSSTRUCTUUR -  ACTIVITEITEN - 
WERKUREN

Marc Destoop heeft te weinig tijd, omdat alles complexer geworden is: het personeel moet (medische) 
attesten hebben, hij moet opleidingen volgen, aan kledingvoorschriften moet voldaan worden, er zijn 
zelfs regels over waar het personeel mag eten (niet in de bestelwagen bijvoorbeeld) en hij moet alles 
ingeven op checkin@work om zwartwerk tegen te gaan. Al die vereisten door regelgeving en dan 
vooral rond veiligheid en zwartwerk nemen véél tijd in beslag. Zijn vrouw springt daarom regelmatig 
bij, zodat hij zich meer kan focussen op offertes, facturen, contracten etc. Hij kan bijvoorbeeld niet 
werken met alarminstallaties omdat daar een attest voor nodig is en hij geen tijd meer heeft om die 
opleiding erbij te nemen (hij volgt al cursus werken met hoogtewerker, leidinggevende etc.) 

Om tijd te besparen moet hij zijn werkuren aanpassen aan de files, die zijn een groot probleem in de 
buurt, net als in heel België.
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 
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PARKEERUITDAGINGKANTELMOMENT - 

Marc Destoop vindt dat parkeerregels flexibeler mogen. Marc Destoop heeft vaak problemen met 
parkeren wanneer hij werken in een stad moet uitvoeren. Zijn werknemers moeten de bestelwagen 
dan heel ver weg parkeren en vaak op en af gaan om materiaal uit de wagen te halen. Proberen ze 
toch dichtbij te parkeren, resulteert dat vaak in boetes. Bovendien ligt naast Marc Destoop een dans-
school. Wanneer ouders hun kinderen naar de dansles brengen, zijn er vaak te veel auto’s op zijn oprit, 
waardoor zijn bestelwagens niet meer door kunnen. Zijn eigen terrein aanbieden als parkeerplaats 
(in plaats van zijn oprit) ziet hij niet zitten. Voor de veiligheid van zijn bestelwagens en atelier heeft 
hij liever niet dat mensen op zijn terrein parkeren. Zijn eigen bestelwagens (7) vormen geen overlast 
voor de buurt, omdat er voldoende parkeerplaats is (zowel op zijn terrein als langs de straat) en ze al-
leen tijdens de kantooruren rijden. Soms komt een vrachtwagen laden en lossen bij de touwvlechterij, 
maar daar heeft hij nooit melding van overlast over ontvangen. Ook over het geluid van de vlechtma-
chines die dag en nacht draaien kreeg hij nooit klachten. Zelf heeft hij een isolerend dak op zijn atelier 
gelegd, dat de geluidsoverlast beperkt.
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1 Woonhuis Marc Destoop

2 Oprit naar Elektriciteit Destoop

3 Woonhuis Marc Destoop vanop oprit

4 Tuin tussen woonhuis en bedrijven

5 Touwvlechterij

6 Magazijn tussen touwvlechterij en tuin

1

2

3

4

5 6
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7 Garage/magazijn 

8 Burelen

9 Kantoor Marc Destoop

10 Garage/magazijn

11 Dansschool

12 Poort touwvlechterij

7

9

10

11

12

8
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ACTIE -  DEEL MENSEN -  PERSONEEL  (Met bedrijven – zet mensen met specifieke expertises (en 

bepaalde certificaten) gedeeld in tussen organisaties)

Om tijd te besparen ziet Marc Destoop het wel zitten om op termijn samen te werken met jongere col-

lega’s uit de buurt. In deze buurt liggen verschillende bedrijven en achter hem ligt een industriezone. Zijn 

belangrijkste leverancier is Cheyns, die vlak achter hem ligt.

 

ELEKTRICITEITS-

WERKEN DESTOOP

MOGELIJKE 

TOEKOMSTIGE 

ACTIES
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DISCUSSIE

Deze studie bouwt voort op de vorige segmentatiestudies en de studies Labo XX, Noordrand en 

Leiedal rond de verweving tussen wonen en werken en laat een aantal dingen zien:

- Bedrijven zijn al vaak heel mooi verweven met hun omgeving, maar laten het te weinig zien, zijn 

er te weinig trots op en zetten het te zelden in als een troef. Daarom gingen we dieper in op de motieven 

waarom bedrijven inzetten op verweving om daarop te kunnen voortbouwen om verweven actief te gaan 

stimuleren. 

- Er is dus nood aan het bouwen van vaardigheden van bedrijven, burgers en beleid in het bewust 

bespreekbaar maken en inzetten van de ongedefinieerde zone tussen werken en wonen als kwaliteit voor 

de stad en voor de eigen doelstellingen. Plusoffice en Arck duiden aan dat dit een aantal nieuwe rollen met 

zich meebrengt, die in de voorgaande studie Labo xx, werden benoemd als de initiator, de ondersteuner 

en de beheerder van de woon-werkrelaties. Maat ontwerpers specifieerde deze rollen. De initiator is dan 

de ‘gangmaker’ en de ‘beleidsmaker’, de ondersteuner de ‘buurtconciërge’ en ‘de efficiëntiecoach’ en de 

beheerder ‘de verweefcoach’ en ‘de verbredingscoach’. Plusoffice en ArcK maakten duidelijk dat de rollen 

niet vasthangen aan een positie in het woon-werklandschap: de rol van initiator kan bijvoorbeeld zowel 

door bedrijf, beleid als burger gespeeld worden. De ‘verweefcoach’ heeft het potentieel een breed begrip 

te zijn dat op uiteenlopende manieren en via verschillende functies kan worden ingevuld. Vandaar her-

definiëren we de rol naar een activiteit van het ‘verweefcoachen’, een rol die door verschillende partijen 

kan ingevuld worden.  

- Verweefcoachen is een activiteit die de meerwaarde van verweving expliciteert en uitdraagt. Deze 

activiteit vertrekt niet noodzakelijk vanuit het beleid, maar brengt verschillende beleidsdomeinen samen, 

ideaal wel in en samen met een lokaal bestuur waar lokale kennis aanwezig is. In grote steden is die ken-

nis aanwezig in de stad zelf, in kleine gemeenten kan er worden samengewerkt met intercommunales. De 

uitdaging is echter voor kleinere steden en gemeenten om middelen te vinden voor het verweefcoachen. 

Ofwel moet dit via een PPS (publiek-private samenwerkingsinstrument) ofwel creëert men een Vlaamse 

vliegende brigade die vragen behandelt op verschillende plekken in Vlaanderen. De activiteit vertrekt 

vanuit een vaste overtuiging in het verweven als een positief verhaal en het inspireert, stimuleert en sen-

sibiliseert verantwoord ondernemen. 

- Verweefcoachen hangt samen met vaardigheden in het initiëren (ondernemen, inspireren, 

stimuleren, sensibiliseren), ondersteunen (expertise samenbrengen, gemeenschapsvorming, kennis 

ontwikkelen rond verweving en objectiveren van data) en het coördineren en beheren (van bijvoorbeeld 

tijdelijke gebruiken, van panden en van beleidsimplementatie) van woon-werkrelaties. Verweefcoachen 

kan door de overheid worden geïnitieerd (dat kan een ambtenaar zijn die tijdelijk vrijgesteld wordt van 

andere taken, een consultant of onderzoeker zijn) om de continuïteit en de aandacht voor het publieke 

belang te verzekeren, maar tegelijk in een samenwerkingsproject met de bedrijven en lokale organisa-

ties tot stand komen. In die zin zou het goed zijn dat het verweefcoachen plaats vindt in de verschillende 

organisaties (week per week verschuift van plek) of in een pand – bv. een leegstand winkelpand – dat 

tegelijk een gedeelde werkruimte is voor zowel bedrijven, organisaties, beleid als burgers. 

- Verweefcoachen omvat een mediërende en soms onderhandelende positie tussen partijen zoals 
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bedrijven, bewoners, beleid, belangengroepen en experten; kennis van de lokale situatie, ruimtelijk-econo-

mische kennis, en het beroep kunnen doen op makelaars en landmeters en het mee faciliteren of aanjagen 

van de verkoop van verweven locaties.

- De instrumenten waar men in verweefcoachen gebruik van kan maken zijn schaars. Er is nog 

veel meer nood aan ontwerpend onderzoek om die instrumenten te ontwikkelen en te testen. Belangrijk 

om die instrumenten te doen werken is dat regelgeving niet remmend werkt, maar eerder een kader is 

waar maatvoering binnen kan gebeuren. Binnen RUPS is er nood aan maatvoering dat kan ondersteund 

worden door mappings, participatieprocessen en platforms. De instrumenten mogen niet vrijblijvend zijn, 

ze moeten mensen die aan verweefcoaching doen een mandaat geven dat ondersteund wordt door ver-

schillende beleidsdiensten.  

- Een belangrijke vaardigheid van die actoren (de verweefcoach en diens gedistribueerd team) die 

aan verweefcoachen doen en dus woon-werkrelaties ter harte nemen, is het initiëren, ondersteunen en 

beheren van (anticiperen op) kantelmomenten in de relatie tussen wonen en werken. In de studie Segmen-

tatie IV hebben we in kaart gebracht op wat voor soort kantelmomenten men tijdens het verweefcoachen 

moet anticiperen, wat dus ook vergt van de partner-bedrijven/organisaties om die kantelmomenten ook 

te communiceren en bespreekbaar te maken. De kantelmomenten die we ontdekten tijdens de studie:

KANTELMOMENT  -   FAMILIALE ONTWIKKELING
KANTELMOMENT  -   GROEI (STAD,  BEDRIJF,  PERSONEEL,  ACTIERADIUS, 

       VERKEER)

KANTELMOMENT  -  RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT,  BOUWAANVRAAG, 

                 VERBOUWING,  UITBREIDING,  VERHUIS)

KANTELMOMENT -  TECHNOLOGISCHE VERANDERING
KANTELMOMENT  -   VERANDERING IN REGELGEVING (MIL IEU,  ERFGOED,  BTW, 

        CERTIF ICATEN,  OPLEIDINGEN,  PERSONEEL)

KANTELMOMENT  -   SECTORALE VERANDERING 
KANTELMOMENT -  VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME, 

       PERSONEELSWIJZIGING)

KANTELMOMENT  -   VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL
KANTELMOMENT  -   VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
KANTELMOMENT -  ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAP
KANTELMOMENT -  MOBILITEITSTRANSITIE
KANTELMOMENT  -   PARKEERUITDAGING 
KANTELMOMENT -  VIERING

 

- Een tweede belangrijke vaardigheid tijdens het verweefcoachen is het ontwerp van acties die 

bedrijven, beleidsmakers en burgers toelaten om tijdens (in anticipatie op) die kantelmomenten, de relatie 

tussen wonen en werken te initiëren, te ondersteunen en te beheren. In de studie Segmentatie IV hebben 

we in kaart gebracht op wat voor soort acties bedrijven zelf al namen om de woon-werkrelatie te ver-

beteren, en hebben we hen samengebracht met overheden en (vertegenwoordigers van) burgers om die 

acties zo vorm te geven dat ze alle partijen ten goede komen. De acties:
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ACTIE -  ANTICIPEER
Deze actie duidt op activiteiten die ontwikkeld worden om de relatie in een specifieke woon-werk-

case te verbeteren voor er zich een probleem voordoet, vanuit de kennis van belangrijke kantelmo-

menten die de relatie tussen een bedrijf en diens omgeving onder druk kunnen zetten. 

-  OP REGELGEVING

- OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN:  pro-actief bedrijven wijzen op de 

bedrijfshuisvestingsopties zodat ze hun beslissingen ook vanuit een beleidsmatig wenselijk per-

spectief kunnen nemen.

- Woon-werkcombinaties verkennen

-  INSTRUMENT:  Ruimtezoeker, zie bv. https://www.bizlocator.be/nl/home, draaiboek  

Spazio https://www.voka.be/diensten/spazio-gemeenten-geven-ruimte-aan-bedrijven

-  INSTRUMENT:  Kerngebieden voor handel 

-  INSTRUMENT:  Afwegingsinstrument https://ondernemenindekern.leiedal.be/pages/

downloads.html

ACTIE -  HERORGANISEER 
Deze actie omvat activiteiten die de interne (materiële of menselijke) relaties binnen een bestaande 

woon-werkcase herorganiseren om de woon-werkrelatie te verbeteren.

-  RUIMTE 
- Werken

Van twee locaties naar één locatie voor praktische organisatie

- Wonen-werken

Bedrijf/woonst verhuizen om dichtbij bedrijf te wonen

Verbouwen om overlast te verminderen

INSTRUMENT:  Geluidsisolatie

INSTRUMENT:  Luchtbrug tussen 2 gebouwen die ten opzichte van elkaar 

liggen voor uitbreiding capaciteit en reductie verkeer.

Participatieve herbestemming wonen-werken

INSTRUMENT:  (communicatie): Participatieve herbestemmingstoolkit

INSTRUMENT:  (ruimte): Het gedeelde opleidingscentrum in de werkzone

- Privaat-publiek

-  MOBILITEIT

- Circulatieplan personeel en goederen

INSTRUMENT:  Circulatie- en fietsroute en parkeerplan 

INSTRUMENT:  Parkeer(tijds)monitoring en delen 

INSTRUMENT:  Financiële maatregelen zoals fietsvergoedingssystemen, mobili-

teitsbudget, fiscale stimulatie en groepsaankopen van fietsen 

INSTRUMENT:  Bedrijfshubs op verschillende locaties om transport te reduceren

- Laden en lossen

Transportmodi (bv. elektrisch)
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Tijdsslots herorganiseren

Stationeringsplaatsen herorganiseren

-  BEDRIJFSSTRUCTUUR

- Personeel

- Producten en diensten

Platform

INSTRUMENT:  Webshop complementair aan fysieke winkel

- Activiteiten

Overname

Werkinhoud

Werkuren

ACTIE -  INVESTEER 
Deze actie omvat activiteiten die beogen om de bestaande infrastructuur te verbeteren, te vernieu-

wen of uit te breiden om de woon-werkrelatie te verbeteren. 

-  IN  DUURZAME EN INNOVATIEVE INFRASTRUCTUUR

- Ruimtelijke infrastructuur

Bestaande infrastructuur herwaarderen

Uitbreiden op huidige/nieuwe locatie

om werken te faciliteren

om wonen te combineren met werken

voor parkeren

Participatieve invulling leegstaande en/of verwaarloosde sites/brownfields

- Technologische infrastructuur 

Digitaal: online conferencing in plaats van met de auto verplaatsen, digitalisering ten 

voordele van krimp industriële activiteit

Energie: intern warmtenet, zelfvoorzienende waterzuivering en energie 

INSTRUMENT:  Waterrecuperatiesysteem

Productietechnologie

Mobiliteit

Automatiseren van laad- en loszones

INSTRUMENT:  Geautomatiseerde laad- en loszone, gegarandeerde 

shop&go- en parkeermogelijkheden voor verbouwingen in de stad

Nieuwe vervoersmodi

-  IN  MENSELIJK NETWERK 
- Relaties met de buurt 

- Relaties met beleid

- Doordacht personeelsbeleid

- Netwerking met andere bedrijven 

INSTRUMENT:  Lidmaatschap bij ondernemersorganisaties
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ACTIE -   DEEL 
Deze actie omvat activiteiten die er op gericht zijn om hun bestaande informatie, infrastructuur, 

mensen, producten en diensten te delen. 

-  INFORMATIE MET BUURT,  BELEID EN ANDERE BEDRIJVEN

- Ontmoet de stad en de bedrijven

INSTRUMENT:  Jaarrapporten delen (duurzaamheid, milieu)

INSTRUMENT:  Opendeurdag van het bedrijf

INSTRUMENT:  Uitnodiging voor rondleiding stadhuis en bedrijven in de omgeving

Verkoopsadvertenties informatie laten bevatten over omliggende bedrijven, samen 

met bijvoorbeeld de energieprestaties van de woning.

- Zichtbaarheid en navigatie naar locaties

INSTRUMENT:  Urban screens

-  MENSEN 

- Personeel

Zet mensen met specifieke expertises (en bepaalde certificaten) gedeeld in tussen 

organisaties

INSTRUMENT:  (boven)lokaal personeelsdeelplatform, bv. van administratief 

personeel

-  INFRASTRUCTUUR

- Parkeermogelijkheden 

INSTRUMENT  (beleid): Gedifferentieerd parkeerbeleid (bv. tijdens evenementen)

INSTRUMENT  (ruimte): Herkenbare parkeerdeelplekken in de stad

INSTRUMENT  (communicatie): Online parkeermonitoren en delen

- Ruimte

Werkruimte

INSTRUMENT  (communicatie): Monitoring en ontsluiting van gedeelde 

werkruimtes 

INSTRUMENT  (beleid): Fonds voor bedrijven om samen in werkruimte te 

investeren

INSTRUMENT  (ruimte): Combinatie winkel- en werkruimtes (in de lijn van 

wonen boven of onder winkels)

Dak

Daktuinen

INSTRUMENT  (bedrijf en buurt): Gedeelde energieopwekking via zon-

nepanelen

Grond

INSTRUMENT:  Delen van grond tussen bedrijf, buurt en stad

Groen

Tuinen van bedrijven

Energie

INSTRUMENT:  Bestaande energiecoöperatieve (en daarin stappen)
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-  PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

- Opleidingen

- Producten

INSTRUMENT:  Opendeurdagen

- Diensten

Postpakketten voor elkaar ontvangen

ACTIE -  ONTWIKKEL SAMEN 
Deze actie omvat activiteiten waarin bedrijf, buurt en beleid samen nieuwe projecten opzetten. 

-  LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN

- HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN

INSTRUMENT:  Participatieplatformen waarop plannen, eigendomsstructuren (bedrijfs-

sites, maar ook voetpaden) en stappenplannen van bedrijf, buren en stad rond grensge-

bieden met elkaar kunnen uitgewisseld worden. 

-  PERMANENTE OF T IJDELIJKE GEDEELDE RUIMTES 

INSTRUMENT:  Pop-ups tijdens feestperiodes

INSTRUMENT:  Gemeenschappelijk project/ruimte (bv. Huis van de Voeding, parkeerruimte)

-  PLANNEN

Ruimtelijk veranderingsplan

Parkeerplan

INSTRUMENT  (bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid 

Energieplan

INSTRUMENT  (buurt): Participatieve energiemonitoring 

Samenlevingsplan

INSTRUMENT  (bedrijf): Bedrijfsbezoeken

INSTRUMENT  (beleid): Remediërend en preventief zoeken naar vormen van goed 

nabuurschap voor al gevestigde bedrijven, bv. via afsluiten convenant…

INSTRUMENT  (bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid 



303

CONCLUSIES

Om af te sluiten, willen we terugkomen op onze onderzoeksvraag in het begin en van daaruit 

trekken we nog enkele conclusies. De vraag was: ‘Hoe kunnen we als ruimtelijk ontwerpers, planners de 

bestaande bijdragen van bedrijven, burgers, lokale en regionale beleidsmakers aan de verweving tussen 

wonen en werken (met het oog op een duurzame omgeving) versterken, in vraag stellen en vernieuwen, 

en dit rekening houdend met de hedendaagse maatschappelijke dynamieken?’

Ons antwoord is duidelijk: er is nood aan het ontwikkelen van een pro-actief beleid dat aan ‘ver-

weefcoachen’ doet. De wijze waarop we dat doen omvat echter twee aspecten. Enerzijds kunnen we 

dat door inzicht te krijgen in de kantelmomenten in de verwevenheid tussen woon- en werkomgeving. 

Anderzijds doen we dat door bewuster acties te ondernemen in relatie tot die kantelmomenten. Hoewel 

de kantelmomenten en acties nu duidelijk omschreven zijn en een rol kunnen spelen in de verwevings-

toolbox van het bedrijf, het beleid of de burger die wil verweefcoachen, vinden we het belangrijk om ze 

te belichten vanuit verschillende schalen: het macro-perspectief – de globale context en hedendaagse 

tendenzen, het meso-niveau van de stad, en het micro-niveau van de ruimtelijke artefacten, de menselijke 

actoren en de technologieën. 

Vanuit een macro-perspectief – de globale context en hedendaagse tendenzen – bekeken, 

blijkt duidelijk – ook uit voorgaande studies – dat grote bedrijven het steeds moeilijker hebben om in 

Vlaanderen gevestigd te blijven door concurrentie uit lageloonlanden. Dit heeft voor een overwicht aan 
kleine bedrijven in ons ondernemerslandschap gezorgd. Dit onderzoek wijst uit dat we veel kunnen 

leren van bedrijven die altijd al kleinschaliger waren, zoals advocatenkantoor VDV. Zij tonen ons dat het 

‘collectief organiseren’ en het ‘delen’ niet enkel weggelegd is voor tuiniers (community gardens) of 

fietsers (fietsdelen) maar ook past bij het iets kleinschaligere bedrijf dat in de stad actief wil blijven en 

zich echt wil verweven met het bestaande weefsel. Zo kunnen meerdere kleinere bedrijven samenwerken, 

zoals VDV die samen met 3 eenmanszaken een gemeenschapsassociatie opstartte en personeel en dien-

sten deelt met heel wat andere bedrijven in de stad. Zo blijkt het bij veel bedrijven nuttig om administratief 

personeel en personeel met bepaalde certificaten te delen, gezien het een grote investering is voor een 

klein bedrijf om elk voor zich in de noodzakelijke opleidingen te investeren. We kunnen dit soort deelprak-

tijken nog beter faciliteren door de juiste regelgeving te leren kennen, door good practices te bestuderen 

en deze te ondersteunen met de juiste ruimtelijke strategieën (bv. gedeelde opleidingsruimtes voor meer-

dere bedrijven en wijken in de stad) en technologieën (bv. digitaal parkeerdeelplatform).

Op de schaal van de stad, stellen we vast dat de manier waarop een stad ontwikkelt, veel impact 

heeft op de verweving wonen en werken. Dit kan ook bewuster ontworpen worden:

- Allereerst hangt de historiek van een stad samen met de verweving wonen en werken. 

Roeselare heeft bijvoorbeeld een historisch goede voedingsbodem voor de groei van eenmansza-

ken in het stedelijke weefsel, door de Nieuwmarkt uit de 20ste eeuw, waar leurders hun waar aan 

de man brachten. De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart 

als reactie op de landbouwcrisis. Binnen de vlassersgemeenschap – vaak vroegere boerenzonen 



304

– kwam een uniek economisch netwerk tot stand. Vandaag zijn de ruimtes die overblijven uit dit 

verleden nog steeds bijzonder bruikbaar voor bedrijven, omdat ze ruimte bieden voor ateliers en 

opslag. De vroegere ondernemers uit de vlasindustrie hebben ook nog steeds hun ondernemers-

bloed en hebben dat ingezet voor andersoortige industrie en handel. Het is voor steden dus niet 

te laat om dit soort cultuur levend te houden of opnieuw tot leven te brengen, al is het dan 

op een hedendaagse manier. Zo werd geopperd om nieuwe bewoners niet enkel het stadhuis te 

laten bezoeken, maar ook de voornaamste bedrijven in de stad. Omgekeerd werkt de cultuur van 

sommige steden de verweving soms tegen. Zo was er in omgevingen zoals Herentals door een 

overschot aan ruimte, een tijdje de neiging om bedrijven naar bedrijventerreinen te laten vertrek-

ken. Dit stimuleerde bij bedrijven een bedrijventerrein-cultuur. Ook is het architecturale erfgoed 

van de stad vaak intens verweven met bedrijven. Het is daarom logisch dat bedrijven, beleid en 

buurt samen in dialoog gaan over herbestemmingsoefeningen van (delen van) het bedrijf, kijk naar 

het begijnhof bij OMD, de gebouwen van Rodenbach en de oude vlaswerkplaatsen als industrieel 

erfgoed, de karakteristieke woning van VDV, etc. 

- De ontsluitingen en verbindingen van bedrijfssites met de stad bleken zeer bepalend voor het 

feit of een bedrijf blijft of niet (kijk naar de case van KALIBER vzw waar de ontsluiting niet voldoet). 

Ze moeten dus nauw bestudeerd en collectief herontworpen worden waar nodig.

- Participatieplatformen die ontstonden tussen een bedrijf, beleid en de buurt groeiden soms 

uit tussen heuse participatieplatformen op niveau van de stad, zoals we zagen bij Roularta. 

Op dit soort platformen wordt door de steden en de bedrijven nog te weinig ingezet, omdat ze 

soms negatieve ervaringen hebben met ‘klagende’ buren. Het aanleren aan of zelfs aanleveren aan 

bedrijven van methodieken om dit soort platformen op een positieve manier uit te bouwen en in 

een productieve dialoog te treden met de omgeving, kan hier interessant blijken. 

We waren ook in staat om interessante conclusies te trekken over de microschaal van de archi-
tecturale ruimte, mensen en technologie. 

Allereerst, vanuit het perspectief van de architecturale ruimte was het interessant om te zien hoe 

bepaalde ruimtes – meer dan andere – interacties tussen het bedrijf en de omgeving faciliteren. Deze 

ruimtes kunnen dus bewuster worden ontworpen als stedelijke raakvlakken tussen wonen en werken 

en het ‘delen’ aanmoedigen. De brouwerij heeft, bijvoorbeeld, heel bewust de buitenste cirkel van het 

gebouw ontworpen voor meer openbare functies en de binnenkant voor meer geluidsintensieve en privé-

functies. Het eerste lokaal van KALIBER VZW was ook een gedeel pand. Het was gesitueerd in een oud 

klooster, met meubilair uit een oud café, geschonken door de gemeenschap. Enkele ontwerp ‘guidelines’ 

die naar voor kwamen uit het onderzoek:

* De co-designsessies stelden dat in ‘supermix coaching’ ruimtelijk ontwerp een beweging 

vereist van privéontwerp van bedrijfspanden naar ‘publiek ontwerp’ van ruimtes voor materieel 

en digitaal delen: het tastbaar maken van mogelijk gedeeld gebruik van (ingangen naar) par-

keergarages, werkruimten en grensgebieden. 

* Het ontwerpen van ruimtes of visualisaties die bezetting, tijd of soort gebruik tastbaar maken 

om het delen aan te moedigen. Denk aan deelparkeerplaatsen waarvan men het gebruik online 

(via een online deelplatform) en in het stedelijke weefsel (via goed ontworpen ingangen en urban 
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screens) kan volgen. 

* Het ontwikkelen van voorschriften of fondsen die het delen vergemakkelijken.

* Het (delen van) bedrijfsruimte als een privéruimte met publieke functies, of als een semi- of 

publieke ruimte.

* Het ontwerpen van grensgebieden als gedeelde ruimtes, zoals parkeergarages en buffer-

zones. Zo zijn de grensruimtes tussen Roularta (de groene long) en de omgeving en Rodenbach 

(een voetbalveld) en de omgeving private gronden met publieke kwaliteiten. Tegelijk bufferen ze 

geluid. In het geval van handelspanden worden deze grenzende ruimtes expliciet toonruimtes en 

liggen ze bij voorkeur op plekken met veel passage, zoals het KAVA pand langs een drukke baan. 

* Het herorganiseren van de ruimte, zodat de meest private en geluidsintensieve ruimtes zich 

aan de binnenkant bevinden en de meer openbare ruimte aan de buitenkant. In de meeste 

gevallen zagen we dat bedrijven de buurt liefst op afstand houden door woningen rondom op te 

kopen en te gebruiken als buffer. Een nauwere nabijheid tussen het bedrijf en de omgeving kan 

inderdaad tot spanningen leiden, maar kan ook voor een intensere samenwerking zorgen. Daarom 

is het spelen met ruimtes aan binnen- en buitenkant een interessant alternatief voor het creëren 

van steeds grotere afstanden. 

* Het ontwerpen van hybride ruimtes tussen werk en kennisuitwisseling met de buitenwereld 

(wat interactiever is dan het delen van informatie) op lokaal en supra-lokaal niveau. Zo heeft 

Rodenbach een bezoekerscentrum en Roularta een goede website. 

* Het ontwerpen van ruimte voor netwerken, in plaats van conflictvermijding, om evenementen 

te faciliteren, zoals individuele of collectieve bedrijfsbezoeken, buurtfeesten, enz. Vaak kijken 

bedrijven op tegen het verweven in de stad omwille van parkeergebrek of geluidsoverlast. Het voor-

deel van een bedrijf in de stad te verweven is de intense band die men kan creëren met de bewo-

ners en andere bedrijven en organisaties, vaak ook potentiële klanten. Bedrijven kunnen daar nog 

sterker op inspelen en zowel de eigen ruimte van het bedrijf als die van de omringende stad mee 

vormgeven als netwerkruimte. De ruimte kan worden vormgegeven om evenementen te faciliteren, 

zoals individuele of collectieve bedrijfsbezoeken, buurtfeesten, product- of diensten-evenementen 

met een publieke uitstraling, netwerkevenementen en participatie-overlegmomenten. Denk aan de 

sponsoring van Rodenbach van de lokale wielerkoers of door Luyten van de lokale kerststal of het 

aanbieden van wijn aan de buren in ruil voor parkeerplaatsen bij opendeurdagen bij KAVA. 

* Het ontwerpen van ruimtes die de producten en diensten van het bedrijf een duidelijke troef 

voor de buurt maken. Bedrijven die dranken of voeding aanbieden, kunnen tijdelijk of permanent 

proeverijen houden in een ontvangstruimte, kijk maar naar Kava of Rodenbach. Bedrijven die be-

paalde diensten of kennis in huis hebben die leerzaam kunnen zijn, kunnen dat delen op semina-

ries bijvoorbeeld en samen een opleidingsruimte inrichten, zoals bij VDV.

* Het ontwerpen van ruimte en mobiliteit als interface tussen lokale en bovenlokale belangen. 

* Zo geven heel wat bedrijven aan dat ze vaak gevangen zitten tussen bovenlokale be-

langen, zoals de nood om zich te specialiseren in een nationaal en internationaal com-

petitieve markt (zie bv. KALIBER vzw en medische sterilisatie bij Malysse) en lokale be-

langen, zoals meer aandacht voor tewerkstelling voor lokale bewoners. Initiatieven zoals 

het ‘House of Food’ van de Rodenbach-brouwerij zijn een voorbeeld, omdat zij een deel 
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van het bedrijfsgebouw van de brouwerij in samenwerking met de regio, de EU en de 

buurt uitgebouwd hebben als een Europees centrum van uitmuntendheid op het gebied van 

voedsel, dat tegelijk voldoet aan de eisen van een toeristische en mogelijk een buurtcafé 

functie. Kava’s handel focust op beleving van wijnen met mooie verpakkingen, meer dan de 

wijn alleen, omdat ze tegen de Franse grens aan liggen waar wijn goedkoper gekocht wordt. 

Malysse zet hubs in op verschillende plekken in Vlaanderen zodat ze niet te veel moeten 

transporteren en dus de relatie met het lokale niet in het gedrang brengen.

* Bedrijven willen mobiliteit zo organiseren dat transport van en naar bovenlokale ac-

toren mogelijk is, maar dat de lokale bevolking er geen hinder van ondervindt, of zelfs 

baat bij heeft. Dit kan door samen mobiliteitsplannen te ontwerpen, parkeer- en auto- (of 

bestelwagen-) delen te doen met de buurt, of ruimte in de vrachtwagens te verhuren voor 

particulier transport. 

Ten tweede zijn de supermix-coachingacties alleen effectief als de menselijke actoren, het 
bedrijf, de lokale bewoners en het beleid de openheid, de wens en de middelen hebben om de relatie 

tussen werk en leven te versterken.

We hebben vastgesteld dat bedrijfseigenaren met een familierelatie met de woonomgeving of die 

dicht bij of in hun bedrijf woonden, meer acties namen die de samenwerking tussen werk en leven ten 

goede zouden komen. Ook buurtbewoners die een lange relatie hadden met de bedrijfsomgeving waren 

positiever over samenwerking met werkomgevingen. Voorbeelden zijn de brouwerij Rodenbach, waar de 

huizen rond Rodenbach vroeger werden bezet door werknemers. Ook veel vakmensen in ons onderzoek, 

zoals het houtbedrijf en de elektricien woonden op hun bedrijfsterrein, met hun atelier dicht bij huis. We 

zagen dat de schaal van het bedrijf de interacties met de omgeving definieert. Grote bedrijven zoals het 

mediabedrijf, de brouwerij en het zorgkantoor onderhouden een goede relatie met het milieu door te in-

vesteren in (dure) duurzame machines, goede communicatie- en participatieplatforms. Kleine bedrijven 

zoals het advocatenkantoor en het wijnwinkelnetwerk zijn meer organisch georganiseerd en zullen eerder 

deelnemen aan collectieve initiatieven, zoals verenigingen voor bedrijfs- of buurtnetwerken of gedeelde 

parkeergarages. De co-ontwerpsessies tonen zo aan dat ontwerpers gesprekken tussen bedrijven, beleid 

en buren moeten initiëren in het kader van overnames en omgevingen kunnen ontwerpen die bedrijfs-

eigenaars aanmoedigen om dicht bij hun bedrijven te wonen of die (kleinere) bedrijven toelaten nieuwe 

gedeelde activiteiten te verkennen.

In veel situaties zagen we echter dat de vastgoedlogica zo dominant was dat de relatie tussen werk 

en leven onherstelbaar werd verstoord, omdat bedrijven heel gemakkelijk in de verleiding komen om hun 

bedrijfsterrein in de stad te verkopen. Bedrijven gaven inderdaad aan dat ze baat hebben bij de verkoop 

van onroerend goed in de stadscentra, maar dat ze ook graag met de overheid willen onderhandelen over 

nieuwe woonprojecten in hun omgeving, over de bestemming van zones en over ondersteuning bij het 

vinden van creatieve oplossingen voor optimaal gebruik en beheer van meerdere – te kleine – gebouwen. 

De overheid moet bepalen wat onderhandelbaar is (bijvoorbeeld de hoogte van gebouwen) en wat niet. 

Overheden waren het meest betrokken bij de aankoop van delen van het onroerend goed wanneer het 

bedrijfspand een erfgoedwaarde had om het een publiek-private interpretatie te geven, zoals het geval 

was in het ‘House of Food’ in de brouwerij Rodenbach. In de co-ontwerpsessies werd dus duidelijk dat het 

belangrijk is dat ontwerpers vormgeven aan platforms die de samenwerking tussen bedrijven, overheden, 
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buurten en onroerend goed ook buiten erfgoedkwesties vergemakkelijken, vanwege de grote impact van 

vastgoedontwikkeling op kwalitatieve stadsplanning van werk- en woonverhoudingen. Naast ontwerpers 

kunnen ook goede bemiddelaars of echt gespecialiseerde milieukundigen in een discussie bemiddelen.

Tot slot toonden ons veldwerk en meer in het bijzonder de 9 tijdslijnen aan dat technologie de 

samenwerking tussen actoren in de slimme stad, in twee grote golven, heeft veranderd. De eerste au-

tomatiseringsgolf creëerde de behoefte aan grotere machines en de tweede golf naar digitalisering. Beide 

hadden een impact op minder lokale inzet of personeel. Technologie kan echter worden ontworpen om 

samenwerkingen tussen werk en leven te creëren. Het mediabedrijf gebruikte technologie op een posi-

tieve manier om hun duurzaamheidsverslagen op een systematische manier te delen met hun omgeving. 

Op basis van deze rapporten nodigen ze u uit om de technische installatie live in het bedrijf te komen 

bekijken.

Op basis van de codesign-sessies kunnen we concluderen dat ontwerpers – in navolging van de 

Scandinavische landen (Ehn & Badham, 2002) – verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ontwik-

keling van technologische oplossingen samen met de werknemers van het bedrijf. Op deze manier is er 

ook een betere afstemming tussen technologische installaties op verschillende locaties en mogelijkheden 

voor gedeeld gebruik. Co-design van technologie kan ook het gebruik van gedeelde energie (zuinigheid) 

stimuleren. Als alle partijen hun verbruik/emissies gezamenlijk registreren, kunnen ze samen duurzame 

verbeteringen doorvoeren. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven hubs worden voor lokale energiecoöpera-

ties die autonomer kunnen functioneren op districts- of stadsniveau. Ook kunnen technologische ontwik-

keling of duurzamere vormen van transport en hun organisatie gezamenlijk worden opgepikt door steden, 

bedrijven en buurten.

Veel aspecten van de verweefcoachingspraktijk moeten nog in instrumenten worden gegoten om 

ze bruikbaar te maken op deze verschillende schaalniveaus in het veld. De rijkdom van de 9 cases biedt 

echter een goede basis om van start te gaan. Als eerste ontwerpoutput hebben we 1. een tijdslijn ontwor-

pen die het inventariseren en bespreken van kantelpunten in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving 

ondersteunt en 2. een actie-toolbox die kan worden gebruikt om nieuwe cases van verweefcoaching te 

begeleiden en vorm te geven, om te kunnen anticiperen op mogelijke verdeeldheid en spanningen tussen 

wonen en werken en nieuwe interessante en slimme manieren verkennen om wonen en werken samen 

te brengen.

Ehn, P., & Badham, R. (2002, June). Participatory design and the collective designer. In Proceedings of the Participatory 
Design Conference (pp. 1-10). Malmö, Sweden.
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TOOLBOX

LEGE TIJDSLIJN -  pg 311

ICONEN - pg 331

LEGE ACTIEKAARTEN - pg 335

INSPIRATIE-ACTIEKAARTEN - pg 337

ACTIEPLAN - pg 397

EVALUATIESTICKERS - pg 399

Deze toolbox is gericht op beleid, bedrijven, ontwerpers, buurtbewoners die zelf actief aan-

dacht willen besteden aan de verweving tussen werken en wonen. 

Het bestaat uit een lege tijdslijn die ontworpen is voor het inventariseren en bespreken 

van kantelmomenten in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving doorheen de tijd. De doelstel-

ling ervan is om de geschiedenis van het bedrijf te bespreken vanaf diens opstart tot vandaag. 

Deze geschiedenis wordt gestructureerd door kantelmomenten: elk vakje is een kantelmoment. 

Kantelmomenten zijn momenten in de geschiedenis van het bedrijf waarop de relatie tussen het 

bedrijf en de omgeving positief of negatief onder spanning kwam te staan. Een kantelmoment is 

dan bijvoorbeeld een uitbreiding van transportactiviteiten. Bijkomend laat de tijdslijn toe in beeld te 

brengen welke acties het bedrijf en de omgeving namen om met die spanning om te gaan. Zo een 

actie is dan, bijvoorbeeld, een investering in duurzame transportmodi. 

De toolbox bevat ook een actie-toolbox die kan worden gebruikt om nieuwe cases van 

verweefcoaching te begeleiden en vorm te geven, om te kunnen anticiperen op mogelijke ver-

deeldheid en spanningen tussen wonen en werken en nieuwe interessante en slimme manieren te 

verkennen om wonen en werken samen te brengen. Deze toolbox bestaan uit inspirerende acties 

van andere bedrijven om met spanningen tussen werken en wonen om te gaan. 
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OPSTELLEN EIGEN TIJDLJN 

Print pg 311-330 en leg de vellen langs elkaar om een lange tijdslijn te maken. Vul de kantel-

momenten en acties in met betrekking tot uw bedrijf. Dit kan geschreven of getekend worden, 

eventueel met behulp van de bijgevoegde iconen (pg 331-334).

EVALUEREN EIGEN TIJDLJN

Formuleer op de lege actiekaarten (pg 335) alternatieve acties die de verweving tussen wonen 

en werken versterken. Plaats deze acties op de tijdslijn bij de juiste kantelmomenten, of voeg 

achteraan toe om een alternatieve actie voor de toekomst aan te duiden. Ter inspiratie kan u kijken 

naar de acties die uitgevoerd werden door de 9 bedrijven uit ons onderzoek en de aanvullende 

suggestie-acties (pg 337-396). Print daarvoor de pagina’s met actiekaarten en snijd de A4-vellen 

in het midden door zodat u A5-kaarten verkrijgt. 

De Sustainable Development Goals van de UN kunnen ook inspirerend werken.

OPSTELLEN ACTIEPLAN 

Vul voor alle alternatieve acties het actieplan (pg 397) in, zodat concrete stappen voor deze alter-

natieve actie helder worden.

EVALUEREN ACTIEPLANNEN

Print de evaluatiestickers (pg 399) op stickervellen (A4, 24 witte stickers) en gebruik ze om op-

merkingen te noteren en op de actieplannen/tijdslijnen te plakken.
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 

KANTELMOMENT - 

ACTIE - 
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KANTELMOMENT - KANTELMOMENT - 

ACTIE - ACTIE - 



330



331



332



333



334



335

ACTIE - 

ACTIE - 
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ACTIE - INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR DOOR UIT  TE BREIDEN OP NIEUWE LOCATIE

INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR DOOR UIT  TE BREIDEN OP HUIDIGE LOCATIEACTIE - 
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INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR DOOR NIEUWE VESTIGING OP TE RICHTENACTIE - 

INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR VOOR DUURZAAMHEID  ACTIE - 
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INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR DOOR MACHINES AAN TE KOPENACTIE - 

INVESTEER IN DE CONTEXT DOOR IN DE BUURT GEVESTIGD TE BLIJVENACTIE - 
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INVESTEER IN DE CONTEXT DOOR OVERLAST VOOR DE BUURT TE VERMIJDEN  ACTIE - 

INVESTEER IN DE CONTEXT ALS STAD 

(OM BEDRIJVEN AAN TE TREKKEN EN VASTGOEDWAARDE OP PIJL TE HOUDEN)

ACTIE - 
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INVESTEER IN DE CONTEXT DOOR DIENSTEN VOOR DE BUURT TE INSTALLERENACTIE - 

INVESTEER IN NETWERKEN VAN MENSEN DOOR NIET TE VERHUIZEN EN IN TE ZETTEN 

OP BESTAANDE PERSONEELSBINDING

ACTIE - 
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INVESTEER IN (NETWERKEN VAN) MENSEN DOOR EXTRA PERSONEEL AAN TE NEMENACTIE - 

INVESTEER IN (NETWERKEN VAN) MENSEN DOOR MOBIELE EXPERTS NAAR BEDRIJVEN

TE LATEN KOMEN VOOR OPLEIDINGEN

ACTIE - 
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INVESTEER IN (PROFESSIONEEL)  NETWERK VAN MENSEN ALS BEDRIJFACTIE - 

INVESTEER IN (PROFESSIONEEL)  NETWERK VAN MENSEN ALS OVERHEIDACTIE - 
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BESPAAR OP INFRASTRUCTUURACTIE - 

BESPAAR OP PERSONEEL  ACTIE - 
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HERORGANISEER RUIMTE DOOR WONEN EN WERKEN TE COMBINEREN   ACTIE - 

HERORGANISEER RUIMTE DOOR ALS STAD SUBSIDIES TE GEVEN  
(BV VOOR ISOLATIE VAN WONINGEN)

ACTIE - 
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HERORGANISEER RUIMTE DOOR ALTERNATIEVE INVULLING TE BEDENKEN   ACTIE - 

HERORGANISEER RUIMTE DOOR ALTERNATIEVE WERKVORMEN TE BEDENKEN  ACTIE - 
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HERORGANISEER RUIMTE DOOR WONEN EN WERKEN TE COMBINEREN OP BUURTNIVEAUACTIE - 

HERORGANISEER RUIMTE DOOR WOON-WERK-HYBRIDE TE STIMULEREN ALS STAD   ACTIE - 
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HERORGANISEER RUIMTE DOOR DIVERSITEIT IN TYPES VASTGOED TE BEWAKEN ALS STADACTIE - 

HERORGANISEER TRANSPORT OM OVERLAST TE VERMIJDENACTIE - 
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HERORGANISEER TRANSPORT DOOR TE INVESTERENACTIE - 

HERORGANISEER TRANSPORT IN  FUNCTIE VAN DUURZAAMHEID   
(DOOR TE DELEN MET LOKALE BEDRIJVEN)

ACTIE - 
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HERORGANISEER TRANSPORT IN  FUNCTIE VAN DUURZAAMHEID

(DOOR HUBS OP TE ZETTEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES)

ACTIE - 

HERORGANISEER TRANSPORT IN  FUNCTIE VAN DUURZAAMHEID (ALS STAD)ACTIE - 



364



365

VERHUISACTIE - 

VERANDER ACTIVITEIT  NAARGELANG VERANDERENDE SECTORACTIE - 



366



367

VERANDER ACTIVITEIT DOOR AANBOD UIT  TE BREIDEN OP VRAAG VAN KLANTEN   ACTIE - 

VERANDER ACTIVITEIT DOOR STERKTES WERKNEMERS EN VRAAG MARKT OP ELKAAR 

AF TE STELLEN  
ACTIE - 



368



369

VERANDER SECTOR ACTIE - 

VERANDER BEDRIJFSSTRUCTUURACTIE - 



370



371

SPEEL MET REGELS DOOR TE ANTICIPEREN  ACTIE - 

SPEEL MET REGELS ALS OVERHEIDACTIE - 



372



373

INNOVEER DOOR AMBACHTELIJKE PROCESSEN NAAR HET BUITENLAND TE VERPLAATSEN  ACTIE - 

PLAN INBEDDING IN DE BUURT OP LANGE TERMIJN  ACTIE - 



374



375

ONDERZOEK VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKENACTIE - 

ONDERZOEK INFRASTRUCTURELE MOGELIJKHEDENACTIE - 



376



377

INFORMEER ALS BEDRIJF OVERHEID/BUURTBEWONERSACTIE - 

INFORMEER ALS OVERHEID BEDRIJVEN/BUURTBEWONERSACTIE - 



378



379

BEGELEID BEDRIJFSOVERNAMES ALS STAD   ACTIE - 

BEGELEID BEDRIJFSUITBREIDING ALS STAD   ACTIE - 



380



381

PARTICIPEER OVER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING  ACTIE - 

DOE OVERNAMEACTIE - 



382



383

PARTICIPEER OVER GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN VAN BEDRIJF EN BUURTBEWONERSACTIE - 

PARTICIPEER OVER BEDRIJFSUITBREIDING  ACTIE - 



384



385

PARTICIPEER OVER WOONMOGELIJKHEDENACTIE - 

PARTICIPEER OVER MOBILITEIT  ACTIE - 



386



387

PARTICIPEER OVER HERBESTEMMING   ACTIE - 

DEEL ADMINISTRATIEVE LASTEN MET ANDERE BEDRIJVEN   ACTIE - 



388



389

DEEL WERKNEMERS MET SPECIFIEKE SPECIALISATIES MET VERSCHILLENDE BEDRIJVEN   ACTIE - 

DEEL VOORZIENINGEN MET DE BUURT

(BV INFRASTRUCTUUR)

ACTIE - 



390



391

DEEL KENNIS EN ERVARING MET ANDERE BEDRIJVEN   ACTIE - 

DEEL VOORZIENINGEN MET DE BUURT (BV PARKING)ACTIE - 



392



393

WERK SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN VOOR ECONOMISCH VOORDEELACTIE - 

WERK SAMEN  MET OVERHEIDACTIE - 



394



395

WERK SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN VOOR HOGER DOELACTIE - 

WERK SAMEN MET EXTERNE BUREAUS  ACTIE - 



396



397

CASE - 

UITWERKING ACTIEPLAN

SUBJECT -  WELKE MENSEN MOETEN DE ACTIE UITVOEREN?

INSTRUMENTEN -  WELKE INSTRUMENTEN HEBBEN ZIJ NODIG? 

REGELS -  WELKE REGELS HEBBEN ZIJ NODIG? 

GEMEENSCHAP -  OP WELKE MENSEN HEEFT DE ACTIE EEN INVLOED? WIE MOET NOG BETROKEN WORDEN? 

ROL -  WIE NEEMT WELKE ROL OP? (DEFINIEER ROL BEDRIJF, OVERHEID, BURGER)

OBJECT -  WAT MOET HET RESULTAAT VAN DE ACTIE ZIJN?  

ALTERNATIEVE ACTIE - 

VOOR WELK KANTELMOMENT?

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

SUBJECT OBJECT

INSTRUMENTEN

GEMEENSCHAP

REGELS ROLLEN



398
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400



401



402


