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Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie i.f.v. Segmentatie V 
Dit rapport bestudeert de vraag of de aard, het voorkomen en de organisatieprincipes van economie zullen 
wijzigen naar aanleiding van CE-transitie en business modellen. Aan de hand van onder meer een 
literatuuronderzoek rond de vestigingsplaatsfactoren van bedrijven in de huidige en CE-context, wordt CE 
ruimtelijk-economisch geschetst. De vestigingsplaatsfactoren tussen CE-bedrijven en traditionale bedrijven 
verschillen niet dusdanig, maar het relatieve belang dat aan de factoren wordt gegeven, ligt anders. Vier 
verschillende stedelijke cases (Roeselare, Hasselt, Leuven en Vilvoorde) maken een aantal CE-strategieën 
ruimtelijk tastbaar aan de hand van (toekomstige) hypotheses en verbeeldend onderzoek. De verbeelding van 
de CE-situaties in de cases levert materiaal op voor het beleid, vragen rond transformatienoden van de 
ruimte en de wijze waarop bedrijven begeleid worden bij hun ruimtelijke keuzes.   
 
Dit rapport bevat de mening van de auteur(s) en niet noodzakelijk die van de Vlaamse Overheid. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
Dit deelonderzoek past in het ruimtelijk-economisch onderzoekstraject van departement Omgeving waarin 
nagegaan wordt hoe het voorkomen van economie zich verhoudt tot andere functies en activiteiten in de 
Vlaamse ruimte. Specifiek geeft dit document voeding aan het parallel lopende Segmentatie V-
onderzoeksrapport, dat een voorlopig stand van zaken geeft rond de definitie van economische segmenten. 
Deze segmenten koppelen de ruimtelijke vragen van bedrijven aan ruimtelijke gebiedskenmerken. Centraal bij 
die definiëring van de segmenten staan de vestigingsplaatsfactoren, die ruim aan bod komen in dit 
deelonderzoek. 
 
De overkoepelende vraagstelling in beide deelonderzoeken is of de huidige economische ruimte bestand is om 
toekomstige uitdagingen op te vangen. Er wordt gekozen om de focus te leggen op een transitie naar circulaire 
economie (CE) omdat deze radicale veranderingen vooropstelt op verschillende schaalniveaus en in alle 
sectoren. Dit verfijnt de vraag: zullen de aard, het voorkomen en de organisatieprincipes van economie wijzigen 
naar aanleiding van CE-principes en business modellen? En indien er een wijziging is, wat betekent dit voor de 
ruimte en voor het ruimtelijk beleid?  
 
Dit deelonderzoek beantwoordt de vragen door onder meer een literatuuronderzoek te voeren over 
vestigingsplaatsfactoren en de verschillen tussen huidige en CE-vestigingsfactoren te schetsen. Daarna worden 
een aantal circulaire strategieën ruimtelijk tastbaar gemaakt aan de hand van vier cases, die gekozen zijn omdat 
de onderzoekers van dit rapport en Departement omgeving goed vertrouwd zijn met de casegebieden. 
Daarnaast functioneren deze gebieden momenteel relatief goed en de onderzochte thematieken sluiten voor 
het merendeel aan bij de interesses van het lokale beleid. In drie van de vier gevallen zijn de bestaande 
segmenten in kaart zijn gebracht door Departement omgeving. Dankzij de segmenten wordt de link met de 
bestaande economische patronen in het deelrapport Segmentatie V gelegd. Het valt op te merken dat alle 
cases stedelijke omgevingen zijn, waardoor het onderzoek ook geen uitspraken kan doen over andere 
omgevingen. Via een aantal aannames of hypothesen wordt in de stedelijke cases de link gelegd tussen de 
huidige situatie en een aantal CE-principes. De verbeelding van de CE-situaties in de cases levert materiaal op 
voor het beleid, vragen rond transformatienoden van de ruimte en de wijze waarop bedrijven begeleid worden 
bij hun ruimtelijke keuzes. Na iedere case is gezocht naar de mogelijke opschaalbaarheid naar Vlaanderen en 
naar de sleutelmomenten tijdens het mogelijke transitiepad naar CE. Tijdens het onderzoeksproces werd 
gedurende twee workshops input verkregen van een brede stuurgroep, die uit verschillende overheidsinstanties 
bestaat (onder andere OVAM, VLAIO, steden Hasselt, Vilvoorde, Leuven, Roeselare). 
 
Net zoals in de hele segmentatiereeks van Departement omgeving krijgt economie ook in deze studie een brede 
invulling. Dit betekent dat alle bedrijven in alle mogelijke sectoren op een bepaalde manier deel kunnen 
uitmaken van een CE-transitie. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat CE-bedrijven zich grotendeels gedragen 
zoals andere bedrijven in de sectoren van diensten, productie en logistiek. De vestigingsplaatsfactoren tussen 
CE-bedrijven en traditionale bedrijven verschillen niet dusdanig, maar het relatieve belang dat aan de factoren 
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wordt gegeven, ligt anders. In het huidige benadering komen de factoren bereikbaarheid over de weg, 
aanwezigheid voldoende opgeleid personeel, voldoende parkeergelegenheid en lage lokale taksen als de 
voornaamste factoren naar voor (Cabus en Vanhaverbeke)1. Door de investeringsprofielen van de voornaamste 
CE-business modellen onder de loep te nemen (Resource recovery; Product life extension; Circular supplies; 
Sharing Plaforms; Product as a service) 2 ziet men hoe het belang toeneemt van de nabijheid van resources en 
ketenactoren (waaronder consumenten), multimodaliteit, nabijheid onderzoeksinstituten, universiteiten en 
bereikbaarheid per fiets, te voet, openbaar vervoer (Rebel, BUUR, The Rockgroup)3. De aanwezigheid van een 
passende arbeidsmarkt, en de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare ruimte voor economische activiteiten 
zijn in beide benaderingen belangrijke vestigingsfactoren. 
 

Resultaten per case 

Roeselare kernwinkelgebied 
Het winkelgebied van Roeselare is een goed functionerend gebied. Toch zetten huidige trends zoals e-commerce 
en de opkomst van baanwinkels langs steenwegen (en shoppingcentra) een grote druk op kernwinkelgebieden. 
Uit deze case leren we dat CE-modellen kunnen helpen om het kernwinkelgebied “leefbaar te houden” en 
robuuster te maken naar de toekomst toe. In een circulaire economie worden immers tal van strategieën 
toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden 
hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgrade-baar, kunnen gemakkelijk uit elkaar gehaald 
worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. Naast een locatie met hoge footfall en zichtbaarheid, 
zoekt men in een CE-systeem ook locaties op grotere percelen, voor een iets meer gunstige prijszetting, een 
goede autobereikbaarheid, etc. Deze vindt men vaak in secundaire kernwinkelstraten.  
 
De case legt de noodzaak bloot om het winkelapparaat niet enkel vanuit een beperkt kerngebied te bekijken, 
maar vanuit een groter gebied. Het winkelgebied in de stadskern is immers geen alleenstaand systeem, maar 
maakt deel uit van een groter, stadsregionaal winkelapparaat, waartoe ook de steenwegen en winkelcentra 
buiten de stad behoren. Indien een verdere verspreiding van het winkelapparaat op verschillende locaties (zeker 
nabij kernwinkelgebied) toegelaten, en zelfs aangemoedigd wordt, zal een verdere krimp van het 
kernwinkelgebied in de hand gewerkt worden. Een doordachte, maar sturend concentratiebeleid, voor een 
groter gebied dan enkel de kern, is aangewezen. 
 
Hasselt woonwijk stationsomgeving tussen de binnenring en Singel 
Economische activiteiten in woonomgevingen komen in Vlaanderen het meest voor (verweven economie). Toch 
is de verweving tussen wonen en werken is niet altijd een evidentie, en bij nieuwe ontwikkelingen (of bij het 
verhuizen van een economische activiteit) krijgt wonen vaak de bovenhand. CE is in grote mate gebaseerd op 
een nabijheidslogica en onderlinge relaties tussen verschillende actoren. Nabijheid en zelfvoorziening 
vertrekken impliciet van een conditie van verwevenheid. Voor circulaire businessmodellen wordt de nabijheid 

                                                             
1 ‘Ruimte en economie in Vlaanderen – Analyse en beleidssuggesties’, Cabus & Vanhaverbeke, 2004, uit Strategisch Plan Ruimtelijke Economie  
2 ‘Prospectieve Studie Circulaire Economie Poort Genk’, Rebel, BUUR, The Rockgroup, 2015 
3 ‘Prospectieve Studie Circulaire Economie Poort Genk’, Rebel, BUUR, The Rockgroup, 2015 
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van grondstoffen, consumenten, kennis en complementaire actoren in functie van samenwerkingsverbanden 
als een voordeel gezien. 
In de huidige vastgoedsituatie is woonvastgoed meer waard dan bedrijfsvastgoed en blijkt dat door botsende 
logica’s het verweven van economische functies met de woonfunctie niet vanzelfsprekend gaat. Nochtans biedt 
een verweven omgeving ook voordelen: het zorgt voor dynamische buurten en kan leiden tot lokale 
tewerkstelling, nabijheid tussen wonen en werken, duurzame verplaatsingen. Door het zichtbaar maken van 
productie wordt de consument bewust. De nabijheid van de binnenstad zorgt voor werknemers en een 
afzetmarkt. 
 
Uit de case leren we dat er nood is aan een sterk verwevingsbeleid. Dit betekent dat er actiever ingezet wordt 
op het creëren van specifieke vestigingsfactoren (behoud van groteren panden en percelen, bereikbaarheid via 
performante stedelijke logistiek, kwalitatieve publieke ruimte, …) om binnen de diversiteit van de stadswijk een 
zo complementair mogelijk aanbod aan mogelijkheden te creëren voor economische activiteiten met sterke 
onderlinge synergie, en met sterke relatie tot wonen. Daarnaast blijft het van belang om te investeren in 
publieke ruimte, die een kwalitatieve leefomgeving garandeert in combinatie met een stimulerende 
werkomgeving (groen, ontmoetingsruimte, multimodale bereikbaarheid, ruimte voor laden en lossen met 
minimale hinder, ruimte voor horeca terrassen, …).  
 
Leuven stedelijke bioproductieve ruimte 
Voedsel is een actueel thema dat steeds meer steden en gemeenten interesseert met het oog op toekomstige 
ontwikkeling. Voedsel heeft immers een breed sector overschrijdend potentieel en biedt kansen voor 
maatschappelijke vernieuwing. Het kan gelinkt worden aan lokale en/of circulaire economie, ruimtelijke 
kwaliteit, sociale cohesie, ecologie, gezondheid, etc.  
Vandaag is de afstand tussen de producent van voedsel en de consument ervan, zowel ruimtelijk als mentaal 
zeer groot. Om in te zetten op evenwichtige voedingspatronen kunnen lokale voedselplannen ontwikkeld 
worden met een accent op kortere productie en distributieketen, en op het sluiten van kringlopen waarbij 
restromen vermeden worden. 
 
De ruimtelijke context van de stad biedt een interessante omgeving om stadsgerichte voedselproductie nader 
te verkennen. Het bioproductief voedsellandschap is aantrekkelijk voor de stad en biedt tegelijkertijd 
experimenteerruimte voor nieuwe teelten en nieuwe verdienmodellen die later kunnen uitgroeien tot op 
landbouwmodellen op stadsniveau. De vraag is of de grote diversiteit aan onbebouwde ruimte in de stad kan 
transformeren naar een samenhangend productief voedsellandschap op stadsniveau en tegelijkertijd ook een 
rol (blijven) opnemen als aantrekkelijke groene ruimte voor de omliggende woonwijken. 
 
Uit de case leren we dat voedselvraagstukken in een stedelijke context veel verder gaan dan louter 
stadslandbouw of de relatie tussen productie en consumptie.  
De vraag is hoe er een kanteling kan komen van ‘project-denken’ naar ‘netwerk-denken’: van belevingsparken 
naar een robuuste productieve groenstructuur op stadsniveau. Het ontwerp van een bioproductief 
voedsellandschap in de stad moet klassieke parkfuncties, zoals natuurbeleving, recreatie, waterberging, 
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beeldkwaliteit, … integreren samen met nieuwe vormen van stads(nabije)landbouw en aangepaste 
verkoopmodellen4. 
Het bioproductief voedsellandschap verandert, naast de kosten- en opbrengstenstructuur, ook het onderwerp 
van het verdienmodel. De consument koopt niet langer een product, maar wordt onderdeel van een 
dienstverlening. Door het investeren van kapitaal, tijd en ruimte dragen ze bij aan de strategische positionering 
van het bioproductief voedsellandschap: gezonde voeding, leefomgeving en tijdsbesteding. 
Het toekomstmodel van een bioproductief voedsellandschap in de stad impliceert een radicale 
systeemverandering van de voedingssector vandaag. Niet enkel de keten, maar ook de sector en de consument 
zal anders gemotiveerd en georganiseerd moeten worden. 
 
Vilvoorde Cargovil 
Lokale verzameling, distributie, productie, en reverse logistics zullen in een CE-situatie aan belang winnen. 
Logistieke, productieve en gemengde bedrijventerreinen, zoals in Vilvoorde, spelen hierin een sleutelrol. De 
aanname in deze case is bovendien dat in een CE-systeem transport per wegvervoer duurder wordt, omdat een 
aantal milieu- en klimaatkosten geïnternaliseerd worden. Als we uitgaan van een disruptieve evolutie m.b.t. 
wegtransport waarbij we de uniforme autobereikbaarheid van bedrijventerreinen die vandaag kenmerkend is 
voor Vlaanderen niet meer hebben, zal densificatie en concentratie van bedrijven op de goed ontsloten 
bedrijventerreinen via alternatieve vervoersmodi (spoor en water) wellicht noodzakelijk zijn. De case 
onderzoekt de toekomstmogelijkheden van een innovatief distributieknooppunt op Cargovil, waarbij de impact 
van een fijnmazig vervoersnetwerk en trimodaliteit op de organisatie van logistieke en maakbedrijven wordt 
bestudeerd. Op welke manier kan het ruimtelijk rendement in de transitie naar CE op logistieke 
bedrijventerreinen opgedreven worden? 
 
Uit deze case leren we dat dit de ‘knooppuntwaarde’ of de logistieke waarde van de site Cargovil relatief uniek 
is in Vlaanderen. De site heeft een strategische ligging nabij Brussel en kent een sterke (potentieel trimodale) 
ontsluiting. De knooppuntwaarde is sterk op verschillende schaalniveaus, gaande van lokaal tot zelfs 
internationaal. In de transitie naar een circulaire economie zal deze economische waarde enkel stijgen. We gaan 
immers uit van een stijgend aantal retourstromen en stijgend gebruik van alternatieve transportmodi. Hoewel 
de kansen voor opschalen van de alternatieve transportmodi (voorlopig) beperkt zijn, zolang de globale 
economische trends ervoor zorgen dat transport via duurzame netwerken niet concurrentieel zijn t.o.v. het 
toekomstig vrachtvervoer, toont de case vooral het belang van het vrijwaren van dergelijke sites voor logistieke 
activiteiten aan. Een logisch gevolg is dat er slim moet omgegaan worden met die ruimte, door onder meer de 
juiste activiteiten op de juiste plekken te houden (of te stimuleren), modulair te bouwen etc. Het is echter ook 
van belang om te beseffen dat sommige automatiseringsprocessen die de productiviteit verhogen juist méér 
ruimte in beslag zullen nemen. Bovendien blijft er hoe dan ook parkeerplaats nodig voor lege containers. 
 
Daarnaast heeft een CE-systeem ook nood aan zogenaamde ‘Urban Resource Centra’, waar inkomende lokaal 
geproduceerde stromen samenkomen. In elke stadsregio is er slechts een beperkt aantal sites die nabijheid en 

                                                             
4 Pilootprojecten Productief Landschap (2018), Programma uitgevoerd door het Team Vlaams Bouwmeester, ILVO, Dept. Landbouw en Visserij, en Dept. Omgeving  
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toegankelijkheid vanuit het stadsweefsel combineren met een multimodale bereikbaarheid. Naarmate korte 
keten, product life time extension, maak- en hersteleconomie aan belang winnen, zal deze strategische ruimte 
via een proactief beleid gereserveerd moeten worden in functie van een performante implementatie van deze 
urban resource centra’s. 
Deze case toont sterk aan dat er nood is om zicht te krijgen op de strategische rol van verschillende economische 
hefboom-gebieden nabij steden. Hiervoor kan een algemeen kader opgemaakt worden dat op basis van de 
specifieke ruimtelijke vestigingsfactoren de economische roeping van verschillende strategische sites definieert. 
Bij de definiëring wordt rekening gehouden met de schaalniveaus en netwerken waarbinnen de gebieden 
opereren. Een eerste stap in het beleid voor deze strategische sites nabij centrumsteden is de verdere opdeling 
op de terreinen tegen te gaan. 
 

Conclusie 

Algemeen genomen geven alle onderzochte cases voorlopig geen aanwijzing dat de huidige (economische) 
ruimte onvoldoende zou zijn om CE-strategieën of business modellen te accomoderen. Het grote verschil tussen 
de huidige en de CE-situatie is wellicht een verdere diversificatie van activiteiten. Zo zullen bijvoorbeeld sectoren 
zoals de huidige retail, landbouwproductie, logistiek (substantieel) aangevuld worden met andere activiteiten 
zoals (lichte) productie, herstel, opslag, eerste verwerking en verzameling. Dit betekent dus dat er nood zal zijn 
aan ruimtes die hiervoor bedoeld zijn, en die de organisatie van die activiteiten mogelijk maken (plaatsen om te 
laden en lossen, bereikbaarheid, gedeelde infrastructuur, tijdsvensters voor logistieke activiteiten,…). Uit alle 
cases komt wel naar voor dat de huidige economische ruimte een waardevol goed is dat behouden moet 
worden, en waar mogelijk versterkt. Het vraagstuk rond schaal, regio en kritische massa is voorlopig nog niet 
uitgediept, maar hieruit kunnen nuttige inzichten komen over strategische locaties. De focus van de cases lag 
op de mesoschaal, met een vraag naar relevantie in Vlaanderen, en niet op de interferentie tussen de cases op 
andere schaalniveaus. De rol van de case in het circulair systeem van de toekomst op ruimere schaal (regionaal, 
globaal) bleef nog onderbelicht.  
 
Daarnaast blijkt ook uit de cases en de stuurgroepen dat niet enkel ruimtelijke planning de aangeraakte 
ruimtelijke vraagstukken kan beantwoorden. Samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus is noodzakelijk en zal in de toekomst wellicht nog aan belang winnen. De huidige bestuurlijke 
organisatie zal moeten evolueren tot een sector-overschrijdende en multistakeholder aanpak.    
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LEESWIJZER 
 
Doorgaans wordt met circulaire economie een economisch systeem bedoeld dat de herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen wil maximaliseren en waardevermindering minimaliseren. De gangbare definitie van 
CE van de Ellen McArthur Foundation, onderkent twee kringlopen van materialen: de biologische en de 
technische. Deze definitie kan echter voor verschillende actoren verschillende ladingen dekken. In dit onderzoek 
is ervoor gekozen om de focus te leggen op ruimtelijk-economisch aspecten van CE en op de economische ruimte 
in Vlaanderen. 
 
Het doel van deze studie is om:  

1. Na te gaan of een transitie in de richting van circulaire economie een effect heeft op het ruimtelijk 
voorkomen van bedrijvigheid in Vlaanderen. Dat ruimtelijk voorkomen wordt gezien als de aard van de 
bedrijvigheid, de vestigingsfactoren van bedrijven en de ruimtelijke inrichting ervan. 

2. De huidige economische ruimte te evalueren in functie van de ruimtelijke vereisten en 
organisatieprincipes van CE. 

3. Na te gaan op welke manier en in hoeverre het ruimtelijk-economisch beleid aangepast moet worden, 
zodat de huidige economische ruimte voldoet aan de vereisten voor een CE. 

 
In een eerste deel wordt vanuit een uitgebreid literatuuroverzicht een synthese gemaakt van relevante aspecten 
met betrekking tot de ruimtelijke impact van circulaire economie. Heel veel literatuur over circulaire economie 
betreft elementen op vlak van business cases en technische haalbaarheid. In dit hoofdstuk trachten we het 
aspect ‘ruimtelijke impact’ aan te halen. 
Ondersteunend aan het literatuuronderzoek trachten we ook oog te hebben op de toepasbaarheid en de 
relevantie op de Vlaamse context, vertrekkende van een analyse van de ruimtelijke eigenheid, het ruimtelijk 
DNA, van Vlaanderen als ruimtelijk kader voor circulaire economie. 
 
Vanuit de literatuurstudie, de onderzoeksreeks rond Segmentatie van Departement Omgeving en een beknopte 
analyse van het ruimtelijk DNA worden interessante casegebieden aangeduid waar we via verkennend 
onderzoek een prospectie doen naar de mogelijke impact van trends en tendensen in de circulaire economie, 
en de hierbij gepaard gaande kansen en knelpunten. 
Tenslotte trachten we vanuit deze prospectie via reflectie vooruit te blikken op concrete toekomstige 
uitdagingen voor het ruimtelijk beleid.  
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1. INLEIDING: CIRCULAIRE ECONOMIE ALS SYSTEEMDENKEN 

In het inleidend hoofdstuk wordt circulaire economie (CE) belicht vanuit de maatschappelijke context die aldus 
de context vormt van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Het kaart de grote maatschappelijke uitdagingen aan, die 
gepaard gaan met de systeemverandering naar circulaire economie, en maakt een eerste link tussen CE en 
ruimte. 

1.1 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 

1.1.1 Schaarste als bron voor circulair ruimtegebruik 

De uitdagingen voor ruimtelijk beleid zijn complex vandaag: kernversterking, versterking van streekidentiteit, 
circulaire economie, gezonde omgevingen, integrale ecosystemen, duurzame mobiliteit, bevolkingsevolutie, 
productieve steden, …. Hoewel deze uitdagingen globaal zijn, dienen ze een gebiedsgericht en context gebonden 
antwoord te krijgen vertrekkende vanuit het DNA van Vlaanderen, regio’s en steden5. Het zijn ook uitdagingen 
die niet meer sectoraal, vanuit een puur ruimtelijke of economische benadering kunnen aangepakt worden, 
maar een integrale benadering is noodzakelijk. De focus binnen deze studie ligt in het onderzoeken van de 
economische ruimte, beschreven aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde segmentatie, om na 
te gaan of deze in staat is voorspelde economische transities op te vangen. Er wordt gekozen om specifiek de 
focus te leggen op een transitie naar circulaire economie omdat deze radicale veranderingen vooropstelt. 
 
Wanneer we specifiek spreken over duurzaam ruimtegebruik zijn de uitdagingen in Vlaanderen groot. Ruimte is 
immers schaars in Vlaanderen. Maar deze schaarste kan ook bron worden voor circulair ruimtegebruik. Vandaag 
is de verweven economische ruimte nog steeds veel groter in omvang dan de niet-verweven. Bezorgdheid is om 
dat in de toekomst zo te houden. Meervoudig en intensief ruimtegebruik moet ook in de toekomst de norm zijn. 
Dit wordt ook vooropgesteld in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 6. Nieuwe projecten die de ruimteclaims van 
slechts één partij behartigen, zullen onwenselijk of onafgewerkt zijn. Meervoudig en intensief ruimtegebruik 
moet ook de ruimtelijke kwaliteit verhogen. Toch zijn er ook beperkingen op menging en verweving. Uit eerder 
onderzoek o.a. in de segmentatiereeks blijkt immers dat de ruimte voor economie gescheiden van het wonen 
nog steeds een belangrijke rol speelt i.f.v. veiligheid en gezondheid. Bij transformatie van bestaande bebouwde 
ruimte moet er plaats blijven voor economische activiteiten.  
 
In een bestaande en bebouwde context is er bovendien weinig ruimte voor het opzetten van nieuwe fysieke 
netwerken. Er zal in de transitie naar circulaire economie zowel gezocht moeten worden naar quick-wins, en 
projecten die bottom-up kunnen opstarten, alsook naar een stapsgewijze implementatie van grootschalige 
structuren en hubs die de condities creëren voor veerkrachtige circulaire steden en regio’s, bv. in functie van 
een duurzaam materialenbeheer.  

                                                             
5  ‘Bouwmeesterscan’, Team Vlaams Bouwmeester, BUUR, 2019 
6  ‘Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Departement Omgeving, 2018 
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Voorliggende studie bestudeert op welke manier er nood is aan de transformatie van de huidige economische 
ruimte om op termijn robuust te zijn, zodat transities met betrekking tot circulaire economie opgevangen 
kunnen worden. De studie focust dan ook op de vraag hoe het beleid hierop moet inspelen.  

1.1.2   Nood aan heroriëntering van traditionele sectoren 

De introductie van nieuwe communicatiemiddelen, nieuwe materialen, nieuwe instrumenten en machines, 
nieuwe financierings- en businessmodellen voeden een sterke transformatie van de economie. Traditionele 
sectoren gaan achteruit of verdwijnen (bv. chemie, logistiek). Toekomstprognoses geraken sneller en sneller 
achterhaald omwille van de snelheid van deze economische transformatie7.  
 
Steeds meer lokale netwerken maken voor hun persoonlijke behoeftes gebruik van innovatie met betrekking tot 
technologische mogelijkheden, economische businessmodellen en samenwerkingsstructuren (bv. cambio, 
voedselbanken, online-shopping, smart city, …). De verhoogde zelfvoorziening vooral van de stedelingen, door 
middel van deze nieuwe netwerken, verandert het gebruik van de steden en regio’s en zal wellicht een groeiende 
invloed hebben op ruimtelijke ordening, wetgeving, etc.  
 
In vele steden is de laatste jaren veel gefocust op het maken van een ‘vriendelijke stad’: de stad waar enkel 
gemengde functies gericht op het wonen een plaats vinden. Oude economische zones worden volledig 
geconverteerd in gemengde stedelijke ontwikkelingen waar geen plaats meer is voor productieve economie en 
logistiek. Het externaliseren van economie leidt echter tot meer mobiliteit van zowel werknemers uit de stad 
als van goederen zelf 8.  

 
Een relevante vraag voor deze studie is wat het samenspel is tussen circulaire economie en deze 
algemene trends. Draagt circulaire economie bij aan het verder verdwijnen van de traditionele 
sectoren, of ontstaan er net nieuwe kansen voor een heroriëntering vanuit circulaire economie?  
 

1.1.3  Economische planning vergt een andere aanpak 

Het vormgeven aan circulaire economie is niet zozeer een zaak van het creëren van oppervlaktes voor circulaire 
bedrijvigheid, maar vraagt om het scheppen van optimale stedelijke condities voor het doen floreren van een 
duurzaam, divers en veerkrachtig economisch systeem. De centrale vraag is deze naar de wijze waarop 
‘omgevingen’ vandaag werken, of ze in hun huidig voorkomen volstaan om de economische transformaties te 
herbergen, en hoe ze omgebogen kunnen worden om economische transformatie aan te trekken en plaats te 
bieden. Expertise in sociaal-economische en sociaal-ruimtelijke processen is hiervoor elementair. 
 

                                                             
7 ‘LaboXX-Werk: Condities creëren voor nieuwe stedelijke economie, Stad Antwerpen, BUUR i.s.m. Connect & Transform en Wes research  & stratey, 2016 
8  ‘Re-Work, Making Place for industry, logistics wholesale in Brussel’, ULB, Jens Aerts, 2013 
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De mate waarin een beleid op Vlaams niveau proactief kan op inspelen op, en toch voldoende flexibiliteit kan 
bieden aan toekomstige trends en tendensen speelt een belangrijke rol in de snelheid van de nodige 
transformaties9. 

1.1.4  Gebiedsgerichte > bovenlokale integratie 

Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt een radicale hertekening van ons ruimtelijk 
model. Deze kan ook zorgen voor een hogere kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten. Beleidsmatig 
gaat meer en meer aandacht naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige 
klimaat- en energiecrisis. Verschillende integrale beleidsvisies zijn noodzakelijk voor een transitie naar duurzame 
competitieve en klimaatrobuuste gemeenten en steden10: 
 

- een heldere kernafbakening en gedifferentieerd openruimtebeleid 
- een kwalitatief verdichtingsbeleid en een proactieve aanpak van strategische projecten 
- een veerkrachtig en klimaatrobuust water- en natuurbeleid 
- energielandschappen 
- clusteren en ondersteunen van bedrijvigheid 
- duurzaam mobiliteitsbeleid 

 
In vele steden en gemeenten groeit het bewustzijn bij bestuur en administraties van de uitdaging om het 
ruimtelijk beleid bij te sturen en duurzamer te maken. De aandacht is tot hiertoe vooral gericht op de bebouwde 
ruimte: kernversterking, publieke ruimte en mobiliteit worden beleidsmatig aangepakt via verdichtingsstudies, 
beeldkwaliteitsplannen, stadsvernieuwingsprojecten, mobiliteitsvisies. Voor thema’s als natuur, water, 
productieve landschappen voor landbouw, energie en ondernemerschap, ontbreekt het meestal aan een 
duidelijke strategie en overkoepelende visiedocumenten.  
 
Het samenspel tussen de verschillende schaalniveaus (zowel ruimtelijk als beleidsmatig) betekent dat de studie 
zowel bottom-up als top-down gevoed moet worden. Er wordt dus zowel gebiedsgericht (de concrete context, 
de concrete actoren, aansluitend op het DNA van Vlaanderen) als overkoepelend (mogelijk maken van een leer- 
en onderzoekstraject voor verschillende overheden) gewerkt.  
 

                                                             
9 ‘Praktijkfiche Duurzame economische planning’, Delta Atelier IABR (2018). BUUR, Kathleen Van de Werf 
 
10 ‘Bouwmeesterscan’, Team Vlaams Bouwmeester, BUUR, 2019 
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1.2 RUIMTELIJKE UITDAGINGEN IN EEN MEER CIRCULAIR GEORGANISEERDE 
MAATSCHAPPIJ 

1.2.1 Vanuit de bedrijven: verschillende dimensies van circulaire economie 

Circulaire economie is in vele gevallen een containerbegrip waar erg veel onder wordt verstaan, en waar vooral 
iedereen iets anders onder verstaat. In dit analytisch onderzoek willen we dan ook de analyse scherp maken, en 
duidelijk onderscheid maken in verschillende dimensies waarop circulaire economie zich voordoet. Dit vanuit 
een aanvoelen dat er niet zoiets bestaat als ‘het circulaire bedrijf’ met zijn specifieke set aan ruimtelijke 
verwachtingen. Bedrijven in de circulaire economie, of met een transitietraject richting circulariteit, gedragen 
zich grotendeels zoals andere bedrijven in de sector van diensten, productie, of logistiek.  
 
Circulaire bedrijven hebben wel degelijk specifieke ruimtelijke noden en wensen. Om goed scherp te krijgen wat 
dan wel de specifieke ruimtelijke impact is van circulariteit, en om finaal voldoende conclusies te kunnen trekken 
voor het Vlaamse beleidsniveau, loont het de moeite om volgende dimensies goed uit elkaar te blijven houden: 
 

• Mate van circulariteit: er zit een sterke gradatie in mate van circulariteit bij verschillende bedrijven. 
Bedrijven die zichzelf volledig circulair kunnen noemen, zijn er nog maar in erg beperkte mate. Veel 
bedrijven zetten wel sterk in op circulariteit, bijvoorbeeld in het gebruiken van reststromen van andere 
bedrijven, of het zelf recupereerbaar maken van de eigen reststromen. Nog andere bedrijven dragen bij 
aan een circulaire economie, door het huldigen van principes op vlak van demonteerbaarheid en 
herbruikbaarheid van het product (resource -recovery), eco-design of het aanbieden van producten ‘as 
a service’. Nog andere bedrijven zijn op vandaag amper circulair, maar zijn wel bezig met het uittekenen 
van een transitietraject richting meer circulariteit. 

• Geografische schaal: factoren die circulariteit ondersteunen of belemmeren doen zich voor op erg 
verschillende geografische schaal. Deze evolueert van de microschaal van gebouw of perceel, over de 
mesoschaal van bedrijventerrein (eco-industrial parks), stadswijk, stad (sharing city) en stadsregio 
(arbeidsmarkt, resource potentieel, afzetgebied) tot de macroschaal van de gehele regio (aanwezigheid 
van grondstoffen, innovatiesteun, fiscaliteit, …). Deze laatste macroschaal is bijvoorbeeld van belang 
voor het ruimere transportnetwerk dat alle andere onderliggende geografische eenheden met elkaar 
verbindt. Dergelijk analytisch onderzoek doet er goed aan deze verschillende geografische schalen goed 
uit elkaar te houden.  

• Plaats in de waardeketen: circulaire bedrijven, of bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie, 
bevinden zich op verschillende plekken in de waardeketen. Slechts weinig bedrijven omvatten de hele 
waardeketen, van design tot verkoop aan de klant. De ruimtelijke impact, en de verwachtingen op vlak 
van vestigingsfactoren, zijn sterk gelinkt aan deze plek in de waardeketen. Circulaire bedrijven actief in 
design of ondersteunende diensten hebben erg verschillende ruimtelijke implicaties in vergelijking met 
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circulaire bedrijven die fysieke producten maken of bedrijven die vooral transportstromen 
organiseren11. 
 

         

fig 1. Ellen MacArthur foundation 2012, Circular Economy 

1.2.2 Transitiegerichte planning 

Meer en meer zien we een geleidelijke evolutie van een traditionele lineaire economie naar een ‘WE’-economie 
(Circulaire economie – Civic economy – Urban economy) die gebaseerd is op een nabijheidslogica en onderlinge 
relaties die aan grote snelheid wijzigen. De snelheid waarmee vernieuwingen zich voordoen zorgt voor een grote 
dynamiek bij bedrijven, werkgevende organisaties en bij de overheid12. Nabijheid en zelfvoorziening vertrekken 

                                                             
11 ‘Economisch potentieel Noordrand Brussel’, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, Rebel (2016) 
 
12 ‘Fundamenten voor de circulaire economie in Poort Genk’, Departement Omgeving, OVAM, T.O.P. Limburg, Rebel i.s.m. BUUR, 2016 
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impliciet van een conditie van verwevenheid. Circulaire economie is immers in sterke mate gebaseerd op 
onderlinge afhankelijkheid van actoren. De meeste projecten slagen vandaag echter moeilijk in een co-creatief 
proces (denken in ketens, end-to-end, in delen van kosten en baten) waarbij het individueel eigenaarschap 
doorbroken wordt en een systemisch denken geïntroduceerd13.  
 
Traditionele planningsmethodes volstaan hiervoor niet meer. Een gepland grootschalig infrastructuurproject, 
of een kwalitatief ontworpen masterplan creëert niet zomaar nieuwe economische activiteit. Er is een 
integrale strategie nodig die niet enkel focust op ‘ruimte’ creëren voor circulaire economie, maar op het 
creëren van netwerken van actoren en het creëren van ruimtelijke condities die ervoor zorgen dat nieuwe 
circulaire economische activiteiten aangetrokken worden. 
 
De transitie naar een circulair denken en doen komt in belangrijke mate neer op het evolueren van stromen 
van grondstoffen, energie, producten en ook mensen naar gesloten cycli. Duidelijk is dat een geïntegreerde 
aanpak vereist is waarbij de verweving van verschillende schaalniveaus voorop staat. 
 
 

 

fig 2. uit de presentatie Hack Belgium on Circular Economy, 2017 (BUUR, Kathleen Van de Werf) 

                                                             
13 ‘LaboXX-Werk: Condities creëren voor nieuwe stedelijke economie, Stad Antwerpen, BUUR i.s.m. Connect & Transform en Wes research & strategy, 2016 
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1.2.3 Steden als broeihaard voor circulaire economie 

Steeds meer gemeenten, steden en regio’s maken de transitie naar circulaire economie en duurzaam stedelijk 
beleid. Men is zich meer en meer bewust van de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en de stijgende druk 
op complexe sociale kwesties. Er dient op zoek gegaan te worden naar een meer duurzame manier om onze 
economische groei te organiseren.  
 
Er ontstaan, vooral in steden, bottom-up projecten waarbij de burger alternatieven voorstelt en mee de 
handen uit de mouwen steekt. Dit vooral op kleine schaal (een appartementsgebouw, de straat, de buurt). 
Voorbeelden zijn collectieve moestuinen, via crowdfunding ateliers opzetten voor (sociale) ondernemers, 
autodelen, … 
De steden vormen een plaats bij uitstek waar deze nieuwe economieën een rol kunnen gaan spelen omwille 
van de concentratie van mensen, voorzieningen en ruimtelijke mogelijkheden. Het fordisme heeft aangezet tot 
zonering, hoofdbezorgdheid van onze gewestplanning. De stad is echter meervoudig. Succesvolle steden zijn in 
staat om die complexiteit te vatten en hierop te anticiperen.  
 
De mate waarin steden erin slagen ook op grote schaal (een stadsdeel, de stad, een stadsregio) ruimte te 
creëren voor circulaire economie, kan een bepalende factor worden in het versterken van de sociale en 
economische cohesie enerzijds en duurzaamheid anderzijds in de stad. Het beleid van één stad kan dit niet 
alleen. Een top-downkader op Vlaams niveau kan zorgen voor een opschaling en onderlinge afstemming van 
bottom-up projecten. 
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2.   LITERATUURSTUDIE 

Onderstaande literatuurstudie beschrijft enkele ruimtelijk-economische principes die de locatiekeuze van 
economische actoren beargumenteren. Vanuit een algemene beschouwing op het onderwerp wordt 
ingezoomd op de locatiekeuzes van circulaire bedrijvigheid, rekening houdend met de grote diversiteit binnen 
de circulaire transities. In het bijzonder is er aandacht voor de drijfveren (zowel maatschappelijk als 
economisch) van verweving, met enkele specifieke reflecties op type activiteiten voor welke deze meer en 
minder relevant zijn. Een overzicht van de geraadpleegde literatuurlijst de opgemaakte literatuurfiches werd 
geïntegreerd in bijlage 1. 

2.1   SITUERING 

2.1.1 Begrippen ‘vestigingsfactoren’ versus ‘keep’-factoren  

In 2016 voerde de Universiteit Antwerpen14 een onderzoek uit naar de herlokalisatie van bedrijven in 
bedrijventerrein De Kanaalkant. De relevantie van deze studie voor voorliggende opdracht ligt in het formuleren 
van de drivers van herlokalisatie op basis van literatuur over push-, pull- en keep-factoren voor bedrijvigheid in 
hun locatiekeuze. De drivers van herlokalisatie zijn de push-factoren van de huidige locatie en de pull-factoren 
van een andere locatie, die beide aansturen op herlokalisatie van een bedrijf. Een tegenwerkende kracht gaat 
uit van de keep-factoren, die bedrijven doen besluiten om niet te herlokaliseren.  
 
Push- en pull factoren sturen aan op herlokalisatie 
De studie onderscheidt expliciete en impliciete drivers voor herlokalisatie. Expliciete drivers voor herlokalisatie 
hebben een wettelijke basis, bijvoorbeeld een objectieve hinderbeleving. Impliciete drivers voor herlokalisatie 
zijn bedrijfsinterne drivers, zoals:  
 

• bereikbaarheid,  
• uitbreidingsmogelijkheden,  
• parkeermogelijkheden,  
• laad- en losmogelijkheden,  
• functionaliteit van de locatie,  
• prijs van gronden en vastgoed,  
• representatie,  
• nabijheid van alternatieve transportmodi  
• nabijheid van arbeid.  
• zijn fusies en overnames.  
• een evaluatie van de bedrijfskosten op de huidige locatie versus die op andere locaties 

 
Enkele mogelijke redenen tot herlokalisatie worden in onderstaande tabel samengevat: 
 

                                                             
14 ‘Onderzoek naar vestigingsfactoren in bedrijventerrein De KanaalKant’, Universiteit Antwerpen, 2016 
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fig 3. Meest genoemde push-factoren in de literatuur, uit onderzoek m.b.t. De Kanaalkant van Universiteit Antwerpen 

 
Keep-factoren sturen aan om op de bestaande locatie te blijven 
De keep-factoren die bedrijven tegenhouden om te herlokaliseren, worden in drie drempels ingedeeld: 
 

• Financieel-economische drempels: investeringen die gedaan moeten worden op de nieuwe locatie, 
beperkte verplaatsbaarheid van apparatuur, een tijdelijk productieverlies door verhuizing en het niet 
kunnen terugverdienen van een reeds gedane investering op de huidige locatie. Deze drempel doet zich 
vooral voor bij productiebedrijven. 

• Drempels verbonden aan de locatie: het vinden van een valabele alternatieve locatie en het verkopen 
van de huidige locatie. Dit doet zich vooral voor bij historisch gegroeide bedrijven op uitzonderlijk grote 
percelen (> 3 hectare). 

• Relationele drempels: een potentieel verlies van klanten, leveranciersrelaties en personeel omdat het 
bedrijf voor deze verschillende factoren erg gebonden is aan de locatie 

 
De keep-factoren op de huidige locatie bieden tegenwicht aan de push- en pull-factoren die aansturen op 
herlokalisatie. Herlokalisatie doet zich voor wanneer ofwel de pushfactoren (huidige locatie) ofwel de 
pullfactoren (alternatieve locatie) zwaarder doorwegen dan de keepfactoren (Meester, 2012)15. Push- of pull-
factoren zijn dus geen garantie op zich dat bedrijven zullen verhuizen. Er moet een kantelmoment ontstaan 
waarop de pushfactoren van de huidige locatie of de pull-factoren van een alternatieve locatie sterker zijn dan 
de keepfactoren voordat bedrijven besluiten daadwerkelijk te verhuizen (Louw et al., 2009)16. Deze 

                                                             
15 ‘Locational Preferences of Entrepreneurs - Stated Preferences in The Netherlands and Germany’, Meester, 2012 
16 ‘Planning van bedrijventerreinen’, Louw et al., 2009 
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kantelmomenten kunnen op verschillende schaalniveaus afspelen, gaande van macro-economische of geo-
politieke veranderingen tot veranderingen op persoonlijk niveau.17 
 

2.1.2 Vestigingsfactoren van lineaire versus circulaire economie 

Er is reeds heel wat geschreven en onderzocht m.b.t. vestigingsfactoren van bedrijvigheid in de huidige lineaire 
economie.  In het onderzoek in het kader van Spazio18 bijvoorbeeld, uitgevoerd via enquêtering van 340 
bedrijven in verschillende sectoren, komen 19 vestigingsfactoren naar voor, met vermelding van hun onderling 
gewicht: 
 

 
fig 4. Enquêteresultaat i.v.m. vestigingsfactoren van bedrijven, uit onderzoek van VVSG in kader van Spazio 

 
‘Ontsluiting via de weg’ staat met kop en schouders bovenaan de lijst als zijnde meest cruciaal. De studie legt de 
nadruk op het belang van ontsluiting naar het hoofdwegennet, waarbij een verkorting van de ontsluiting met 
enkele minuten al doorslaggevend kan zijn, net als het voorzien van een ontsluiting waarbij niet langer een 
woonkern gepasseerd dient te worden. 
 
Deze factor wordt gevolgd door: 
 

⁻ parkeergelegenheid, 
⁻ grondprijs,  
⁻ rechtszekerheid rond vergunbaarheid,  
⁻ uitbreidingsmogelijkheden en  
⁻ aanwezigheid van geschikt personeel. 

                                                             
17 Vandekerckhove, B., Van Brussel, S. , Gadeyne, E. (eds) (2019) “Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken – Synthesenota” in opdracht van het 
Vlaams Planbureau voor Omgeving. 
18 ‘Draaiboek Spazio: gemeenten geven ruimte aan bedrijven, multifunctionele invulling van woonwerkgebieden, beleidsaanbevelingen en praktische tips voor 
gemeentebesturen’, Voka, 2016 
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Het betreft vestigingsfactoren die op macro- of op mesoniveau te situeren zijn. 
 
In de studie in het kader van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (Cabus en Vanhaverbeke)19 kijken de 
onderzoekers naar de belangrijkste vestigingsplaatsvoorwaarden (pullfactoren) van het gemiddelde Vlaams 
bedrijf en in welke mate de huidige locatie daaraan voldoet. De pullfactoren die door het gemiddelde Vlaams 
bedrijf als zéér belangrijk worden beschouwd zijn: 
 

⁻ Bereikbaarheid over de weg 
⁻ Aanwezigheid voldoende adequaat opgeleid personeel 
⁻ Voldoende parkeergelegenheid 
⁻ Lage lokale taksen 

 
Pellenbarg, een Nederlands onderzoeker gespecialiseerd in het domein van bedrijfsverplaatsing, benadrukt de 
arbeidsmarkt als voornaamste keepfactor (Pellenbarg, 2005)20. Hij stelt dat “de factor arbeidsmarkt 
overwegingen oplevert om het bedrijf juist niet te verplaatsen, of als het onvermijdelijk is, dan over zo kort 
mogelijk afstand”.  
 
Na een grondige analyse van pushfactoren in de academische literatuur blijkt dat ruimtegebrek en slechte 
bereikbaarheid de belangrijkste pushfactoren zijn (Pellenbarg, 1977; Besselink et al., 1988; Kok et al., 1999). Dit 
toont aan dat traditionele factoren cruciaal zijn.  
 
Wanneer we daarnaast de vestigingsfactoren bekijken vanuit het standpunt van circulaire bedrijven, merken we 
dat de accenten elders liggen dan in bovenstaande traditioneel lineaire invalshoek (o.a. European Union, 
2014)21. We illustreren dit met een grafiek uit het onderzoek ‘Prospectieve studie Circulaire Economie Poort 
Genk’22 die de investeringsprofielen toont van de diverse circulaire businessmodellen:  
 

⁻ Circular supplies 
⁻ Resource recovery 
⁻ Product life extension 
⁻ Sharing platform 
⁻ Product as a service 

 
Deze investeringsprofielen werden opgesteld na diepte-interviews met zowel lokale als niet-lokale bedrijven 
actief in diverse businessmodellen.  We merken hierbij wel op dat de grafiek zich enkel uitspreekt over de zuivere 
circulaire businessmodellen en dat de grafiek dus niet de bedrijven dekt die zich voor deelaspecten circulair 
gedragen. 
 
 

                                                             
19 ‘Ruimte en economie in Vlaanderen – Analyse en beleidssuggesties’, Cabus & Vanhaverbeke, 2004, uit Strategisch Plan Ruimtelijke Economie  
20 ‘Ruimtelijke aspecten van de bedrijvendynamiek in Nederland’, Pellenbarg, 2005 
21 Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material flows and value chains, European Union, 2014 
22 ‘Prospectieve Studie Circulaire Economie Poort Genk’, Rebel, BUUR, The Rockgroup, 2015 
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fig 5. Investeringsprofielen van circulaire businessmodellen, volgens Rebel, BUUR, The Rockgroup 

 
Onder de noemer ‘Resources’ vallen: 

⁻ nabijheid van primaire en secundaire grondstoffen,  
⁻ nabijheid van ketenactoren (kennis)  
⁻ nabijheid van prosumenten, i.e. producerende consumenten (gebruikt materiaal) 

 
Onder de noemer ‘Ruimte’ vallen: 

⁻ multimodale ontsluiting  
⁻ bereikbaarheid voor werknemers 
⁻ aanwezigheid gedeelde ruimte & infrastructuur, of sharing facilities, zoals een fab lab, energie-

uitwisseling, etc. 
⁻ de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare  ruimte voor economische activiteiten 

 
Onder de noemer ‘Arbeid’ vallen: 

⁻ de beschikbaarheid en kwaliteit van hoog- en laaggeschoolden.  
⁻ inzetbaarheid in de circulaire economie (zoals expertise in reparaties en disassemblage).  

 
Onder de noemer ‘Innovatie’ vallen:  

⁻ innovatie met verregaande R&D, bijvoorbeeld samenwerking met universiteiten 
⁻ innovatie op vlak van business modellen, financiering e.d. : open-innovatie platformen 
⁻ ondersteuning vanuit de overheid  
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Onder de noemer ‘Draagvlak’ vallen:  
⁻ soepele lokale interpretatie van het algemeen juridisch kader voor bedrijfsactiviteiten,  
⁻ specifieke stimuli (of het wegnemen van belemmeringen) voor circulaire activiteiten,  
⁻ uitgesproken gedragen beleid gericht op transitie. 

 
Als we deze resultaten vergelijken met de onderzoeksresultaten van Spazio besluiten we dat de 
vestigingsfactoren niet fundamenteel verschillend zijn, maar wel dat het relatief belang dat wordt gehecht aan 
de factoren danig verschilt.  In de circulaire benadering komen de factoren die onderaan de rangorde van Spazio 
waren aangeland veel sterker naar voor als cruciaal voor het vestigen van circulaire bedrijvigheid: 
 

⁻ nabijheid van resources en ketenactoren, waaronder consumenten 
⁻ multimodaliteit 
⁻ nabijheid onderzoeksinstituten, universiteiten  
⁻ bereikbaarheid per fiets, te voet, openbaar vervoer 

 
De aanwezigheid van een passende arbeidsmarkt, en de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare ruimte voor 
economische activiteiten zijn in beide benaderingen belangrijke vestigingsfactoren.  
 

2.1.3 Vestigingsfactoren per type ruimtevrager/ per economisch gebiedstype 

Vestigingsfactoren per type ruimtevrager 
In het onderzoek Van Rizos et al.23 dat handelt over definities en begrippen uit de circulaire economie, wordt 
voor een aantal verschillende sectoren van bedrijvigheid weergegeven welke circulaire processen in hun 
bedrijfsactiviteiten kunnen geïntegreerd worden (zie figuur hieronder).  
 

 
fig 6. Circulaire processen in verschillende sectoren, volgens Rizos et al. 

                                                             
23 ‘The Circular Economy, A review of Definitions, processes and impacts’, Rizos, Tuokko, Behrens, 2017 
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Wanneer we de circulaire processen uit figuur 7 naast de investeringsprofielen uit figuur 6 leggen, dan kunnen 
we afleiden dat de verschillende sectoren ook telkens verschillende accenten zullen leggen bij hun locatiekeuze 
indien zij streven naar circulariteit in hun activiteiten. Het relatieve belang per vestigingsfactor in de 
locatiebeslissing zal dus per type ruimtevrager verschillen.  

2.1.4 Verweving en ruimtelijk rendement 

In de context van circulaire economie vormen ‘verweving’, ‘intensivering’ en ‘ruimtelijk rendement’ 
sleutelbegrippen om maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren.   
 
Verweving 
In het eindrapport van Segmentatie III24 wordt verwezen naar enkele passages in de literatuur rond verwante 
begrippen. 
 
In het Witboek BRV25 wordt de volgende definitie van verweving genoemd: “Het samenbrengen van 
verschillende activiteiten in dezelfde ruimte” (p.31). In dezelfde publicatie wordt daaraan toegevoegd: 
“Verweving, zoals het integreren van ondernemingen in de woonkern (of het behoud van die verweving), 
gebeurt vanuit de gedachte dat functies elkaar versterken, om maatschappelijke meerwaarde te creëren en om 
het aantal verplaatsingen te beperken” (p.37).  
 
De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen26 benoemt alvast enkele beweegredenen: “Het 
bundelen en verweven van functies is in veel gevallen belangrijk voor de ontwikkeling binnen het ruimtebeslag. 
Het samenbrengen van verschillende activiteiten is belangrijk voor onder meer het beheersen van mobiliteit en 
het verhogen van de efficiëntie van logistiek en energievoorzieningen. De aanwezigheid van voorzieningen en 
(economische) activiteiten in wijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en agro-industriële complexen moet 
samen met een koolstofarme (stads)distributie bijdragen aan de levendigheid en economische vitaliteit” (p. 42). 
 
In hun studie naar de diversiteit in vormen en voorkomen van verweving maken Allaert et al.27 onderscheid 
tussen het verweefbaarheidsprofiel van een gebied en een verwevingsprofiel van een functie of activiteit. Het 
verwevingsprofiel van een functie of activiteit heeft daarentegen betrekking op het geheel van kenmerken van 
een functie en activiteit met betrekking tot de verweefbaarheid daarvan met andere functies en activiteiten. 
Het verweefbaarheidsprofiel van een gebied heeft betrekking op de bestaande verweving van functies en 
activiteiten en de potentiële ontwikkelingsrichtingen inzake verweving.  
 
Intensivering en multifunctionaliteit 
In de masterthesis van Soetens M.F.28 wordt het begrip intensivering op een enge wijze benaderd: ‘Bij 
intensivering gaat het niet zozeer om het meervoudig gebruik van de ruimte als het efficiënter gebruik van de 
ruimte. Dit komt in de praktijk neer op meer volume op een kleinere oppervlakte. [….] het gaat hier vaak om 

                                                             
24 ‘Segmentatie III: ruimteproductiviteit, verweving en ruimtelijk rendement van economische locaties, Eindrapport’, Gruijthuijsen W. et al., 2018. 
25 Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 2016 
26 Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Departement Omgeving, 2018 
27 ‘Diversiteit in Vormen en Voorkomen van verweving in Vlaanderen.’ Allaert, G., Leinfelder, H., Dieleman, S., Pisman, A., Verhoestraete, E., Nulens, G., Schepers, A., 
Haentjes, G. & Van Acker, B. , 2007  
28‘ Een zoektocht naar multifunctionaliteit. Multifunctioneel ruimtegebruik als nieuwe formule voor stedelijke problemen.’ Masterthesis voor Universiteit Utrecht, Soetens, 
M.F., 2011  
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hoogbouw en bebouwing met hoge dichtheden (noot: Vanzelfsprekend wordt de ruimtelijke kwaliteit hierbij in 
het oog gehouden.’ (p.19) 
 
In het onderzoek van Vloebergh G.29 wordt vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening het volgende 
verondersteld: ‘Naarmate bestaande bedrijventerreinen meer intensief worden gebruikt en oudere terreinen 
een transformatiefase ingaan zal de behoefte aan multifunctionaliteit op vele plaatsen toenemen’ (p. 11). Deze 
uitspraak stelt dat meer volume op kleinere oppervlakte vanzelf de vraag naar het meervoudig gebruik van 
ruimte zal doen rijzen. 
 
Ruimtelijk rendement 
In de strategische visie van het BRV30 maakt men voor de definitie van ‘ruimtelijk rendement’ een combinatie 
van alle bovengenoemde begrippen. (p24-25) 
 
‘Ruimtelijke projecten voorzien in een verhoging van het ruimtelijk rendement door een geschikte, elkaar 
versterkende, combinatie van intensivering, verweving (inclusief gemeenschappelijk gebruik), hergebruik en 
tijdelijk ruimtegebruik.’  
 
‘Intensivering is het verhogen van het aantal activiteiten binnen dezelfde oppervlakte. Ruimtelijke ingrepen 
zoals verdichten, stapelen, ondergronds bouwen en collectieve woon- en werkvormen kunnen intensivering 
bevorderen. Interne reorganisatie, zoals ondergronds of op het dak parkeren of het efficiënter benutten van 
bestaande percelen of gebouwen, is een vorm van intensivering.’ 
 
‘Verweving is het samenbrengen van verschillende activiteiten in dezelfde ruimte. Activiteiten mogen elkaar niet 
in de weg staan en de hoofdfunctie is gegarandeerd. Verweving kan een ruimte gelijktijdig of op verschillende 
momenten gebruiken voor meerdere activiteiten. Het gemeenschappelijk gebruik van ruimte, lokalen en 
infrastructuren is een vorm van verweving.’  
 
De vestigingsfactoren van bedrijvigheid op verweven locaties zullen verschillen van deze op niet-verweven 
locaties, in overeenstemming met hun respectievelijk verweefbaarheidsprofiel. In paragrafen 2 en 3 worden 
hierover beschouwingen gemaakt en in de cases rond woonwijken en de bioproductieve stad wordt hier verder 
op ingegaan. De intensivering van de ruimte, minstens in de betekenis van meer volume op een kleinere 
oppervlakte, zal aan bod komen in de case over bedrijventerreinen. 
 

 

  

                                                             
29 ‘Studie segmentatie van werklocaties: Aanbevelingen instrumentarium Ruimte Vlaanderen.’,  Vloebergh, G., 2016 
30 ‘Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, juli 2018 
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2.2  GESCHEIDEN ECONOMISCHE LOCATIES 

In de literatuur zijn beschouwingen rond vestigingsfactoren op niet-verweven locaties terug te vinden. Ter 
illustratie enkele bevindingen rond logistieke bedrijvigheid en rond de rijzende vraag naar hybride 
bedrijventerreinen, met risico op ontweving van verweven gebieden. 
 

2.2.1 Logistieke bedrijvigheid 

Uit de EDC-studie31 blijkt dat Vlaanderen een enorm potentieel blijft hebben binnen Europa, zowel qua ligging 
als qua investeringsfactoren. Toch is er een aantal push-factoren op regionaal en federaal niveau, zoals: 

⁻ te weinig mogelijkheden tot flexibel werken 
⁻ te complexe wetgeving en negatieve perceptie (politiek, lonen, taxen,…) 

 
Hierdoor belandt Vlaanderen vaak niet op de shortlist van grote investeerders, zodat Zuid-Nederland en het 
Ruhrgebied nog vaak de voorkeur krijgen in de locatiekeuze voor Europese Distributiecentra. Belangrijke pull-
factoren zijn: 

⁻ een ligging nabij de afzetmarkt  
⁻ de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten, zowel basisgeschoold als hooggeschoold 
⁻ de mogelijkheden voor wegvervoer en waterontsluiting 
 

Belangrijke push-factoren ter aanvulling op eerstgenoemde zijn: 
⁻ congestie 
⁻ de flexibiliteit van het arbeidskader. Hieraan wordt gewerkt door de Vlaamse Overheid met bijvoorbeeld 

de mogelijkheid tot het verrichten van nachtwerk. 
 
Dichter bij de klant in de logistieke keten, vindt e-fulfilment plaats. Dit betreft de volledige afhandeling van 
orders vanuit bijvoorbeeld webshops (zoals Zalando, Amazon, Coolblue, …). Hierin zijn ook logistieke 
dienstverleners actief die de e-fulfilment verzorgen. De locatiebeslissing voor e-fulfilment wordt gedreven door 
drie belangrijke parameters:  

⁻ een centrale ligging in een afzetgebied 
⁻ de nabijheid van pakketnetwerk hubs of depots (zoals TNT, DHL, …) 
⁻ de nabijheid van voldoende en inzetbare arbeidskrachten 
 

Hoe de kwantiteit van de ruimtevraag evolueert, hoe de verschillende regio’s in Vlaanderen zich tot elkaar 
verhouden en of er sprake is van een latente vraag betreft gronden geschikt voor logistiek vastgoed, is afgetoetst 
middels interviews met Voka, De Vlaamse Waterweg en logistieke spelers. De latente vraag is de vraag die op 
vandaag niet kan ingevuld worden omdat het aanbod niet aanwezig is.  
Uit onderzoek van Idea Consult32, blijkt dat de transacties boven de 10.000 m² veelal logistiek vastgoed 
betreffen. De centralisatie van logistieke activiteiten, met het oog op kostenefficiëntie leidt volgens hen tot een 
schaalvergroting. Hoe trends in logistiek vastgoed en de optimalisatie van locaties impact heeft op de 
ruimtevraag van logistieke spelers, is afgetoetst met ontwikkelaar van logistiek vastgoed Goodman Group. 

                                                             
31 Studie rond potentieel voor huisvesting Europese Distributiecentra, Rebel in opdracht van het Departement MOW, 2017 
32 Raming van behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, Idea Consult, 2014 
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2.2.2 Groeiende vraag naar hybride bedrijventerreinen  

Door snelle opeenvolging van economische en technologische ontwikkelingen ontstaan meer en meer hybride 
bedrijven: dit zijn bedrijven die verschillende vastgoedverschijningsvormen (kantoor, magazijn, labo, 
productieruimte,…) combineren. Deze bedrijven hebben daarom voldoende flexibiliteit nodig op vlak van fysieke 
vestiging. Dit soort bedrijven splitst soms ook in twee vestigingen, een kantoor (dienstverlening) en een site aan 
de rand (logistiek). Voorbeelden zijn te vinden in industrieel design, digitale ontwikkelingen, logistiek, …  
 
Deze trend wordt steeds sterker, waardoor een rijzende vraag ontstaat naar verkavelde KMO-parken33 die 
hybride vormen van bedrijvigheid toelaten. De huidige regelgeving is daarvoor echter vaak te rigide. De 
hybriditeit botst volgens Spazio steeds vaker met vergunningenbeleid en toewijzingscriteria. Dit werd bevestigd 
door het onderzoek van Rebel in West-Vlaanderen en Lummen. Het onderzoek van Idea Consult34, uitgevoerd 
in 2014, wijst aan dat nieuwe concepten en sectoren, in de zorg- en dienstensector en kennisintensieve 
bedrijvigheid, zich in stijgende mate huisvesten op bedrijventerreinen, maar andere eisen met zich meebrengen 
voor vastgoed dan doorgaans op klassieke bedrijventerreinen. Het betreft eisen binnen semi-industrieel en 
logistiek vastgoed, KMO-units, starterscentra, doorgangsgebouwen, onderzoeksinfrastructuur, grootschalige 
retail, en (creatieve) ateliers.  
 
Eenzelfde vraag naar hybriditeit rijst ook vanuit bedrijven die weggedrukt werden uit het stedelijk weefsel 
omwille van hun beperkte verwevingsprofiel, en die om dezelfde redenen geen plaats vinden op een klassiek 
bedrijventerrein. Het betreft in vele gevallen bouwondernemingen, schrijnwerkers, garages, lokale logistieke 
ondernemers,… die typisch een vraag hebben naar units van 200 – 1.000 m². Er is op dit type KMO-
ontwikkelingen een stijgende vraag naar diensten op het terrein, net zoals bij kantooromgevingen35.  
 
De rijzende vraag naar hybriditeit op mono-functionele bedrijventerreinen is een interessante kwestie.  Omdat 
het op gescheiden economische locaties mogelijkheden schept tot menging van types en soorten bedrijvigheid, 
en dus kansen tot circulaire samenwerkingsverbanden en symbiose.  Anderzijds is ook voelbaar dat het nodig is 
hieraan grenzen te stellen om te vermijden dat deze tendens de ontweving van het stedelijk weefsel 
ondersteunt.  
 

2.3 VERWEVEN ECONOMISCHE LOCATIES 

Functievermenging in stadscentra is een thematiek die zeer sterk evolueerde doorheen de tijd. In de periode 
waar men nog niet zo mobiel was gingen bedrijven zich vestigen nabij grondstoffen of faciliteiten, waarbij de 
beschikbaarheid van goedkope grond (bijvoorbeeld aan de stadsranden) en arbeidskrachten een belangrijke rol 
speelde. Met de jaren ontstond een dubbel fenomeen, enerzijds kenden de steden een demografische groei en 
breidden ze verder uit in de stadsranden, anderzijds evolueerden de ambachtelijke bedrijven tot grote 
industriële bedrijven, met grote hinder naar de mens toe (geur, lawaai, vervoer, …). Hierdoor ontstond de vraag 
om bedrijven op aparte terreinen te vestigen. Met de komst van de personen- en vrachtwagens was de 
bereikbaarheid van bedrijventerreinen bovendien geen drempel meer. Terwijl we oorspronkelijk van een sterke 

                                                             
33 Ruimtelijk-economisch onderzoek te Noordrand Brussel, en te Lummen, Rebel, 2017 
34 Raming van behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, Idea Consult, 2014 
35 Ruimtelijk-economisch onderzoek te Noordrand Brussel, en te Lummen, Rebel, 2017 
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functievermenging komen in de stedelijke gebieden merken we vandaag een sterke tendens naar scheiding van 
functies, terwijl het grootste aandeel bedrijven (in aantal en oppervlakte) ook vandaag nog gesitueerd is op 
verweven locaties of in verweven omgevingen.  
 
In het onderzoek ‘Segmentatie IV’36 worden de algemene voordelen van verweving (levendigheid van kernen, 
tewerkstelling, kortere woonwerkverplaatsingen…) benoemd. Deze zijn ook van tel in het kader van een 
circulaire economie. Er worden daarnaast maatschappelijke trends vastgesteld die een nieuw elan kunnen geven 
aan functievermenging: het aantal zelfstandigen neemt toe, bedrijven worden kleiner, richten zich meer op hun 
kernactiviteiten, besteden meer uit aan andere bedrijven of huren experts in voor tijdelijke projecten 
(verdienstelijking van de economie) en hechten meer belang aan de werklocaties. Zowel in de literatuur als in 
de werkelijkheid zijn er duidelijke verschuivingen te zien. Zo komen steeds meer horecazaken rond werklocaties, 
is er meer aandacht voor de openbare ruimte en enkele kantoren verhuizen opnieuw naar de binnenstad. Het 
onderzoek ‘De geografie van het werken in Nederland verandert’37 stelt dat kennisintensieve bedrijven en 
diensten baat hebben bij de urbanisatievoordelen, dicht bij elkaar zitten maakt het snel afstemmen makkelijker. 
Korte afstanden zouden de kansen vergroten dat hoogopgeleide werknemers elkaar regelmatig ontmoeten en 
daarmee ook de kansen op kennisuitwisseling en innovatie. Formele grootschalige werklocaties aan de rand van 
de stad worden opzij gelaten voor meer informele gemengde werkplekken in de historische binnensteden. Voor 
de werknemer van de 21ste eeuw is de werk- en leefomgeving vaak even bepalend voor de keuze als het bedrijf 
zelf. De meerwaarde om het werken terug in de stad te krijgen wordt aan de hand van casegebieden uitgewerkt 
in het onderzoek ‘Labo XX Antwerpen’38 . Weliswaar vinden we deze trends in de literatuur slechts terug voor 
bedrijvigheid van het type ‘kantoren’. 
 
In onderstaande paragrafen bekijken we een aantal push en pull-factoren die in de literatuur worden genoemd 
en die de trend naar ontweving onderschrijven. 

2.3.1 Push-factoren en pull-factoren naar monofunctionele locaties  

Vanaf een zekere schaalgrootte, worden volgende push factoren vastgesteld: 
• overlast voor de buurt door productieproces 
• overlast voor de buurt door mobiliteitsgeneratie van leveranciers, klanten, bezoekers, werknemers 

 
In deze context kadert de rijzende vraag naar verkavelde KMO-parken39 die hybride vormen van bedrijvigheid 
toelaten, zoals in voorgaande paragraaf aangekaart. 
 
Op de verlaten site in stedelijk weefsel wordt doorgaans een woonproject gerealiseerd. Met de opbrengst wordt 
het bedrijf geherlokaliseerd. Dit wordt vaak gesteund door de lokale overheid om wille van fiscale redenen. 
 
Pullfactoren van een bedrijventerrein t.o.v. stedelijke verweven locatie zijn: 

⁻ parking voor werknemers en klanten,  
⁻ bereikbaarheid via de weg voor werknemers en leveranciers,  
⁻ groene omgeving,  

                                                             
36 ‘Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken - Mapping van economische activiteiten en typologieën’,  Giaretta F., 2018 
37 ‘De geografie van het werken in Nederland verandert, PBL-deelname aan de IABR-2016’,  L. Krabbenborg & F. Daalhuizen, 2016 
38 Labo XX_Work, a consolidation of the research’, BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK, 2016 
39 Ruimtelijk-economisch onderzoek te Noordrand Brussel, en te Lummen, Rebel, 2017 
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⁻ uitstraling van een nieuwbouw,  
⁻ rechtszekerheid en garanties op vlak van kwaliteit (parkmanagement),  
⁻ de samenwerking tussen bedrijven. Deze clusterbeweging manifesteert zich vaak op bedrijventerreinen, 

omdat hier in vele gevallen ook een stuk productie en opslag bij betrokken is.  
⁻ Bovendien zijn er in een aantal sectoren consolidatiebewegingen en schaalvergrotingen aan de gang, 

die ook aanleiding geven tot een stijgende vraag naar ruimte op bedrijventerreinen. Dit blijkt uit 
onderzoek naar segmentatie van woon-werklocaties in Vlaanderen.40 

 
Het onderzoek ‘Labo XX_Werk’ 41 heeft deze push-factoren die leiden tot ontweving opgedeeld in categorieën.  

⁻ Financiële verdringing ontstaat wanneer de onderliggende grondwaarde voor andere functies, zoals 
wonen, toeneemt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van residentiële bebouwing in de omgeving, 
toename van functies, …  

⁻ Intolerante verdringing ontstaat door omwonenden die bedrijvigheid in hun buurt liever naar andere 
omgeving zien verhuizen wegens de (perceptie van) overlast waarmee zij gepaard gaat.  

⁻ Juridische verdringing ontstaat omwille van weigeringen en procedures, waarom bedrijven kiezen voor 
locaties met grotere rechtszekerheid, of met weinig omwonenden.  

 
Onderzoek ‘Labo XX’ geeft verschillende oplossingsrichtingen. Hierbij gaat sterke aandacht naar de 
samenwerking tussen overheden, publieke bedrijven zoals zorginstellingen, private bedrijven en omwonenden. 
Zo zouden vergunningen voor bepaalde activiteiten gekoppeld kunnen worden aan een charter met 
omwonenden. Of er kunnen ook zones ingesteld worden met meer flexibele regelgeving, zoals het geval is in 
Amsterdam voor bepaalde industriële zones of winkelgebieden. Het onderzoek pleit eveneens voor het niet-
herbestemmen van industriële zones in de 20ste-eeuwse gordel, maar voor een actief herlokalisatie-beleid 
waarbij de Stad of een hogere overheid faciliteert in kavelruil, betere ontsluiting… Segmentatie IV levert een 
tool om met de vraagstelling in dialoog te gaan tussen overheid, bedrijf en omgeving en werkt de activiteit 
verweefcoaching die gelanceerd is bij LaboXX werk verder uit.  

2.3.2 Pull-factoren van verweven locaties 

Volgens het rapport van ‘Labo XX Werk’42 , dat specifiek onderzoek deed naar de situatie in de 20ste-eeuwse 
gordel van Antwerpen, vindt nieuwe stedelijke maakbedrijvigheid haar economische logica in de stad: 

⁻ klanten,  
⁻ grondstoffen 
⁻ personeel 
⁻ kapitaal 
⁻ kennis  

 
Tegelijkertijd biedt zij, volgens het onderzoek, een antwoord op een aantal uitdagingen waar de stad voor staat, 
zoals  

⁻ verkeerscongestie 
⁻ het sluiten van kringlopen 
⁻ efficiënter ruimtegebruik 
⁻ sociale inclusie 

                                                             
40 ‘Segmentatie van werklocaties in Vlaanderen’, Royal Haskoning, 2015 
41 ‘Labo XX_Work, a consolidation of the research’, BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK, 2016 
42 ‘Labo XX_Work, a consolidation of the research’, BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK, 2016 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 31 van 175 

⁻ stijging van kwaliteitsvereisten die werknemers stellen aan de werkomgeving, waarbij aandacht gaat 
naar een multifunctionele omgeving met voldoende diensten en ontspanningsmogelijkheden in de 
buurt 

⁻ mogelijkheden tot het betrekken van de buurt bij de werkomgeving 
⁻ snelle verbindingen met openbaar vervoer naar de omliggende grote steden 
⁻ stijgende vraag van werknemers om hun werkplaats dichtbij de woonplaats te hebben (fietsafstand) 

 
Deze pull-factoren blijken een duidelijk effect te hebben op de lokalisatie van bedrijven in grote steden zoals 
Gent en Antwerpen, maar voorlopig veel minder in kleinere steden zoals Roeselare of Waregem. Dit heeft ook 
te maken met een specifieke bedrijvendoelgroep, namelijk deze van innovatieve starters uit de maakindustrie, 
design of IT-sector, die zich vooral in deze steden bevinden. In de grote steden leidt deze evolutie intussen tot 
dalende leegstand in de 20ste-eeuwse gordels, en stijgende functionaliteit en leefbaarheid in deze gebieden. 
Toch begint de kentering ook te ontstaan in kleinere steden, voornamelijk rond stationsomgevingen die de 
gewenste mix aan diensten en bereikbaarheid bieden. We zien deze evolutie in de stationsomgevingen van 
Leuven, Mechelen, Aalst,… mede doordat er in grote en middelgrote steden een sterk groeiend publiek aan 
werknemers ontstaat die steeds minder auto-georiënteerd is. 
 
‘Labo XX Werk’43 gaat in op de rol die zowel publieke als private stakeholders kunnen opnemen om ruimte voor 
bedrijvigheid te maken in stedelijke omgevingen. Een potentiele rol voor beleidsmakers ligt volgens hen onder 
andere in: 

⁻ het oprichten van een fonds dat vastgoed koopt en openstelt voor ondernemerschap in de buurt 
⁻ een cluster manager die ruimtevragers verbindt met locaties in de kern 
⁻ interim-management voor tijdelijke invullingen gericht op ondernemerschap 
⁻ het bijeenbrengen van stakeholders en financiële bijdragen ter compensatie van het verschil in 

opbrengst tussen residentiele ontwikkeling en ruimte voor ondernemerschap 

 

  

                                                             
43 ‘Labo XX_Work, a consolidation of the research’, BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK, 2016 
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3. VERBEELDEND ONDERZOEK IN 4 CASES 

3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK 

In het kader van deze toekomstverkenning willen we op zoek gaan naar de wijzigende rol van bestaande 
bedrijvige contexten in de transitie naar CE. Vertrekpunten hierbij zijn de vestigingsfactoren van circulaire 
bedrijvigheid: ruimtelijke voorzieningen en diensten die nodig zijn en door het beleid geaccommodeerd kunnen 
worden om circulaire bedrijvigheid en/of verweving te ondersteunen.  
  
Kantelmomenten in de levenscyclus van een bedrijf blijken zelden ruimtelijk te zijn. De opdracht bestaat erin 
te focussen op de ruimtelijke aspecten (voorzieningen en diensten) die bedrijven aanzetten om circulair en 
verweven te blijven/te worden op het moment dat ze zich - om welke reden dan ook - in 
een sleutelmoment bevinden.  
 
Om een aantal circulaire strategieën en business modellen ruimtelijk tastbaar te maken, zijn verschillende 
casegebieden uitgewerkt (Roeselare, Hasselt, Leuven en Vilvoorde). Deze zijn door het dagelijkse bestuur 
gekozen omdat ze door Departement omgeving en de onderzoekers van dit rapport goed gekend zijn. In drie 
van de vier gevallen zijn de bestaande segmenten in kaart zijn gebracht door Departement omgeving (Roeselare, 
Hasselt en Vilvoorde). Daarnaast functioneren deze gebieden momenteel relatief goed en sluiten de 
onderzochte thematieken voor het merendeel aan bij de interesses van het lokale beleid (zie ook workshop 
Brede Stuurgroep op 24 juni 2019). 

Vertrekkende van verschillende bestaande contexten in de cases zal worden afgetoetst hoe huidige trends en 
tendensen (product life time extension, product as a service, korte keten landbouw, deelmobiliteit, …) verankerd 
kunnen worden in deze concrete ruimtelijke contexten. De mogelijke CE-situatie is gebaseerd op een vorm van 
toekomstverbeelding, die steunt op aannames of hypothesen (zie ook verder uitleg over backcasting en 
forecasting). De verbeelding van de CE-situaties in de cases levert materiaal op voor het beleid, vragen rond 
transformatienoden van de ruimte en de wijze waarop bedrijven begeleid worden bij hun ruimtelijke keuzes.  

 
fig 7. Opdeling circulaire modellen, Rizos et al. 
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3.1.1 Transitierichtingen in 4 cases 

Concreet zal in het vervolg van de studie doorheen 4 cases, via forecasting en backcasting, verbeeldend verkend 
worden of, en hoe vier bestaande ruimtelijke contexten een transitie kunnen ondergaan om in de 
toekomstkansen te bieden en plaats te voorzien voor CE.  
 
Roeselare kernwinkelgebied: situering in de context 
Het winkelgebied van Roeselare is een goed functionerend gebied. Toch zetten huidige algemene trends zoals 
e-commerce en de opkomst van baanwinkels (en shoppingcentra) een grote druk op kernwinkelgebieden. Deze 
case handelt over het potentieel van het kernwinkelgebied (met zijn voetgangersstromen en representativiteit) 
om circulaire retail- en handelsfuncties te huisvesten. In een CE-systeem winnen modellen en processen die 
consumptiegoederen herstellen, onderhouden of hergebruiken aan belang (Rizos et al.). Consumptiegoederen 
gaan algemeen langer mee en nieuwe consumptiepatronen zoals deelsystemen en producten-als-dienst zijn 
gangbaar. De case is forecasting want het bouwt verder voort op huidige trends, namelijk de algemene krimp 
van kernwinkelgebieden.   
 
Circulaire processen/modellen: shift in consumption pattern, product as a service, sharing models 
remanufacturing, refurbishment, reuse, product life extension,  
 

  
 
Hasselt woonwijken: situering in de context 
Verweving tussen wonen en werken is niet altijd een evidentie, en bij nieuwe ontwikkelingen (of bij het 
verhuizen van een economische activiteit) krijgt wonen vaak de bovenhand. In een CE-situatie wordt de 
nabijheid van grondstoffen, inclusief consumenten als een voordeel gezien. De vraag stelt zich hoe en welke CE-
business modellen vorm kunnen krijgen in een woonwijk (verzameling grondstoffen, lichte productie en 
verwerking, …). De case is forecasting want het bouwt voort op huidige verweving-wonen trends.  
 
Circulaire processen/ modellen:  circular supplies, sharing platforms, product as a service 
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Stedelijke open ruimte Leuven: situering in de context 
De productiefactor ‘grond’ is bij landbouw essentieel. De link tussen landbouw, ruimte en grondstof is voor de 
hand liggend en sluit hiermee aan bij een CE-systeem. Wat zou het mogelijke productieoppervlak zijn in een stad 
als Leuven, rekening houdend met duurzaamheidsprincipes? Het gaat in deze case om het verwevingsprofiel 
van landbouwfunctie met stedelijke functies zoals bijvoorbeeld publiek, recreatief groen of privaat groen. Of 
nog, de inzet van publieke, stedelijke, onverharde ruimte en private, onverharde ruimte als productieve 
bedrijfsoppervlakte (landbouwproductie). In deze case is de aanname dat alle grond beschikbaar is om 
opgenomen te worden in een bioproductief landschap en dat er dus een groot draagvlak is op alle schaalniveaus. 
De case valt onder backcasting, omdat het niet zozeer van huidige trends vertrekt. 
 
Circulaire processen/modellen: efficient use of resources, shift in consumption patterns, closed circuits 
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Vilvoorde bedrijventerreinen: situering in de context 
Verzameling, distributie en productie zullen in een CE-situatie aan belang winnen. Logistieke, productieve en 
gemengde bedrijventerreinen, zoals in Vilvoorde, spelen hierin een sleutelrol. De aanname in deze case is 
bovendien dat in een CE-systeem transport per wegvervoer duurder wordt, omdat een aantal milieu- en 
klimaatkosten geïnternaliseerd worden. Gewijzigde transportkosten leiden tot veranderingen in modal split, 
waardoor bedrijventerreinen aan het kanaal in Vilvoorde een bijzonder gunstige locatie hebben. Deze case is 
backcasting omdat het niet vertrekt van een huidige trend. 
 
Circulaire processen/modellen: efficiënt use of resources (grond, door ruimtelijk rendement, en primaire 
energie, door transportmodi), recycling (ondersteunen collectie en distributie), sharing models 
(terreinmanagement, delen van ruimte, voorzieningen en processen) 
 
 

  
 

3.1.2 Forecasting en Backcasting 

We hanteren in bij de uitwerking van de cases de methodologie van forecasting en backcasting. Forecasting 
vertrekt vanuit huidige trends over een toekomstmodel met een tijdshorizon van ongeveer 20jaar. Welke 
stappen dienen gezet te worden om als beleid voorbereid te zijn op deze evolutie? 
“Forecast means to make statements regarding the future, based on explicit or implicit assumptions from the 
present situation and observed trends 44.”  
 

                                                             
44 ‘http://www.knooppuntinnovatie.nl/documenten/backcasting%20and%20forecasting%20bij%20Ericsson.ppt.pdf’ 19   
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Backcasting wordt gebruikt voor het bepalen van kortere termijn activiteiten voor systeeminnovatie, vanuit een 
langetermijnvisie. Door vanuit een gewenste toekomst te denken, komt men gemakkelijker tot 
systeemsprongen. Vanuit het heden denkend blijft men eerder steken in bekende patronen45. Backcasting 
schetst dus een vooropgestelde situatie in 50 jaar. Welke stappen dienen nu gezet te worden om als beleid daar 
te geraken? 
“The major distinguishing characteristic of backcasting analysis is a concern, not with what futures are likely to 
happen, but with how desirable futures can be attained. It is thus explicitly normative, involving working 
backwards from a particular desirable future end-point to the present in order to determine the physical 
feasibility of that future and what policy measures would be required to reach that point.” (Robinson, 1990) 
 
Via verbeeldend onderzoek wordt op zoek gegaan naar mogelijke breuklijnen (gekoppeld aan huidige trends en 
tendensen m.b.t. circulaire economie) en met mogelijks een grote impact op ruimte en/of ruimtelijk beleid. 
Doorheen de cases zal getracht worden een economisch realistisch verhaal te schetsen. Het gaat hierbij niet 
over een exacte businesscase, maar wel iets wat mogelijk lijkt in de toekomst.  
Het is niet de bedoeling een abstract model op te bouwen van hoe de ruimte er in de toekomst zou kunnen 
uitzien. Het onderzoek richt zich op de transitie van deze contexten en de mogelijke kantelpunten, eerder dan 
op het ruimtelijke resultaat. Aanvullend aan het verkennend onderzoek wordt geëxploreerd hoe een case 
ontwikkeld zou kunnen worden in een circulaire context en welke ruimtelijke condities deze evolutie stimuleren. 
 

3.1.3 Reflecties rond beleidsuitdagingen 

Daarnaast worden per case mogelijke initiatieven benoemd die vanuit het beleid kunnen genomen worden om 
de gewenste transitie te bereiken. Hoewel er geen ambitie is om exhaustief te zijn, kan op deze manier wel een 
strategie gevormd worden voor opschaling. 
 
Vanuit de verschillende cases kunnen concrete ‘tools’ uitgedacht worden om de transitie naar de circulaire 
economie op te vangen en te versnellen. Een breed spectrum van invalshoeken werd opgezocht. Het betreft 
instrumenten vanuit lokaal (stedelijk) en Vlaams niveau. Er is aandacht voor (de noodzakelijke interactie) tussen 
verschillende stakeholders: publiek, privaat, burger, onderzoekers, etc. Sommige instrumenten zullen snel 
kunnen/moeten worden ingezet, andere zijn eerder initiatieven voor op meer lange termijn. Gezien de scope 
van de opdracht, wordt er vooral aandacht geschonken aan ruimtelijke-economische aspecten. 
 
Vele initiatieven en voorbeelden tonen aan dat het ‘laaghangend fruit’ al geplukt is, en de pioniers en early 
adopters gekend zijn. Voor sector-brede engagementen, regio-omvattende programma’s en schaal-
overschrijdende praktijken moeten ook de meer behoudsgezinde of risico-aversieve actoren gemobiliseerd 
worden. Een belangrijke taakstelling ligt immers ook in het ontmoedigen van praktijken waarvan duidelijk is dat 
deze niet langer houdbaar zijn. Hiervoor moet ook met de ‘tegenstanders’ gesproken worden46. 
 
Belangrijk zal dus ook de tweeledige aanpak in een transitiestrategie zijn. Men is veelal geneigd om vooral 
aandacht te hebben voor het stimuleren van de ‘nieuwe’ dynamiek in transitie. Daarnaast is echter het 
‘afbouwen’ van principes die het ‘oude’ systeem stimuleren zeker even belangrijk.  

                                                             
45 ‘https://transitiepraktijk.nl/nl/experiment/method/backcasting’ 
46 Synthesenota Circulaire gebiedsontwikkeling Oost-Vlaams Kerngebied, 2020 
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3.2 CASE 1: KERNWINKELGEBIED ROESELARE 
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3.2.1 Inleiding 

Planetaire grenzen dienen als norm gehanteerd te worden voor produceren en consumeren. Er ontstaan nieuwe 
verdienmodellen waarbij het economisch doel niet langer producten verkopen is, maar wel diensten te leveren 
via producten die eigendom blijven van een bedrijf. Door de deeleconomie te versterken kunnen 
consumptiegoederen enerzijds intenser gebruikt worden, kan de levensduur van deze goederen verlengd 
worden, en kan bijgevolg de primaire materiaalextractie en de ermee verbonden broeikasuitstoot en andere 
milieu impact gereduceerd worden. Daarnaast zetten ook meer en meer economische activiteiten in op korte 
ketens met lokale producten en productie. De impact van deze trends en tendensen zal mogelijks in de toekomst 
een belangrijke ruimtelijke impact hebben op het kernwinkelgebied van centrumsteden. 
 

 
Kaart centrumsteden Vlaanderen, BUUR 

3.2.2 Vertaling algemene uitgangspunten van het onderzoek naar deze case 

In het kader van deze case willen we deze algemene uitgangspunten van het onderzoek vertalen naar de 
concrete case van het kernwinkelgebied te Roeselare.  
Het kernwinkelgebied van Roeselare speelt een belangrijke regionale rol en trekt bezoekers aan van 
verschillende omliggende gemeenten. Het stadsbestuur van Roeselare heeft dan ook actief ingezet op het 
promoten van het winkelgebied en zijn shopgelegenheden door verschillende innovatieve initiatieven. “Vorig 
jaar mocht Roeselare zich de eerste ‘smart city’ van Vlaanderen noemen (met een app kun je onder andere in 
een horecazaak je bestelling doorgeven of je parkeerplaats elektronisch betalen) en de stad blijft die toon zetten. 
Zo lanceert de stad in het najaar het concept van ‘handsfree shopping’ of handenvrij winkelen. Shoppers zullen 
vanaf dan niet meer met winkelzakken moeten sleuren, maar een fietskoerier brengt de boodschappen tot bij 
je auto. Daarnaast onderzoekt het stadsbestuur ook of het op zaterdag gratis kinderopvang aan shoppende 
ouders kan aanbieden. Ook het kernplan, waarmee de stad zichzelf vijftig doelstellingen heeft opgelegd, valt 
internationaal in de smaak.” (Britse handelsguru Bill Grimsey). 
Door meer in te zetten op voetgangerszones en groen in de stad (parkeerplaatsen omvormen tot kleine parkjes 
of pleintjes) tilt Roeselare de kwaliteit van zijn publieke ruimte omhoog. De nieuwe bouwprojecten rondom het 
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station (Trax site, Kanaal front, …) versterken de omgeving als regionale hub die door een fijnmazig netwerk 
verbonden wordt met de stad. 
De huidige dynamieken bieden samen met de ruimtelijke situatie een interessant kader voor het uitzetten van 
een toekomstvisie voor commerciële centra die stilaan te maken krijgen met het concept van circulaire 
economie.  
 
De krimp van kernwinkelgebieden zit eraan te komen, wellicht ook in Roeselare. De vraag is hoe de grote ruimtes 
en de aantrekking van passanten behouden kunnen worden in de toekomst en welke mix van economische 
functies kunnen worden toegelaten in het kernwinkelgebied. 
Via ruimtelijk-economisch onderzoek willen we onderzoeken welke ruimtelijke aspecten de overheid kan 
accommoderen om het kernwinkelgebied, met de specifieke condities van bereikbaarheid en passage, 
robuuster te maken naar de toekomst. Hoe kan het kernwinkelgebied beantwoorden aan de vestigingsfactoren 
van circulaire bedrijvigheid (retail en handel)? 

3.2.3 Lezing van de huidige context en dynamieken 

Traditionele retail, zeker in provinciesteden, wordt op de proef gesteld 
Innovatie in het retaillandschap komt met een razende snelheid op ons af. Elke dag worden we gebombardeerd 
met de nieuwste ideeën en concepten van Amazon of Google (brick-and-mortar stores, cashier-less stores, pop-
up stores, recommender systems, …). Echter blijft het in essentie vaak hetzelfde. De melkboer leverde reeds aan 
huis en de lokale slager kende ook de persoonlijke voorkeuren van zijn klanten. Vandaag moeten grote data-
analyses dit nabootsen. E-commerce is een nieuw instrument om vraag en aanbod te binden, om producten aan 
te bieden op de manier die de consument verkiest.  
Ondanks de opkomst van de e-commerce groeide de retailmarkt in België in 2019 met 22%. In totaal was er in 
2018 een take-up van 431.000m², een absoluut record. Iets meer dan de helft daarvan (225.000m²) wordt 
ingenomen door baanwinkels. Maar ook de andere retailsegmenten, stedelijke shoppingcentra en 
winkelstraten, doen het over het algemeen goed. Alleen winkelstraten op secundaire locaties komen onder druk 
te staan. Baanwinkels zijn (meestal) vlotter bereikbaar en toegankelijk. De oppervlaktes zijn bovendien groter 
en de huurprijzen liggen er lager dan in de stadscentra47.  (vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield)  
 
Hoewel de totale oppervlakte toeneemt daalt het aantal fysieke winkels naar een nieuw dieptepunt. Vlaanderen 
telt nog 45.594 verkooppunten, dat zijn er 8.341 of ongeveer 20% minder dan tien jaar geleden. Er zijn dus 
minder winkels in het land maar ze worden steeds groter, van gemiddeld 190 m² tien jaar geleden tot 239 m² 
nu48. (Rethinking Retail: The role of the physical store, 2018, PwC Belgium and Gondola Group)  
 
In heel Vlaanderen en Brussel stijgt het aantal ketens van 17% naar 24%, een teken van globalisering.  
Het kind van de rekening zijn de kernwinkelgebieden die door de opkomst van e-commerce zwaar getroffen 
worden. Mensen kopen steeds meer kleding, elektronica en boeken op het internet. Daardoor daalt het aantal 
passanten in de winkelstraten en wordt er minder gekocht. Dat is vooral nadelig voor winkels die leven van 
impulsinkopen en consumenten verleiden met hun aantrekkelijke etalages.  

                                                             
47 ‘https://www.retaildetail.be/nl/news/vastgoed/%E2%80%9Cbaanwinkels-zijn-geen-bedreiging-voor-stadskernwinkels%E2%80%9D’ 
48 ‘www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/minder-winkels-toch-meer-concurrentie-retail-gaat-het-rood’ 
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De panden waaruit winkels vertrekken worden niet altijd opnieuw opgevuld met andere winkels of diensten 
zoals horeca, uitzendkantoren of vastgoedmakelaars. Het gevolg is dat de leegstand in elke centrumstad is 
toegenomen van 7,6% tien jaar geleden naar 11,9%. Opvallend is dat de grootste daling in ‘aantal winkels’ 
plaatsvond in de stads-en dorpscentra. In tien jaar tijd ging hier 17% van de winkels verloren49.  
Door het groeiende belang en besef van de ecologische uitdagingen willen steeds meer steden inzetten op 
leefbaarheid en vergroening. Een vaak voorkomende maatregel m.b.t. de luchtkwaliteit is het bannen van de 
auto in de binnenstad. Door deze ingrepen veranderen de vestigingsfactoren voor lokale winkeliers gericht op 
klanten die met de auto komen shoppen.   
De grote steden blijven aantrekkelijk. Mensen shoppen minder, maar als ze het doen, willen ze meer beleving. 
Ze gaan naar steden met uitzonderlijke winkels, waar veel culturele of andere evenementen zijn.  
  

                                                             
49 ‘https://www.tijd.be/ondernemen/retail/10-000-winkels-minder-in-tien-jaar/10171134.html’ 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 42 van 175 

 
                   Luchtfoto kernwinkelgebied Roeselare 
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3.2.4 Huidige toestand 

Vestigingsfactoren – ruimtelijke condities - programma 
Roeselare vormt een knooppunt in de regio op vlak van verbindingen en voorzieningen. De centrale ligging in 
West-Vlaanderen is een duidelijke troef. De verbindingen naar andere knooppunten zoals Brugge en Kortrijk zijn 
goed uitgebouwd, niet alleen dankzij de invalswegen maar ook via het openbaar vervoer. Daarnaast is Roeselare 
samen met Brugge en Kortrijk binnen West-Vlaanderen een van de ‘centrale’ steden met concentratie van 
voorzieningen en functies, waarvoor mensen van elders in de provincie naar de stad komen. De combinatie van 
deze goede verbindingen met de sterk uitgebouwde voorzieningen biedt ontwikkelingskansen voor de stad op 
vlak van werken en wonen. Dit zijn immers basisvoorwaarden voor een aantrekkelijke omgeving. 
 
RESOC MWVL maakte in 2017 een nota ‘Midden-West-Vlaanderen’ op die inzet op ‘ondernemingszin en 
(ver)nieuw(end) ondernemerschap’. Hieruit kwam naar voor dat de regio Midden-West-Vlaanderen over de 
hoogste ondernemingsgraad beschikt van (West-)Vlaanderen en het aantal ondernemers stijgt. De keerzijde van 
de medaille is dat de dynamiek eerder beperkt is. Dit weerspiegelt zich in het relatief laag aantal oprichtingen 
en de eerder gemiddelde netto-groei van het aantal ondernemingen50.  
 
Er is in Roeselare relatief veel fysieke ruimte beschikbaar om te ondernemen. Er is een opvallend hoog aantal 
gronden bestemd voor werken. Het gaat hier over oppervlakte bestemd voor handelsactiviteiten, 
nijverheidsactiviteiten en kantoorgebouwen. Een substantieel deel van deze ruimte voor ondernemen gaat naar 
bedrijventerreinen (893,8 ha). In 2017 stelde Roeselare een ‘Plan Ondernemen’ op waarbij de stad meer nadruk 
wil leggen op de kmo's en de industrie. 
 
De hoofdwinkelstraat van Roeselare (Ooststraat) vormt de schakel tussen het strategisch- en nabijgelegen 
stationsplein en de grote markt. Het meer historische deel van het stadscentrum vertegenwoordigt de echte 
economische kern van gebied waar zich bijna alle activiteiten bevinden met betrekking tot detailhandel, 
restaurants en hotels. De rest van de economie ligt verspreid in het centrum en volgt het patroon van de 
verschillende ontwikkelingsfases van de historische kern.  
 

                                                             
50 ‘http://docplayer.nl/107669362-Midden-west-vlaanderen-zet-in-op-ondernemerszin-en-ver-nieuw-end-ondernemerschap.html’ 
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De detailhandel in de hoofdwinkelstraat van Roeselare wordt bedreigd door de grotere baanwinkels op de 
steenwegen tussen grote en kleine ring. Hun vlotte autobereikbaarheid wordt door vele shoppers beschouwd 
als een sterke troef. Ironisch is dat net ook het verkeer dat hierdoor gegenereerd wordt de belangrijkste 
verkeersassen naar de binnenstad belemmeren en dus net de toegankelijkheid van het centrum hypothekeren.  
Naast concurrentie vanuit de grotere baanwinkels, vormt ook de binnenstad van Kortrijk en Brugge een sterk 
alternatief voor West-Vlaamse shoppers en dagtoeristen. Er loopt een consumentenonderzoek om de 
strategische positionering om detailhandel in het centrum aantrekkelijk te houden. (Oriëntatienota 
Stadslogistiek, 2019).  
 
In 2015 stelde Roeselare een Kernplan op waarbij het stadsbestuur wil inzetten op kern als belevingscentrum 
door gerichte maatregelen te nemen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van 
pleinen en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, 
evenementen en digitale ontmoeting. Enkele speerpunten: subsidie voor handelszaken die verhuizen van buiten 
naar binnen het kernwinkelgebied of een tweede vestiging starten in het kernwinkelgebied, subsidie voor 
aanpassing van panden die qua indeling en/of oppervlakte niet meer aan de normen beantwoorden, aanstellen 
van een innovatiemanager, … 
Ten zuiden van het stadscentrum bevindt zich een grote cluster van diensten, waaronder onderwijs, en twee 
verschillende economische structuren die de belangrijkste stedelijke toegangen tot het gebied vormen.  
De gedetailleerde mapping die gebeurde in het kader van de Segmentatiestudie leert dat de spoorweg de 
economische activiteit in twee splitst. Aan de westzijde in de kern is er een stedelijk programma terug te vinden 
van winkels, diensten en kantoren. Ten oosten van de stationswijk aan het kanaal een hybride zone met 
grootschaligere bedrijvigheid. De segmentatiestudie onderzocht ook de ruimtelijke en programmatische 
configuratie van het stadscentrum en concludeerde dat het grootste verschil tussen de belangrijkste 
winkelstraten te maken heeft met de schaal van de beschikbare commerciële ruimtes.  Primaire winkelstraten 
hebben kleinere panden, in de secundaire straten bestaat een grotere morfologische mix met ook grotere 
panden. 
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3.2.5 Hypothese 
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3.2.6 Trends en tendensen 

Pionier initiatieven van nieuwe retailconcepten 
Nieuwe retailtijden vragen om nieuwe retailconcepten. De komende jaren zal de focus liggen op “experiental 
retail”, unieke ervaringen die een meerwaarde creëren en ervoor zorgen dat wij als consumenten tijd en geld 
willen besteden. Ondernemers moeten zich de vraag stellen hoe ze hun klanten het best kunnen bedienen, hoe 
ze hen het leven makkelijker of leuker kunnen maken. Met andere woorden: zich echt de vraag stellen wat hun 
meerwaarde kan zijn. Dat zal in de toekomst niet meer zijn door gewoon producten te verkopen aangezien alle 
producten online voor het grijpen liggen.  
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Binnen de huidige retailmarkt hebben reeds vele merken en bedrijven hun businessmodel aangepast aan de 
nieuwe vraag van de consument. Eerder dan hét verkoopkanaal wordt de winkel één van de vele ‘touch points’ 
van het merk. Ze bieden een betere service aan, hebben meer expertise in huis, gebruiken duurzame lokale of 
niche producten of zetten in op ‘hyper experience’ en beleving. Hieronder enkele voorbeelden:  
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Nieuwe circulaire businessmodellen 
Buiten de aangepaste traditionele winkelconcepten ontstaan er ook nieuwe verdienmodellen waarbij het 
economisch doel niet langer producten verkopen is maar de focus ligt op ecologie, circulariteit en/of 
duurzaamheid. De impact van deze nieuwe soort economische activiteit zal mogelijk een belangrijke ruimtelijke 
impact hebben op het kernwinkelgebied van de centrumsteden, of ook ruimer, in bepaalde stadswijken (zie case 
Hasselt). Hieronder bespreken we de vier grote takken waarin ‘circulaire’ bedrijven zijn opgedeeld:  
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Binnen één soort van deze businessmodellen zijn nog talrijke specialisaties en richtingen mogelijk waardoor het 
niet altijd mogelijk is om een businessmodel rechtstreeks te koppelen aan bepaalde vestigingsfactoren. Toch is 
het zo dat een groot aantal van de vernoemde circulaire verdienmodellen gebaad zijn bij vestigingsfactoren die 
we in het kernwinkelgebied terugvinden: 

- Multimodale bereikbaarheid voor personen en goederen 
- Laagdrempelige toegankelijkheid voor de gebruiker – prosument - consument 
- Nabijheid van resources en afzetmarkt 
- Potentieel voor onderlinge samenwerkingsverbanden  

Door de combinatie van de hoge vastgoedprijzen, ruimtegebrek, strenge regelgeving, beperkte ruimte voor 
logistiek, druk van ruimtevraag uit andere sectoren zoals wonen, voorzieningen, kantoren, in de binnenstad 
biedt een bedrijventerrein echter vaak de enige haalbare oplossing voor deze economische functies. Het 
oneigenlijk gebruik en laag ruimtelijk rendement van bedrijventerreinen zorgt dan weer voor een toenemend 
gebrek aan plaats en infrastructuur waardoor de diversiteit aan bedrijfsruimtes onder druk staat. Voor het 
vinden van een geschikte locatie voor een bedrijf moet dus vaak worden ingeleverd op verschillende eisen. 
Bovendien impliceert krimp of groei haast steeds de zoektocht naar een nieuwe locatie, en dus ook de 
heropstart van de opgebouwde relaties en netwerken met zowel de buurt, de klanten, werknemers als andere 
bedrijven.  
De plaatsen waar flexibele, betaalbare ruimte in de nabijheid van afzetmarkten en duurzame mobiliteit een 
plaats kan vinden zijn schaars. Binnen de idee van een nieuwe economie waar productie, logistiek en circulaire 
economie voorop staan, zal het reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van een kritische massa 
(gebruikers, werkkrachten, kennis), multimodaal bereikbaar, nabijheid van kennis(instellingen) en aanwezigheid 
van gedeelde ruimte en infrastructuur nog verder aan belang winnen. Om de weerbaarheid van het economisch 
weefsel in de stad te vergroten zal een beleid gericht op transitie dat inzet op meerdere sectoren, groottes en 
diversiteit belangrijk zijn. 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 54 van 175 

 
 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 55 van 175 

3.2.7 Forecastscenario 

Circulaire businessmodellen in het kernwinkelgebied 
De specifieke condities van het kernwinkelgebied (high footfall, grote panden, hoge zichtbaarheid, …) vormen 
potentieel een meerwaarde voor circulaire businessmodellen. Praktijken waarbij producenten gaan 
transformeren tot dienstverlener via het zogenaamde product-as-a-servicemodel, zijn vaak ook gebaat bij een 
laagdrempelige toegankelijkheid van een breed doelpubliek. De producent blijft eigenaar van zijn producten en 
kan op die manier optimaal zorg dragen voor (her)gebruik. Deze producten dienen net zoals 
consumptieproducten tot bij de klant te komen, en na gebruik opnieuw ingeleverd worden. De ‘hoge 
zichtbaarheid’ is dus ook voor een circulaire dienstverlener cruciaal. 
 
Wel kan men stellen dat naast de ‘verkoopsfunctie’ die vele winkels vandaag in het winkelgebied hebben, ook 
meer productie- en logistieke activiteiten geïncorporeerd zullen worden. In een circulaire economie worden 
immers tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten 
in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen 
gemakkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. Inzameling en het 
opnieuw verkopen van producten dient laagdrempelig en nabij de klant te gebeuren. De ‘hoge zichtbaarheid’ is 
dus troef, maar het gewicht van deze vestigingsfactor in de locatiekeuze is kleiner dan bij vele winkels vandaag. 
De productie- en logistieke activiteiten die lokaal gebeuren, maken dat de beschikbaarheid van grote ruimtes, 
bereikbaarheid, flexibel vergunningskader, ... etc. meer zullen doorwegen in de locatiekeuze. Indien deze 
ruimtelijke condities kunnen aangevuld worden met een multimodale bereikbaarheid (bv. laad- en loszone in 
de buurt van de winkel, zeker wat betreft grotere volumes), grotere panden voor herstelateliers, en 
betaalbaarheid, worden dus de vestigingsfactoren gecreëerd voor economische activiteiten in maak- en 
hersteleconomie. 
Merk verder op dat de ‘klant’ in de circulaire economie ook een ‘circulair’ consumptiepatroon heeft. Hij koopt 
vooral lokaal/regionaal, gebruikt vaker alternatieve transportmodi, etc.  ‘Bereikbaarheid’ is dus een belangrijke 
pull-factor voor circulaire modellen, maar heeft een andere invulling in vergelijking met een lineaire economie. 
 
Voornamelijk winkelstraten in secondaire locaties komen onder druk te staan wat betreft traditionele retail, 
maar creëren kansen voor circulaire businessmodellen. 
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3.2.8 Ruimtelijke condities 

Vandaag vormt het kernwinkelgebied in Roeselare een functionele zone die zich profileert als volwaardige 
economische cluster van de stad. Echter is er buiten de hoofdwinkelstraat nog heel wat economische activiteit 
te vinden. We kunnen verschillende ruimtelijke deelstructuren onderscheiden die elk zeer uiteenlopende 
vestigingsfactoren voor economische activiteiten aanbieden: de Ooststraat, de Noordstraat, het aanpalend 
bouwblok, het stationsplein, De Koninckplein als stedelijke centraliteit in de omgeving, De Munt als 2de orde 
binnengebied.In onderstaande tabel overlopen we de vestigingsfactoren van elk van deze ruimtelijke 
deelstructuren:  
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3.2.9 Kansen en Knelpunten 

Daarnaast overlopen we de vraag naar ruimtelijke condities van de verschillende retailconcepten in het 
kernwinkelgebied, inclusief de circulaire businessmodellen waarvan we zoals hierboven omschreven ervan 
uitgaan dat ze, omwille van logica’s als nabijheid (bv. in functie product-tracking) en zelfvoorziendheid (korte 
keten), dicht bij de klant willen staan, veel mensen rechtstreeks willen bereiken, en dus gebaat zijn met een 
zichtlocatie in de stad, nabij afzetgebied en grote passage. 
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3.2.10 Reflecties beleidsuitdagingen 

Hieronder worden een aantal mogelijke initiatieven geformuleerd die vanuit het beleid kunnen genomen 
worden om de gewenste transitie te bereiken. Hoewel er geen ambitie is om exhaustief te zijn, kan op deze 
manier wel een strategie gevormd worden voor opschaling. De beleidsaanbevelingen zijn opgebouwd aan de 
hand van de verschillende rollen die men kan opnemen als overheid: 
• Activeren : animo creëren bij stakeholders om de juiste acties te nemen: 
• Faciliteren : andere stakeholders die de juiste actie (kunnen) ondernemen, ondersteunen 
• Exploreren : via onderzoek en experiment inzicht opbouwen over hoe de transitie verder vorm kan 

krijgen; 
• Investeren : zelf actief kapitaal of mensen investeren in de transitie; 
• Sturen : keuzes die de transitie niet ondersteunen niet mogelijk maken.  

Daarnaast worden ook redeneringen opgebouwd rond de mate waarin de case relevant is voor andere steden 
of regio’s in Vlaanderen, en dus extrapolatie of opschaling mogelijk is, welke sleutelmomenten aanleiding 
kunnen zijn voor een versnelling in een transitie naar circulaire economie, en welke lessen we kunnen trekken 
in functie van een vervolgtraject.  
 
ACTIVEREN 
Ø Uitwerken van een duidelijke beleidsvisie gericht op de ontwikkeling van het kernwinkelgebied (cfr. 

Kernplan (bis) in Roeselare). Een doordachte strategie gericht op waar men welke handelszaken wil en kan 
toelaten/aantrekken. Het voorzien van een duidelijk maatregelenplan om dit te ondersteunen. Dit kan al 
dan niet met bestaande eigenaars van de panden in het kernwinkelgebied. 

Ø Lokale ondernemers ondersteunen in transitie, zowel startende ondernemers als ondernemers met een 
activiteit in Roeselare. Zoals door workshops, het organiseren van festivals, etc. 

Ø Voucher- of lokale muntsysteem ter stimulans van circulaire en/of lokale diensten. Men kan de community 
van ondernemers die de transitie inzetten ondersteunen door hen te betrekken in een beloningssysteem of 
zelfs lokaal circuit. Zo activeert men ook de inwoners van Roeselare en omstreken om nieuwe zaken uit te 
testen.  

Ø Geïntegreerd beleid voor deelmobiliteit in het stadscentrum. Door een sterk beleid en communicatie rond 
deelmobiliteit te voeren en de verschillende initiatiefnemers samen te brengen in een gemeenschappelijk 
transitieplatform kan deelmobiliteit een belangrijk gezicht krijgen aan de stationsomgeving (bv. Velo, 
autodelen, fietsdelen, fietsherstelplaatsen, buggypunt, Op Wielekes, Bakfietsdelen, Buurtfietskar, …) 
 

FACILITEREN 
Ø Het (mee) organiseren van shared services, of diensten waar de verschillende circulaire ondernemers 

gebruik van kunnen maken, zoals een werkgevers-pool van tewerkstelling in sociale economie.  
Ø Het organiseren van (al dan niet) thematische pop-ups, of tijdelijke initiatieven in leegstaande 

handelspanden. Met al dan niet een impact op de leegstandtaks. 
Ø Het voorzien van de nodige logistieke ruimte ook in de secundaire winkelstraten (denk aan laad- en 

loszone) … 
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EXPLOREREN 
Ø De opzet van een stadsproject (cfr. vzw Mest  - Proeftuinen voor Mechelse Starters) dat ondernemerschap 

stimuleert en tegelijkertijd langdurig leegstaande panden in de stad ter beschikking stelt door ze in beheer 
te nemen. Binnen zo’n vzw wordt de noodzakelijke kennis opgebouwd om actief economische initiatieven 
(met vraag naar ruimte met specifieke vestigingsfactoren) te linken aan beschikbare panden met de juiste 
vestigingsfactoren (aanbod aan ruimte met specifieke vestigingsfactoren). Dit vormt een eerste belangrijke 
stap in functie van een proactief locatiebeleid. 
 

INVESTEREN  
Ø Aantrekkelijk maken van ook de secundaire winkelstraten. Het aantrekkelijk maken van de winkelstraten 

rondom de centrumstaten zodat het kernwinkelgebied uitbreidt van een lineaire straat naar een divers 
belevingsgebied. Een aangepast beleid voor parkeren en goederenlevering kan samengaan met het 
voorzien van groen, terrasruimte, muurschilderingen, etc. 

Ø Het investeren in een duidelijke identiteit van de verschillende winkelgebieden, door vestigingsbeleid, 
maar ook communicatie, straatfeesten, etc. Het promoten van het kernwinkelgebied bewust breder 
trekken dan louter gericht op consumptie. 
 

STUREN 
Ø De bestaande subsidie voor het stimuleren van handelszaken in kernwinkelgebied voorwaardelijk maken 

of versterken voor specifieke activiteiten. 
Ø Niet toelaten van concurrerende handelsactiviteiten in de straten die het kernplan niet ondersteunt 

(bijvoorbeeld grootschalige detailhandel langs steenwegen). 
Ø Het kernwinkelgebied kan benaderd te worden als een breder concept dan enkel een straat. Er kan proactief 

ingezet worden op een ruimtelijk beleid met differentiatie van de ruimtelijke condities binnen het 
centrumgebied van de stad 

o Kwalitatief voetgangersgebied gericht op beleving. 
§ Logistieke toegangsbeperkingen.  
§ Kwalitatieve publieke ruimte met plaats voor ontmoeting 
§ Maatregelen die horeca stimuleren 

o Stimuleren van productie en maakeconomie in het stadscentrum 
§ Vergunningenbeleid gericht op behoud van grotere percelen en ruimere panden 
§ Permanente toegankelijkheid voor stedelijke logistiek 
§ Ruimte voor tijdelijke opslag 
§ Ruimte voor laden en lossen 

o Stimuleren van innovatieve retail modellen in het kernwinkelgebied 
§ Conceptstores en Frontstores dragen bij aan het aanbod van beleving in de stadscentra 
§ Inzetten op bredere community-netwerken waarbinnen niche concepten, lokale 

producten, circulaire diensten en deelplatformen, maakbars, … een gemeenschappelijk 
forum krijgen binnen de stad. 

Ø Stimuleren van innovatieve woon-werk typologieën in het stadscentrum. Tegengaan van monofunctionele 
woonontwikkelingsprojecten.  
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OPSCHAALBAARHEID 
In Roeselare zijn een aantal specifieke condities aanwezig, die niet in elke centrumstad het 
vertrekpunt vormen:   

- Kernwinkelgebied met een belangrijke regionale rol en een goed functionerend 
winkelgebied 

- Jarenlange inzet van het beleid i.f.v. het promoten van het kernwinkelgebied: Kernplan 
Roeselare 

- Optimale bereikbaarheid met de directe aansluiting van de stationsomgeving op het 
kernwinkelgebied 

- Hoge ondernemingsgraad in de regio Midden-West-Vlaanderen 
 
Bovenstaande case richt zich dus voornamelijk op steden met een goed functionerend 
winkelgebied. Het kernwinkelgebied is zo een breder concept dan enkel een straat. Het omliggend 
gebied is van belang, alsook de relatie met ander verspreid winkelapparaat.  
 
Het belang van de regionale schaal 
De case legt de noodzaak bloot om het winkelapparaat niet enkel vanuit een beperkt kerngebied 
te bekijken, maar vanuit een groter gebied. Het winkelgebied in de stadskern is immers geen 
alleenstaand systeem, maar maakt deel uit van een groter, stadsregionaal winkelapparaat. 
 
Potentieel van circulaire modellen in secundaire winkelstraten 
Meer en meer Vlaamse steden en gemeenten worden geconfronteerd met moeilijkheden m.b.t. 
het “leefbaar houden” van hun kernwinkelgebied. De circulaire economie zou kunnen helpen om 
hier op een duurzame manier mee om te gaan. 
In een circulaire economie worden immers tal van strategieën toegepast om materialen en 
producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, 
hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgrade-baar, kunnen gemakkelijk uit elkaar gehaald 
worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. Naast een locatie met hoge footfall en 
zichtbaarheid, zoekt men dus ook locaties op grotere percelen, voor een iets meer gunstige 
prijszetting, een goede autobereikbaarheid, etc. Deze vindt men vaak in secundaire 
kernwinkelstraten.  
 
Ondersteunen van lokaal/ regionaal shoppen (kan ook online) 
Veel circulaire dienstverleners hebben een lokaal en regionaal doelpubliek, gericht op 
terugkerende klanten. Door in te zetten op herstellingen of modulair gebruik, etc. wordt de 
interactie met de klant versterkt. Winkelgebieden in kleinere steden en gemeenten krijgen op 
deze manier ook een nieuwe dynamiek.  
Het beleid kan ondersteunen in de ontwikkeling van de meer lokale of regionale 
klantenportefeuille door het activeren van de regionale consument. Het betreft dus niet alleen het 
ondersteunen van de aanbodzijde, maar ook de vraagzijde van de circulaire economie. 
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SLEUTELMOMENTEN 
Krimp Kernwinkelgebied 
Er is in het algemeen een krimp van kernwinkelgebieden voelbaar. In vele centrumsteden groeit 
het bewustzijn dat men op zoek dient te gaan naar een nieuw toekomstperspectief.  
Het winkelgebied in de stadskern is geen alleenstaand systeem, maar maakt deel uit van een 
groter, stadsregionaal winkelapparaat, waartoe ook de steenwegen en winkelcentra buiten de 
stad behoren. Indien een verdere verspreiding van het winkelapparaat op verschillende locaties 
(zeker nabij kernwinkelgebied) toegelaten, en zelfs aangemoedigd wordt, zal een verdere krimp 
van het kernwinkelgebied in de hand gewerkt worden.  
 
Innovatie in het Retail landschap 
Kernwinkelgebieden worden door de opkomst van e-commerce zwaar getroffen.  
Daarbovenop zetten steden vanuit klimaatdoelstellingen in op leefbaarheid, beleving en 
vergroening van het centrumgebied, waardoor de autotoegankelijkheid van het kernwinkelgebied 
drastisch afneemt. Klanten wijken uit naar baanwinkels of winkelcentra buiten het centrum. Er is 
echter geen weg terug.  
De specifieke condities van het kernwinkelgebied (hoge passage, grote panden, historische context 
met hoge beeldkwaliteit, ...) creëren ook kansen voor innovatieve winkelconcepten, e-commerce 
en circulaire businessmodellen. Een proactief beleid kan hierop inspelen. 
 

 
LESSONS LEARNED / REFLECTIES VOOR EEN TOEKOMSTIG BELEID 
Nood aan doordacht maar sturend concentratiebeleid 
In dergelijke cases is het van belang een doordachte beleidsvisie rond het winkelgebied uit te 
werken. Welke troeven/uniciteit hebben de verschillende wijken en hoe straalt dit zich of op de 
handelaars in de wijk? Welke maatregelen kunnen we ontwikkelen om dit verder te ontwikkelen? 
Idealiter wordt dit traject uitgerold samen met de verschillende stakeholders die belang hebben 
bij deze evolutie: lokale handelaars, eigenaars van handelspanden, etc. 
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3.3 CASE 2: STEDELIJKE WOONWIJK HASSELT 
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3.3.1 Inleiding 

De urgentie voor een duurzaam stedelijk beleid met tal van kruisbestuivingen, een reductie van verplaatsingen 
van zowel goederen als personen, een begrenzing van de toenemende druk op de open ruimte... is gekend. De 
kansen om een rijker en diverser stadsweesfel uit te bouwen liggen echter niet zomaar voor het grijpen.  
Circulaire economie is in grote mate gebaseerd op een nabijheidslogica en onderlinge relaties tussen 
verschillende actoren. Nabijheid en zelfvoorziening vertrekken impliciet van een conditie van verwevenheid. 
Voor circulaire businessmodellen wordt de nabijheid van grondstoffen, consumenten, kennis en 
complementaire actoren in functie van samenwerkingsverbanden als een voordeel gezien.  
De zoektocht van steden naar nieuwe productie- en dienstenvormen en integratie ervan in het stedelijk weefsel 
is complex en vraagt goede ondersteuning. Het gaat hierbij niet puur om oppervlaktes voorzien voor 
bedrijvigheid, maar over het scheppen van optimale stedelijke condities voor enerzijds efficiënter ruimtegebruik 
van (een deel van) de huidige bedrijvigheid en anderzijds voor het aantrekken van nieuwe activiteiten. 
Binnen de idee van een nieuwe economie waar productie, logistiek en circulaire economie voorop staan, zal het 
reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van een kritische massa (gebruikers, werkkrachten, kennis), 
multimodaal bereikbaar, gedragen beleid gericht op transitie, nabijheid van kennis(instellingen) en 
aanwezigheid van gedeelde ruimte en infrastructuur nog verder aan belang winnen. De plaatsen waar flexibele, 
betaalbare ruimte in de nabijheid van afzetmarkten en duurzame mobiliteit een plaats kan vinden zijn schaars. 
In de huidige vastgoedsituatie is woonvastgoed meer waard dan bedrijfsvastgoed en blijkt dat door botsende 
logica’s het verweven van economische functies met de woonfunctie niet vanzelfsprekend gaat. Nochtans biedt 
een verweven omgeving ook voordelen: het zorgt voor dynamische buurten en kan leiden tot lokale 
tewerkstelling, nabijheid tussen wonen en werken, duurzame verplaatsingen. Door het zichtbaar maken van 
productie wordt de consument bewust. De nabijheid van de binnenstad zorgt voor werknemers en een 
afzetmarkt. 
Het is van belang de verweving van verschillende economische activiteiten en wonen in kernen of stedelijke 
omgevingen te behouden en te stimuleren. Wanneer ondernemingen wegtrekken laten ze een leegstaande site 
achter, die vaak wat moeilijker ingevuld raakt en waarbij de kans bestaat dat die ultiem door een woonproject 
wordt ingevuld. Op die manier evolueren woonwijken langzaamaan naar monofunctionele slaapwijken, waar 
weinig gebeurt en niets ondernomen wordt, of herbergen de woonwijken hooguit een aantal zelfstandigen 
(dokters, kappers, …). 
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Kaart bebouwd weefsel Vlaanderen, BUUR 

3.3.2 Vertaling algemene uitgangspunten van het onderzoek naar deze case:  

In het kader van deze case willen we deze algemene uitgangspunten van het onderzoek vertalen naar de 
stationswijk te Hasselt.  
Een gedetailleerde mapping die gebeurde in het kader van de Segmentatiestudie leert dat in de wijk een stedelijk 
programma terug te vinden is met naast wonen, winkels, diensten, kantoren, ook enkele productieactiviteiten. 
Ten westen van het station zijn daarnaast ook meer gemengde economische types te vinden met industrie en 
productie. De stationsomgeving van Hasselt biedt een “klassieke” stedelijke context zoals het geval in vele 
stationsomgevingen van de Vlaamse centrumsteden, waarbij nieuwe of geplande, dichte en gemengde 
ontwikkelingen voornamelijk inzetten op verdichting van wonen. Er wordt daarbij ingezet op een 
stadsontwikkeling waarbij de verweven economische functies zoals kantoren, winkels en voorzieningen 
voornamelijk als woon-ondersteunend gezien worden.  
Via ruimtelijk-economisch onderzoek willen we de toekomstmogelijkheden van de stationswijk te Hasselt 
schetsen: wat zijn essentiële drivers/vestigingsfactoren in stedelijk woonweefsel die de verweving wonen-
werken doen behouden of versterken? Biedt deze context kansen aan circulaire bedrijvigheid, die een 
gevarieerd aanbod aan economische ruimtes vereist? We onderzoeken hoe de overheid ruimtelijke aspecten 
kan accommoderen om aan deze vragen tegemoet te komen. 
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3.3.3 Lezing van de huidige context en dynamieken 

Economy needs city, City needs economy 
In vele steden is de laatste tijd veel gefocust op het maken van een ‘vriendelijke’ stad: de stad waar enkel 
gemengde functies gericht op wonen een plaats vinden. Oude economische zones worden geconverteerd in 
gemengde ruimtes waar enkel plaats is voor woon-ondersteunend economisch programma. Grotere 
economische ruimtes, waar productie en (licht)industriële activiteiten mogelijk zijn worden de laatste jaren aan 
een relatief hoog tempo uit de stedelijke stadswijken geduwd (cfr. grootschalige stadsontwikkelingen Vaartkom 
Leuven, Kanaalkom Hasselt, Tupperware site Aalst, Kometsite Mechelen, …). 
 
Dit proces is vrijwel onomkeerbaar omdat grotere (voormalig economische) percelen, door traditionele 
stadsontwikkeling opgedeeld worden in verschillende kleinere eigendommen (wooneenheden, kleinschaligere 
economische ruimtes).  
 
Het externaliseren van economie op autogerichte bedrijventerreinen buiten de stad heeft geleid tot meer 
mobiliteit van zowel werknemers uit de stad als goederen zelf, en dus meer CO2. De verschillende 
bedrijventerreinen zijn monofunctioneel en amper of helemaal niet gelinkt aan de stad. De vestigingskeuze van 
de bedrijven is gedreven door aanwezige ruimte en betaalbaarheid. Personen die er dagelijks werken komen en 
gaan met de auto en maken amper gebruik van de stedelijke voorzieningen van de stad.  
 
Verschillende bedrijven (cfr. boekhoudkantoor, drukkerij, schrijnwerker, fietsherstelplaats, bakkersatelier…) zijn 
echter perfect verweefbaar in een stedelijk weefsel (geen geluidshinder, vervuilende activiteiten, logistieke 
overlast, hoge tewerkstelling). De stad heeft het potentieel om condities te bieden voor een kwalitatievere 
werkomgeving met grotere ruimtelijke kwaliteit (identiteit en uitstraling), duurzame bereikbaarheid en de 
nabijheid van voorzieningen (lunchgelegenheden, vergaderfaciliteiten, winkels, kinderopvang, …). 
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      Luchtfoto stationswijk Hasselt 
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Het onderzoeksgebied in de stationsomgeving van Hasselt biedt een veelheid aan ruimtelijke condities die 
binnen het geheel van de stad op verschillende manieren kunnen worden benaderd: als stedelijk ankerpunt van 
een groter economisch netwerk, als vestigingsplaats voor innovatieve (maak)economie, een unieke plek voor 
wonen en werken, …  
 
Wanneer we ervan uitgaan dat lokale productie, het sluiten van kringlopen, het aangaan van 
samenwerkingsverbanden tussen economische actoren, duurzame stedelijke distributie, nabijheid van 
producent & consument, … voorop staan in een transitie naar meer duurzame circulaire economieën, zal het 
reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van een kritische massa (gebruikers, werkkrachten, kennis) 
belangrijk zijn (cfr. hoofdstuk 3 literatuurstudie).  
 
Traditionele pushfactoren in de stad zoals ruimtegebrek en bereikbaarheid verschuiven naar pullfactoren: 

- multimodale bereikbaarheid voor klanten en werknemers 
- aanwezigheid van gedeelde ruimte & infrastructuur (sharing facilities),   
- gedragen beleid gericht op transitie 
- nabijheid van kennis(instellingen) 

 
Deze evoluties wijzen op een groeiend belang van economische omgevingen die verweven zijn met de stad en 
met wonen in de stad. Verweving van wonen en werken gebeurt hierbij niet per definitie op schaal van het 
gebouw of het perceel, maar op schaal van de buurt, de infrastructuur, met goed gekozen interfaces en gedeelde 
ruimtes. 
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3.3.4 Huidige toestand  

vestigingsfactoren – ruimtelijke condities - programma 
De stationsomgeving van Hasselt is zeer strategisch gelegen op wandelafstand van de voorzieningen van zowel 
de oude stad met het kernwinkelgebied als de nieuwe stadsontwikkeling aan de kanaalkom. Bovendien ligt de 
stationswijk aan een zeer performant multimodaal knooppunt in Vlaanderen. 
Ondanks het feit dat de stationsomgeving niet gepercipieerd wordt als belangrijke economische cluster in de 
stad zoals het geval is voor de monofunctionele bedrijventerreinen (Trichterheide, Heros, …), het 
kernwinkelgebied, de verschillende onderwijs- en ziekenhuiscampussen, de ringstructuur met baanwinkels, …) 
toont de studie Segmentatie IV een belangrijke aanwezigheid van bedrijvigheid in deze zone. 
Bovendien kent het stedelijk weefsel van de stationswijk een mix aan grotere en kleinere morfologieën.  
 
Morfologisch vormt de stationswijk een hybride zone met een uiteenlopend aanbod aan types van ruimtelijke 
omgevingen: de singel, de steenweg, het stationsplein, monofunctionele woonwijken, …. Deze verschillende 
ruimtelijke omgevingen bieden elk verschillende vestigingsfactoren voor bedrijvigheid: 

- Aanwezigheid van groen 
- Verhouding wonen / werken 
- Verschillende korrel in de morfologie van gebouwen 
- Multimodale bereikbaarheid 
- Passage en zichtbaarheid 
- Parkeerprijs 
- Grondprijs 
- Vergunbaarheid 
- … 

 
Ruimtelijke structuren zoals de steenweg, de singel, het stationsplein vormen dragers van economie en kennen 
een grote passage van auto’s, fietsers of voetgangers. De economische activiteiten genieten er van een hoge 
zichtbaarheid. Langs de Singel liggen ook een aantal bedrijventerreinen gericht op autobereikbaarheid. Maar 
ook in de woonwijken komt ook veel ongestructureerde economie voor. Deze activiteiten lijken eerder door 
toeval of opportuniteit tot stand gekomen.  
Algemeen kent het gebied een divers aanbod aan activiteiten, gaande van handel en diensten, tot productie. Dit 
laatste is niet enkel beperkt tot de bedrijventerreinen, maar komt ook voor langs steenwegen en in beperkte 
mate in de woonwijken.  
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 75 van 175 

3.3.5 Hypothese 
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3.3.6 Trends en tendensen 

Pionier initiatieven van verweven werklocaties 
Heel wat geslaagde pionier projecten waar bewust ingezet wordt op verwevenheid van economie in de stad 
tonen aan dat verweving verschillende schalen en vormen kan aannemen: hybride vormen, juxta positie, co-
existentie, microcentraliteiten, … . Verweving dient ook niet enkel op gebouwniveau plaats te vinden, maar kan 
ook op schaal van het bouwblok, de stadswijk, de stad. Het duidt op de versterkende impact van stedelijke 
economie voor een robuuste stad van de toekomst. 
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Vandaag zien we in de stationswijk van Hasselt een sterke verweving van economie in het stadsweefsel, maar is 
er weinig synergie tussen de economische actoren onderling en tussen de economische bedrijvigheid en de 
buurt. Wonen en werken functioneren naast elkaar, ‘accepteren’ elkaar, zonder voor elkaar een meerwaarde te 
betekenen. De verschillende economische functies lijken uiteenlopende vestigingsfactoren te hebben 
(secundaire betaalbare retaillocatie, nabijheid van station, autobereikbaarheid, passage). Mits het creëren van 
kwalitatieve ruimtelijke condities zou dit kunnen evolueren naar een wederzijds versterkende onderlinge 
afhankelijkheid.  
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3.3.7 Forecastscenario:  

Werken in de verweven wijk van de toekomst 
We gaan op zoek naar de ruimtelijke condities voor (circulaire) economische activiteiten die meerwaarde 
creëren voor de buurt in termen van werkgelegenheid, kwalitatieve publieke ruimte, toegankelijke producten 
(foodhub, herstelateliers, ambachten, zorg, distributiepunt, …), en die bovendien specifiek baat hebben bij de 
nabijheid en bereikbaarheid van stedelijke bewoners i.f.v. afzetmarkt en draagvlak. Bovendien moet de activiteit 
op die manier in het lokale weefsel geïntegreerd kunnen worden dat de eventuele overlast beperkt is. 
Een kwaliteitsvolle verweving is dus enkel mogelijk wanneer het verweefbaarheidsprofiel en het 
verwevingsprofiel op elkaar afgestemd zijn. 

- Verweefbaarheidsprofiel van de locatie (= ruimte-aanbod): het geheel van kenmerken van een locatie 
met betrekking tot de huidige toestand van verweving en de inschatting van een potentiële toestand 
van verweving. 

- Verwevingsprofiel van de activiteit(= ruimte-vraag): het geheel van kenmerken van een activiteit met 
betrekking tot de mate waarin de functie kan verweven worden met andere activiteiten (negatieve 
definitie) of het geheel aan kenmerken die ervoor zorgt dat zij een bijdrage levert aan de doelstellingen 
van verweving (positieve definitie) 

Wanneer we verwevenheid van wonen en werken bekijken vanuit verwevenheid op gebouwniveau merken we 
een duidelijk verschil in de ruimtelijke dragers van het studiegebied op (woonwijk, steenweg, singel, 
stationsplein). Maar verwevenheid speelt veel breder af dan enkel op niveau van de gebouwtypologie.  
Bij het afstemmen van de match tussen vraag en aanbod, zijn er verschillende aspecten van belang. Eerst en 
vooral gaat een economische bedrijvigheid op zoek naar een strategische locatie. Economische drijfveren zijn 
bijvoorbeeld verbonden aan (nabijheid van) afzetmarkt, werknemers, reeds aanwezige economie, etc. Verder 
betreft het enkele ruimtelijke aspecten (bijvoorbeeld in termen van oppervlakte, maar ook in aantal 
werknemers), omgevingsaspecten (rekening houdend met omgevingsfactoren en reeds bestaande belasting in 
de omgeving), mobiliteit (de verkeersgeneratie van de activiteit (personen en goederen) en (multimodale) 
bereikbaarheid van de locatie, sociale aspecten, etc.  
Eerder dan in te zetten op de morfologie van verwevenheid willen we de specifieke ruimtelijke condities nagaan: 
wat zijn essentiële ruimtelijke drivers/ vestigingsfactoren die de verweving wonen/werken doen behouden en 
de onderlinge afhankelijkheid versterken? 
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3.3.8 Ruimtelijke condities:  

Vandaag vormt de stationswijk in Hasselt een hybride zone zonder samenhangende identiteit als volwaardige 
economische cluster in de stad. We kunnen echter verschillende ruimtelijke deelstructuren onderscheiden die 
elk zeer uiteenlopende vestigingsfactoren voor economische activiteiten aanbieden: de Singel, de Steenweg, 
het Stationsplein, de Woonwijk. In onderstaande tabel overlopen we via een ruimtelijke lezing de 
vestigingsfactoren van elk van deze ruimtelijke deelstructuren: 
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3.3.9 Kansen en Knelpunten 

Vele steden, alsook Hasselt, hebben de voorbije jaren sterk ingezet op woonondersteunende diensten en een 
kenniseconomie (bv. wetenschapscampussen). Productieve economie is geleidelijk aan uit de stad verdwenen, 
ondermeer omdat er niet kon worden opgebokst tegen de ontwikkelaars logica en de vastgoeddruk gericht op 
wonen en woon-ondersteunende functies (rendabiliteit).  
Naast verschillende woonondersteunende diensten (zorg, kinderopvang, advocaten, …) zoeken ook 
verschillende economische actoren in de circulaire economie, vanuit een nabijheids- en 
zelfvoorziendheidsprincipe, naar een context met de aanwezigheid van bewoners, bereikbaarheid, en 
ondersteunende economische activiteiten. Zo zijn bv. productieve activiteiten (maakindustrie) nauwelijks 
geïsoleerde activiteiten, maar worden ze ondersteund door een breed netwerk van andere activiteiten die ook 
in een stedelijke context kunnen plaatsvinden. Het kan gaan om onderwijs en opleiding, logistiek, 
materiaallevering, ontwerp en techniek, marketing en communicatie, financiën, detailhandel en distributie 
(Foundries of the Future, A guide fort he 21th Century Cities of Making, 2020).  
In en rond de stationsomgeving zou kunnen worden ingezet op het creëren van ruimtelijke condities voor de 
‘doeners’, complementair aan economische ruimte voor de ‘denkers’ (cfr. wetenschapsparken, 
universiteitscampussen, …). 
Het behoud of de aantrekking v an de productieve sector in de stad heeft echter een sterk en 
doelgericht beleid nodig. Zo kan ingezet worden op een versterking van de specifieke vestigingsfactoren (behoud 
van groteren panden en percelen, bereikbaarheid via performante stedelijke logistiek, kwalitatieve publieke 
ruimte, …) om binnen de diversiteit van de stationsomgeving van Hasselt een zo complementair mogelijk aanbod 
aan vestigingsfactoren te creëren voor economische activiteiten met sterke onderlinge synergie, en met sterke 
relatie tot wonen. 
Om dit te bereiken is er echter nood aan een flankerend beleid en een vergunningenkader dat afgestemd is op 
de gewenste economische activiteiten. 
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3.3.10 Reflecties beleidsuitdagingen 

Hieronder worden een aantal mogelijke initiatieven geformuleerd die vanuit het beleid kunnen genomen 
worden om de gewenste transitie te bereiken. Hoewel er geen ambitie is om exhaustief te zijn, kan op deze 
manier wel een strategie gevormd worden voor opschaling. De beleidsaanbevelingen zijn opgebouwd aan de 
hand van de verschillende rollen die men kan opnemen als overheid: 
• Activeren : animo creëren bij stakeholders om de juiste acties te nemen: 
• Faciliteren : andere stakeholders die de juiste actie (kunnen) ondernemen, ondersteunen 
• Exploreren : via onderzoek en experiment inzicht opbouwen over hoe de transitie verder vorm kan 

krijgen; 
• Investeren : zelf actief kapitaal of mensen investeren in de transitie; 
• Sturen : keuzes die de transitie niet ondersteunen niet mogelijk maken.  

Daarnaast worden ook redeneringen opgebouwd rond de mate waarin de case relevant is voor andere steden 
of regio’s in Vlaanderen, en dus extrapolatie of opschaling mogelijk is, welke sleutelmomenten aanleiding 
kunnen zijn voor een versnelling in een transitie naar circulaire economie, en welke lessen we kunnen trekken 
in functie van een vervolgtraject.  
 
ACTIVEREN 
Ø Uitwerken van een duidelijke beleidsvisie omtrent economische ontwikkeling in stedelijke context met 

duidelijk ‘fit’ tussen vestigingsfactoren van de (circulaire) economische activiteit en de ruimtelijke context. 
De stationsomgeving erkennen als een volwaardige economische cluster met alternatieve ruimtelijke 
condities en vestigingsfactoren t.o.v. andere economische deelsystemen te Hasselt (het kernwinkelgebied, 
KMO-zones, de Singel, …). 

Ø Verder stimuleren van deelmobiliteit in de stationsbuurt. De stationsbuurt heeft een sterk potentieel om 
verder ontwikkeld te worden tot mobiliteitshub in Hasselt. Niet alleen door het ontwikkelen van aanbod 
(reeds deels aanwezig), maar ook door een juiste communicatie en flankerend beleid. Vooral voor 
pendelaars en (regionale) bezoekers kunnen dergelijke hubs een alternatief zijn voor de auto, met een 
positieve impact op de leefbaarheid in de stadskern. 

 
FACILITEREN 
Ø Mogelijk maken van innovatieve woon-werktypologieën door een aangepast vergunningenbeleid op 

strategische plaatsen zoals de steenweg, het stationsplein, de ring, maar ook onder gedefinieerde 
voorwaarden in de woonwijken (bv. 2 of 3 villa’s/huizen samennemen).  

Ø De zone kent een sterk versnipperde particuliere eigendomsstructuur. Er zal wellicht een heel pallet aan 
instrumenten moeten ingezet worden (heraanleg openbaar domein, buurt/city marketing, matchmaking, 
flexibel vergunningskader, renovatiesubsidies, …) in functie van het faciliteren van een consistente 
verweving van wonen en werken. 

Ø Aanstellen van een verwevingscoach die op verschillende manieren de verweving stimuleert: 
Ø Initiëren: de verweefcoach onderneemt, inspireert, stimuleert en sensibiliseert de verschillende 

actoren 
Ø Ondersteunen: de verweefcoach brengt expertise samen, ontwikkelt kennis rond verweving en 

objectiveert de discussie 
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Ø Coördineren en beheren: de verweefcoach kan bijvoorbeeld tijdelijke gebruiken van panden mogelijk 
maken  

Ø Gericht locatie-advies voor nieuwe bedrijven, waarbij de troeven van de buurt voor dergelijke activiteiten 
bedrukt en gespecifieerd worden. Individueel ondernemerschap stimuleren. 

Ø Ondersteunen van ‘buurtwerking’ van bestaande maakindustrie in stedelijke context. Gaande van het 
delen van parking met buurtbewoners, tot het organiseren van evenementen voor de buurt, etc. bv. pop-
up voor buurtbewoners, inzet op lokale dienstverleners als restaurant, slager, etc.  

EXPLOREREN 
Ø Oprichten van een verwevingstoets. De verwevingstoets is een objectieve evaluatiemethode om te bepalen 

of verweving op een site al dan niet gewenst wordt. Uit de evaluatie wordt duidelijk welke aspecten initieel 
goed of onderbelicht zijn, en wat de aandachtspunten moeten zijn voor het verdere proces van het 
betreffende project om de verweving te optimaliseren. 

Ø De visie op verweving op stadsniveau, zou vertaald moeten worden op wijkniveau. Rekening houdend met 
de vestigingsfactoren van de gewenste economische activiteiten, zou men verschillende wijken tegenover 
elkaar kunnen afwegen.  

INVESTEREN 
Ø Investeren in ruimtelijke ingrepen en infrastructuur om de leefbaarheid rond deze economische 

activiteiten te verzekeren. Denk aan voldoende ruimte voor laden en lossen, investeren in groen, 
performant netwerk voor stedelijke logistiek, verbindende ontmoetingsruimte etc. Het betreft een 
evenwicht vinden tussen de meerwaarde op stedelijk niveau en de uitdagingen op wijkniveau. 

Ø Investeren in monitoring en meting van de impact van dergelijke activiteiten op de leefbaarheid in de 
wijk. 

Ø Inzetten op projectwerking waarbij wonen en werken elkaar versterken, in plaats van steeds in te 
zoomen op de uitdagingen en de verschillende belangen. 

STUREN 
Ø Tegengaan van de onomkeerbare omvorming van voormalige economische zones naar monofunctionele 

woonomgevingen (met sterk versnipperde eigendomsstructuur). Binnen de idee van een economie waar 
productie, logistiek en circulaire economie voorop staan dient ruimte geserveerd te worden voor 
(betaalbare) bedrijvige ruimte in de stad, ook buiten het kernwinkelgebied. 

Ø Ruimte creëren voor ‘doeners’ in de stad. Productieve economie is geleidelijk aan uit de stad verdwenen, 
ondermeer omdat er niet kon worden opgebokst tegen de ontwikkelaars logica en de vastgoeddruk 
gericht op wonen en woon-ondersteunende functies. In en rond de stationsomgeving kan ingezet worden 
op het creëren van ruimtelijke condities voor de ‘doeners’ (productieve economie), complementair aan 
economische ruimte voor de ‘denkers’ (cfr. wetenschapsparken, universiteitscampussen, …). 

Ø Afstemmen van het vergunningenbeleid op de gewenste type verweving (op gebouwniveau, 
bouwblokniveau op wijkniveau, …) 

Ø Hasselt kent een grote druk vanuit de vastgoedsector. Een sturend beleid dat rekening houdt met de 
vastgoedladder en verwevingsmogelijkheden is dus van belang om de bestaande verwevenheid van 
wonen en werken te behouden en te versterken.  

Ø Inrichten van de publieke ruimte, niet alleen met het oog op leefbaarheid, maar in functie van het 
doelgericht creëren van vestigingsfactoren voor economie. 
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OPSCHAALBAARHEID 
Gemengde stadswijken waar de economische rol onderschat wordt 
Vandaag vormt de stationswijk in Hasselt een sterk verweven zone zonder samenhangende 
identiteit als volwaardige economische cluster in de stad. Toch maakt de op het eerste zicht 
ongestructureerde economie deel uit van de woonomgeving. 

- Handel, diensten en productie komen overal voor.  
- Er bestaat een groot verschil in omvang en schaal van de activiteit en van het fysieke 

gebouw waar de activiteit plaatsvindt 
- Wegen vormen economische dragers 
- Naast de wegen bestaan de bouwblokken overwegend uit monofunctioneel wonen  

De stationsomgeving van Hasselt biedt een “klassieke” stedelijke context zoals het geval in vele 
gemengde stadswijken in de Vlaamse centrumsteden.  
 
De stadwijk beschouwen als een volwaardige economische cluster waar verweving wonen – 
werken voorop staat.  
Het is van belang de verweving van verschillende economische activiteiten en wonen in kernen of 
stedelijke omgevingen te behouden en te stimuleren. Wanneer ondernemingen wegtrekken laten 
ze een leegstaande site achter, die vaak wat moeilijker ingevuld raakt en waarbij de kans bestaat 
dat die ultiem door een woonproject wordt ingevuld. Op die manier evolueren woonwijken 
langzaamaan naar monofunctionele slaapwijken, waar weinig gebeurt en niets ondernomen 
wordt, of herbergen de woonwijken hooguit een aantal zelfstandigen (dokters, kappers, …). 
 
Productieve economie wordt uit de stedelijke stadswijken geduwd 
In vele steden is de laatste jaren veel gefocust op het maken van een ‘vriendelijke’ stad: de stad 
waar enkel gemengde functies gericht op wonen een plaats vinden. Oude economische zones 
worden geconverteerd in gemengde ruimtes waar enkel plaats is voor woon-ondersteunend 
economisch programma.  
Dit proces is onomkeerbaar omdat grotere (voormalig economische) percelen, door traditionele 
stadsontwikkeling opgedeeld worden in verschillende kleinere eigendommen (wooneenheden, 
kleinschaligere economische ruimtes).  

 
SLEUTELMOMENTEN 
Nood aan ruimte voor economie in de stad 
De krimp van kernwinkelgebieden door de grote druk op het traditioneel retail landschap zet de 
verwevenheid van economie in bepaalde stadswijken (bv. stationsomgevingen) onder druk. 
Nieuwe of geplande ontwikkelingen richten zich voornamelijk op verdichting van wonen.  
Het externaliseren van economie op autogerichte bedrijventerreinen buiten de stad leidt tot meer 
mobiliteit van zowel werknemers, klanten als goederen, en dus meet CO². De relatie tussen deze 
bedrijventerreinen en de stad is gering. Bedrijventerreinen dragen niet bij aan de kernversterking 
van de stad. 
Met de opkomst van de circulaire economie is er een vernieuwde en gedifferentieerde vraag naar 
werkruimte. Traditionele pushfactoren in de stad zoals ruimtegebrek en bereikbaarheid 
verschuiven naar pullfactoren: 
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- multimodale bereikbaarheid voor klanten en werknemers 
- aanwezigheid van gedeelde ruimte & infrastructuur (sharing facilities),   
- gedragen beleid gericht op transitie 
- nabijheid van kennis(instellingen) 

Binnen de idee van een nieuwe economie waar productie, logistiek en circulaire economie voorop 
staan, zal het reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van een kritische massa (gebruikers, 
werkkrachten, kennis) belangrijk zijn. 
 
Nood aan een duurzaam verwevingsbeleid 
De ambitie om in te zetten op sterk verweven gebied dat gezinnen zeer lokaal wil ondersteunen in 
hun dagelijkse behoeften raakt aan de kern van een duurzaam verwevingsbeleid. Verwevenheid 
kan namelijk nooit een doel op zich zijn maar dient de uitbouw van een duurzame leefomgeving.  
Verweving dient niet hierbij niet op gebouwniveau plaats te vinden, maar duidt op de 
versterkende impact van stedelijke economie voor een robuuste stad van de toekomst. 
Het gaat hierbij niet zozeer over hoe de ruimte eruit ziet maar over hoe de ruimte werkt en welke 
invloed ze heeft op sociaal-economische aspecten.  
 

 
LESSONS LEARNED / REFLECTIES VOOR EEN TOEKOMSTIG BELEID 
Nood aan een sterk verwevingsbeleid 
Het behoud of de aantrekking van de economische actoren in de stad heeft een sterk en 
doelgericht verwevingsbeleid nodig met een vergunningenkader dat is afgestemd op de gewenste 
economische activiteit. 
Een sterk verwevingsbeleid betekent dat er actiever ingezet worden op het creëren van specifieke 
vestigingsfactoren (behoud van groteren panden en percelen, bereikbaarheid via performante 
stedelijke logistiek, kwalitatieve publieke ruimte, …) om binnen de diversiteit van de stadswijk een 
zo complementair mogelijk aanbod aan mogelijkheden te creëren voor economische activiteiten 
met sterke onderlinge synergie, en met sterke relatie tot wonen. 
 
Investeren in een kwalitatieve robuuste publieke ruimte.  
Straten en pleinen vormen dragers van economische actoren en bepalen in grote mate de 
diversiteit aan vestigingsfactoren van economie in de stad. Investeren in een robuuste publieke 
ruimte die een kwalitatieve leefomgeving en een stimulerende werkomgeving combineert is 
belangrijk (groen, ontmoetingsruimte, multimodale bereikbaarheid, ruimte voor laden en lossen 
met minimale hinder, ruimte voor horeca terrassen, …). 
 
Doorgedreven geïntegreerde benadering van ruimte 
Condities creëren voor circulaire economie vergt een sector-overschrijdende en multi-stakeholder 
aanpak. Klassieke ruimtelijke planningsinstrumenten (lokaal en bovenlokaal) volstaan niet 
(masterplan, RUP, Verordening, structuurplan, …). De huidige opdeling van bestuurlijke 
organisaties in silo’s (ruimtelijke ordening, economie, sociale zaken, mobiliteit, …) vraagt op 
nieuwe samenwerkingsvormen. 
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3.4 CASE 3: STEDELIJKE OPEN RUIMTE LEUVEN 
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3.4.1 Inleiding 

Een wereldwijde transformatie van het voedselsysteem is dringend noodzakelijk, zowel wat betreft de aspecten 
van productie als consumptie, zowel vanuit het perspectief van klimaatverandering en milieu-impact, als van 
gezondheid en rechtvaardigheid. Om in te zetten op gezonde en evenwichtige voedingspatronen kunnen lokale 
voedselplannen ontwikkeld te worden met een accent op kortere productie en distributieketen, en op het 
sluiten van kringlopen waarbij restromen vermeden worden.  
Vlaanderen kent de combinatie van rijke, diverse bodems, een vochtig en mild klimaat en een dense dooradering 
van de regio met waterlopen. Deze condities zorgen voor een van de meest intensieve en productieve 
landbouwgebieden ter wereld. Maar vandaag is de landbouw in Vlaanderen ook sterk verstedelijkt en in een 
conflict verwikkeld met andere ruimtegebruiken, zoals wonen, natuur, recreatie of industrie. Het overgrote 
aandeel landbouwgronden is vandaag ingenomen door monocultuur, meestal gericht op (bulk) export, maar 
meer en meer ontwikkelen er lokale voedselstrategieën met het accent op kortere productie en distributieketen. 
Het ontwikkelen van een lokaal voedselbeleid is hierbij geen doel op zich, maar een strategie om doelen te 
bereiken. 
 
“Natuurlijk zal stadslandbouw de steden niet voeden. De wereld is al eeuwenlang geglobaliseerd. En ja, onze 
landbouw is steeds efficiënter, milieuvriendelijker, en incorporeert steeds meer agro-ecologische principes. Maar 
er kunnen toch ook belangrijke vragen worden gesteld over onze exportgerichte landbouw en het belang van 
import in ons dagelijks voedselsysteem? En de milieudoelstellingen zijn toch nog niet bereikt?”  
Een duurzaam en veerkrachtig voedingsbeleid gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe garanderen we 
voldoende gezonde voeding met een eerlijk inkomen voor de boer binnen de draagkracht van lokale ecosystemen 
en het leefmilieu? Op elk beleidsniveau, van de Europese Unie tot in onze steden, hebben we een antwoord nodig 
51. (Professor Joost Dessein, Knack 07/05/2020) 

3.4.2 Vertaling algemene uitgangspunten van het onderzoek naar deze case 

In het kader van deze case willen we de algemene uitgangspunten van het onderzoek vertalen naar de stedelijke 
open ruimte (stedelijke parken, bermen, pleinen, straten, daken, …) van de stad Leuven. De vraag is of de grote 
diversiteit aan onbebouwde ruimte in de stad kan transformeren naar een samenhangend productief 
voedsellandschap op stadsniveau en tegelijkertijd ook een rol (blijven) opnemen als aantrekkelijke groene 
ruimte voor de omliggende woonwijken.  
Via ruimtelijk-economisch onderzoek willen we de toekomstmogelijkheden van een bio productieve 
landbouwbedrijfsvoering in de stad(sregio) Leuven schetsen: welke ruimtelijke voorzieningen en diensten 
kunnen vanuit het beleid geaccommodeerd worden om onverharde ruimte in te schakelen als bioproductieve 
ruimte? We bekijken de noden en drijfveren van de private ondernemer, dus een benadering vanuit het 
perspectief van de private initiatiefnemers en actoren, om tot ruimtelijke beleidsaanbevelingen te komen. 
 

                                                             
51 ‘https://www-knack-be.cdn.ampproject.org/c/s/www.knack.be/nieuws/belgie/vaak-delen-partijen-hetzelfde-objectief-maar-is-de-strategie-anders-dat-is-ook-zo-in-het-
voedseldebat/article-opinion-1596097.html.amp’ 
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Gebieden uit landbouwstreken (Agiv), Kaart fysische structuur Vlaanderen, BUUR 

3.4.3 Lezing van de huidige context en dynamieken 

Voedsel biedt kansen voor maatschappelijke vernieuwing  
Voedsel is een actueel thema dat steeds meer gemeenten interesseert met het oog op toekomstige 
ontwikkeling.  Voedsel heeft immers een breed sector overschrijdend potentieel en biedt kansen voor 
maatschappelijke vernieuwing. Het kan gelinkt worden aan lokale en/of circulaire economie, ruimtelijke 
kwaliteit, sociale cohesie, ecologie, gezondheid, etc. 
Vandaag is de afstand tussen de producent van voedsel en de consument ervan, zowel ruimtelijk als mentaal 
zeer groot. Een slim ontwerp van een bioproductief voedsellandschap kan win-win situaties creëren voor 
bewoners, beleidsmakers en landbouwers. 
Het gaat in deze case om het verwevingsprofiel van landbouwfunctie met stedelijke functies zoals bijvoorbeeld 
publiek, recreatief groen of privaat groen. Of nog, de inzet van publieke, stedelijke, onverharde ruimte en 
private, onverharde ruimte als productieve bedrijfsoppervlakte (landbouwproductie). De vraag die hierbij rijst 
is of er een win-win situatie mogelijk is tussen ruimte en landbouw 52 (Pilootprojecten Productief Landschap, 
Vlaams Bouwmeester). 
 

                                                             
52 ‘Pilootprojecten Productief Landschap (2018), Programma uitgevoerd door het Team Vlaams Bouwmeester, ILVO, Dept. Landbouw en Visserij, en Dept. Omgeving 
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Monocultuur als dominante voedsel productiemodus  
De afstand tussen producent en consument in de voedselketen is de laatste decennia zowel op geografisch, 
sociaal en de economische vlak toegenomen53. De binding met waar voedsel vandaan komt, hoe het 
geproduceerd wordt en wie hier allemaal voor zorgt, is vaak zoek. 
Naast de veeteelt die een belangrijke sector in Vlaanderen is, bestaat er een voorname focus op landbouw 
volgens monocultuur model. De gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf is 26,3 ha (ILVO, 2017) en de 
gemiddelde perceelgrootte is 1,6 ha (eigen berekening op basis van landbouwgebruikskaart 2017). 
Monocultuur wil zeggen dat op één perceel, één gewas verbouwd wordt. Typische akkerbouwgewassen (granen, 
aardappel, maïs, bieten, koolzaad …) vergen productie op grote schaal om te voldoen aan de vraag van 
consumenten en industrie in binnen- en buitenland. In Vlaanderen voorzien we bv. meer dan 130-200% van 
onze behoeften in aardappelen, maar wordt een groot deel daarvan geëxporteerd. 
Monocultuur is dus sterk gericht op (anonieme) bulkproductie. Er wordt voornamelijk ingezet op een ‘economies 
of scale’, waarbij men streeft naar het verlagen van de vaste kosten per eenheid product als gevolg van een 
volumetoename. Door deze volumetoename worden de vaste kosten uitgesmeerd over grotere aantallen, en 
nemen de vaste kosten per eenheid af. Gemechaniseerde monocultuurteelt kan noodzakelijk zijn. 
 
Van stadslandbouw naar stadsgerichte landbouw 
Korte keten initiatieven bieden een antwoord op een nood van producenten en van consumenten om elkaar 
terug te vinden. Verschillende afzetkanalen zorgen voor een grote diversiteit aan korte keten initiatieven. Zo zijn 
er hoevewinkels, automaten, boerenmarkten, voedselteams of groenteabonnementen, zelfoogst-boerderijen 
enz.  
In een stedelijke context tracht men een economisch voordeel te halen uit synergievoordelen en zet men dus 
gericht op ‘economies of scope’. De nabijheid kan een kostenbesparing opleveren, alsook het multifunctioneel 
inzetten van middelen. Telen wordt niet enkel een economische, maar ook een recreatieve activiteit, 
moestuinen worden ingezet als groen in de stad, etc. 
Daar waar de laatste jaren sterke aandacht ging naar stadslandbouw, vergen de voedsel- en klimaat-opgave 
zonder twijfel een aanpak op meerdere schaalniveaus. In die context breidt ‘stadsgerichte landbouw’ de scope 
uit van landbouw in de stad of/en in de stadsrand, tot alle landbouw in de ruime omgeving van de stad, 
uitdrukkelijk gericht op de consumenten in die stad of de stedelijke inwoner die gebruik maakt van de open 
landbouwruimte. Dergelijke stadsverbonden landbouw kan naast voedselproductie ook andere 
maatschappelijke diensten leveren zoals waterbeheersing of pauzelandschappen54. (Rapport Stedelijke 
landbouwparken in Vlaanderen) 
 

                                                             
53 ‘Landbouw in een groen en dynamisch stedengewest (2010), Danckaert, S., Cazaux, G., Bas, L., Van Gijsegem, D., Dept. Landbouw en Visserij 
54 ‘Stedelijke landbouwparken in Vlaanderen, een systeeminnovatie met ongekend potentieel, expertenopdracht uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleidsontwikkeling 
en Juridische Ondersteuning (BJO).  
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3.4.4 Huidige toestand  

Vestigingsfactoren – ruimtelijke condities – programma 
Onder andere dankzij haar Structuurplan is de stad Leuven (groot Leuven) er de voorbije 10 jaar in geslaagd om 
de bevolking aangroei (15%) op te vangen zonder extra open ruimte aan te snijden55 (Regionet Leuven, BUUR). 
Leuven heeft vandaag royale en duidelijk afgebakende open gebieden rondom de stad. Deze worden momenteel 
ingezet voor monofunctionele landbouw hoofdzakelijk gericht op export.  
 
Uit de datagegevens van de website Provincies in Cijfers56 leren we dat van de totale oppervlakte grondgebied 
Leuven (regio Leuven incl. deelgemeenten), ongeveer 1100 ha of in grootteorde 20 % in gebruik is voor 
landbouw. Een belangrijk aandeel in het ruimtegebruik wordt ingenomen door akkerbouw en grasland.  
Ondanks de sterke verstedelijking van Leuven en voedselproductie ver weg lijkt te staan van de stedeling, is 
landbouw erg aanwezig, zeker als we ook de randgemeentes meerekenen, goed voor bijna 35% van het 
ruimtegebruik. Landbouw is dus volop aanwezig in het landschap maar voornamelijk geconcentreerd aan de 
rand van de stad57. (Studie stadslandbouw Leuven 2015) 
 
Dankzij belangrijke inspanningen vanuit het ruimtelijk beleid de voorbije jaren (ondermeer ‘de Dijle levend door 
Leuven’) kent Leuven ook binnen haar stedelijk weefsel een coherente robuuste groenstructuur, en kan de 
voedselproductie potentieel ook plaatsvinden in een groot aantal uiteenlopende stedelijke ruimten in de stad. 
Pionier initiatieven in Vlaanderen en andere internationale contexten bewijzen dat voedselproductie effectief 
mogelijk is op veel meer plaatsen dan in de traditionele landbouwgebieden.  
De ruimtelijke context van de stad biedt een interessante omgeving om voedselproductie (en de intensivering 
hiervan) in en rond de stad nader te verkennen. Ook andere grote open ruimten tussen het gebouwde weefsel 
(denk aan daktuinen, parken, bermen, pleinen, straten...) bieden immers een breed scala van ruimtelijk diverse 
condities waar voedselproductie wel eens zijn plaats kan vinden. 

 
                                                             
55 ‘https://rsv.ruimtevlaanderen.be/Portals/121/documents/projecten/60%20Regionet%20leuven/Eindrapportage_compressed.pdf’ 
56 ‘https://provincies.incijfers.be//jive?workspace_guid=e3ddf5c5-6840-4a77-9223-2b2b11af7bef’ 
57 ‘De Snijder, P., Avermaete, T., Mathijs, E., (2015), Studie Stadslandbouw Leuven. Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling bio-economie K.U.Leuven, in 
opdrachtvan Stad Leuven’ 
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3.4.5 Hypothese 
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3.4.6 Ruimtelijke condities voor economy of scale vs economy of scope (ruimtenoden) 

Voordelen en nadelen van monocultuur 
De voornaamste voordelen van monocultuur zijn: 

- Schaalvoordelen door specialisatie en grootschaligheid van infrastructuur 
- Groter gemak voor mechanisatie en dus minder arbeidsintensief (en op dit vlak dus goedkoper) 
- Grootschalige productie 
- Optimalisatie van productie en constante productkwaliteit 
- Technologische vooruitgangen voor hogere producties en verminderde milieudruk (gebruik van 

remote sensing, precisielandbouw) 
De voornaamste nadelen van monocultuur zijn: 

- Groot gebruik van externe inputs: pesticiden, bemesting, brandstoffen voor machines 
- Hoge milieu-impact: biodiversiteit, waterkwaliteit  
- Gevoeliger aan extreme weersomstandigheden, ziektes en plagen 
- Niet steeds het meest efficiënte gebruik van bodem, water en licht (grondgebonden teelt) 
- Uitputtend voor de bodem 
- Productie van (anonieme) bulkproducten met een lage toegevoegde waarde (economisch) 

 
Bedenkingen bij monocultuur in een stedelijke context 
Traditionele moderne landbouwpraktijken die uitgaan van monocultuur gebruiken veel externe inputs: energie 
en brandstoffen voor landbouwmachine en verwarming van serres (minder toegepast in Leuven), meststoffen, 
water en pesticiden. De productie van pesticiden en meststoffen hebben een hoge milieu impact.  
Deze systemen zijn geoptimaliseerd in functie van maximale opbrengsten, en circulariteit wordt meestal niet 
vooropgesteld.  

- Dergelijke systemen bemoeilijken het sluiten van nutriëntenkringlopen (bv. fosfor en stikstof).  
- Grote hoeveelheden energie gaan verloren 
- Bij verkoop en verwerking lopen voedselverliezen soms hoog op 

 
Monocultuur is vooral interessant voor grootschalige productie van gewassen die industriële verwerking nodig 
hebben, zoals graan, bieten, aardappelen. Er is nood aan distributie-, opslag- en verwerkingsinfrastructuur. De 
ruimtebehoefte is groot en dispersie van land (eigen aan de stad) is minder wenselijk.  
In een stedelijke context dienen we wat betreft monocultuur eerder uit te gaan van gespecialiseerde 
(biologische landbouw, verticale teelt, agro-ecologie, …) waarbij naast technologische innovatie ook zorg 
gedragen wordt voor de bodem, biodiversiteit op en rond de akkers bewaakt wordt, en enkel natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen zonder nefaste invloed op omwonenden, gebruikt worden. De biologische landbouw is in 
oppervlakte nog steeds een kleine speler in Europa58. Maar de Europese Commissie stelt in haar Farm to Fork 
Strategy hoge ambities naar voor met de doelstelling om tegen 2030 25% van het EU-areaal voor biologische 

                                                             
58 ‘De Snijder, P., Avermaete, T., Mathijs, E., (2015), Studie Stadslandbouw Leuven. Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling bio-economie K.U.Leuven, in 
opdracht van Stad Leuven’ 
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teelt te voorzien59. Het bio-areaal maakt zo ongeveer 1,3% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal60. Met 
een areaal van 6,6 procent bevindt België zich in de Europese middenmoot61. 
 
Facts and figures permacultuur 
In een zogenaamde lineaire economie worden natuurlijke hulpbronnen (waaronder grondstoffen, biodiversiteit 
en bodemkwaliteit) omgezet in materialen en gewassen, en na verloop van tijd worden de resten afgedankt en 
verdwijnen ze op de afvalhoop. Het gevolg daarvan is dat natuurlijke hulpbronnen uitgeput geraken, met als 
gevaar dat het ecologische draagvlak van de planeet overschreden wordt. Het uitgangspunt dat gehanteerd 
wordt in permacultuur is dat in de natuur geen afval bestaat, maar kringlopen worden gesloten zodat er geen 
materiaal verdwijnt als reststroom. De natuurlijke kringlopen vormen hierbij de inspiratiebron. We kunnen dus 
stellen dat permacultuur een vorm van circulaire economie is in de landbouw. 
Permacultuur heeft als ontwerpmethodologie een breder toepassingsgebied dan alleen voedselproductie. In de 
praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw, terwijl biologische 
landbouw meer commercieel productiegericht is, en in dit opzicht tussen permacultuur en chemisch-industriële 
landbouw in staat. 
Permacultuur heeft als doel het ontwerpen van een veerkrachtig, functioneel ecosysteem (in functie van 
voedselproductie in het kader van deze studie). Er is aandacht voor het optimale gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen als licht, nutriënten en water, het creëren van een optimaal microklimaat en een rijk bodemleven, 
biologische controle van ziektes en plagen en circulariteit.  
 

 
Overzicht van de 12 permacultuurprincipes 

                                                             
59 ‘Farm to Fork Strategy, For a fair, healthy and environmentally-friendly food system, European Commission 2020’ 
60 ‘https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2018_digitaal.pdf’ 
61 ‘https://www.vilt.be/biologische-landbouw-blijft-gestaag-groeien 
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Enkele belangrijke aspecten van permacultuur zijn:  
- Praktijken: 

o Intercropping en hoge biodiversiteit 
o Creëren van etages in de beplanting 
o Gebruik van stikstoffixeerders (erwten, bonen, lupine, …)  
o Mulchen (het bedekken van de grond met organisch materiaal) 
o Bermen, geulen en vijvers voor irrigatie 
o Symbiotische polyculturen, biologische plaagbeheersing 
o Opvangen van regenwater en gebruik van grijswater 

- Focus op lokale verkoop, zelfoogst, moestuinieren 
 
Voordelen en nadelen van permacultuur 
De voornaamste voordelen van permacultuur zijn: 

- Minder nood aan pesticiden en meststoffen door biologische plaagbeheersing en beter 
bodemmanagement. 

- Beter gebruik van hulpbronnen 
- Minder ecologische schade 
- Beter voor de biodiversiteit 
- Aandacht voor lokale beschikbaarheid van voedsel, link tussen boer en consument 
- Kan op kleinere oppervlakten 
- Levert grote variëteit aan producten 
- Kan bijdragen tot een gezond en evenwichtig voedingspatroon door groter bewustzijn van de 

consument 
De voornaamste nadelen van permacultuur zijn: 

- Minder schaalvoordelen. Niet geschikt voor hoge opbrengsten van een bepaald gewas. 
- Meer arbeid nodig  
- Vooral teelt van groenten en fruit (bederfelijke gewassen met hoge opbrengst en hoge waarde) zijn 

geschikt in stedelijke context omdat er minder hoge volumes geproduceerd moeten worden en omdat 
ze sneller verdeeld moeten worden.  

 
Bedenkingen bij permacultuur in een stedelijke context 
“My first observation from my research, is that this approach has a track record of producing a large amount 
and variety of food from a small area. If a city is trying to move towards self-sufficiency, monocultural cropping 
becomes less and less relevant.” 62 (Sheriff, 2005) 
“When thinking about urban agriculture, we are assuming that during the initial stages of its integration into 
cities, fruit and vegetables will form the principal produce. This is on the basis that these crops provide the highest 
yields and value per area cultivated“ 63 (Viljoen, 2005). 

                                                             
62 ‘Sheriff, G. (2005) Efficient Waste? Why Farmers Over-Apply Nutrients and the Implications for Policy Design 
63 ‘Viljoen, A. et al. (2005), Continuous productive urban landscapes: designing urban agriculture for sustainable cities. Elsevier Architectural Press.  
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Permacultuur is vooral interessant voor productie van verse groenten en fruit, dichtbij de stedelijke bevolking. 
Er is weinig nood aan opslag, verwerking en koeling. Aangepaste modellen voor verdeling zijn wel nodig. 
De opbrengsten van de landbouwproducten zelf zijn op kleine schaal vaak niet voldoende om de kosten (arbeid, 
locatie, distributie, …) te compenseren. Kansrijke business cases hebben vaak een strategische propositie die 
het aanbieden van biologische en lokale voeding overschrijdt. Vaak worden deze gecombineerd met activiteiten 
als catering, aanbieden van maaltijden, kookworkshops, teambuilding activiteiten, etc. 
Een belangrijke voorwaarde is dat mensen geïnteresseerd zijn in de consumptie van lokale en seizoensgebonden 
groenten en fruit voor een groot deel van hun voedingspatroon, en dat mensen meer betrokken willen zijn bij 
het productieproces (zelfoogst, groter zichtbaarheid in de stad, coöperatieve landbouwmodellen). 
 
Landbouwmodellen in stedelijke context 
Volgende landbouwmodellen komen vandaag voor in stedelijke context. Meestal ligt de focus op bio-
productieve landbouw, en niet specifiek op permacultuur. Omdat ze gericht vertrekken vanuit het principe van 
korte keten en zelfvoorzienendheid kunnen we ze ook als circulaire landbouwmodellen beschouwen. 

- Volkstuinen: Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop (stad)bewoners groenten telen voor eigen 
gebruik. De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen samen een volkstuinpark.  

- Pluktuinen: De landbouwer bewerkt de bodem, zaait, plant en verzorgt de groenten en het fruit tot ze 
oogstklaar zijn. De consument oogst de groenten en fruit voor eigen gebruik. 

- CSA (Community Supported Agriculture): Groenten, fruit en dierlijke producten van een 
landbouwbedrijf in de buurt. Door zijn ecologische manier van werken, zorgt de CSA-boer de gezondheid 
van het milieu en de bodem. Door voorafbetaling geeft de afnemer de professionele landbouwer 
bestaanszekerheid en zorgt mee voor het voortbestaan van duurzame landbouw. (www.csa-
netwerk.be) 

- Kleine stedelijke boerderijen 
- Voedselbossen en parken: door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) 

met een extreem zeer hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en 
productiviteit (van biomassa) van een voedselbossen en -parken zijn hoog. Ze zijn volledig 
zelfvoorzienend en klimaatbestendig. 

- Aquaponics (of aquaponie): is een systeem dat hydrocultuur (planten kweken op water) en aquacultuur 
(waterdieren kweken) combineert in een ecologisch evenwicht. De vissen en schaaldieren leveren de 
nodige voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren het water voor de vissen. 
(www.aquaponic.be) 
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3.4.7 Ruimtelijke bouwstenen van het toekomstmodel 

De innovatieve dimensie en de uitdaging van voedselproductie in een stedelijke context ligt in de 
schaalvergroting, gaande van geïsoleerde interventies tot een stadsbrede en gecoördineerde strategie om de 
verschillende ruimtelijke bouwstenen te ordenen en ze in zoveel mogelijk ruimtes te implementeren, en om een 
managementsysteem (organisatie en rendabiliteit) te garanderen om ze in stand te houden.  
Om stadsnabije voedselproductie in Vlaanderen echt kansen te geven, moeten we bij stads- of 
stadsrandontwikkeling structureler werken rond voedsel dan vandaag het geval is64. 
 
We gaan op zoek naar de ruimtelijke bouwstenen in het stadsweefsel die potentieel ruimte zouden kunnen 
bieden in functie van bio-productieve landbouw. 

 
                                                             
64 ‘Pilootprojecten Productief Landschap (2018), Programma uitgevoerd door het Team Vlaams Bouwmeester, ILVO, Dept. Landbouw en Visserij, en Dept. Omgeving 
 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 106 van 175 

 
 
  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 107 van 175 

Daken 
Kansen: 
Naast de traditionele voor- of achtertuin steken geveltuinen, daktuinen en groendaken (in een bredere context 
dan enkel productieve daken) de laatste jaren de kop op. In verschillende gemeenten wordt er zelfs actief beleid 
gevoerd rond deze nieuwe invullingen van stadsgroen.  
Wie in Leuven een groendak (ook niet-productieve groendaken) wil aanleggen, kan een premie aanvragen bij de 
stad die tot een maximumbedrag tussenkomt voor 50% van de kosten (Stad Leuven). In Leuven startten enkele 
straten al met een gezamenlijke geveltuin.  
Het nieuwe ruimtelijke structuurplan dat in de eerste fase van ontwikkeling is, zal bijkomende nadruk leggen op 
klimaat, lucht en ander stadsgroen. In de toekomst zal er in Leuven op dit vlak allicht vanuit een ruimtelijk kader 
meer vormgegeven worden om de openbare groene ruimte in de stad goed te benutten en om het private groen 
in de stad optimaal te laten ontwikkelen om zo de leefbaarheid in de toekomst te vrijwaren.   
 
Knelpunten: 
Indien daken ingezet worden voor voedselproductie dienen we een aantal knelpunten in rekening te houden: 
Met betrekking tot productie: 
o enkel platte daken komen in aanmerking 
o een groot deel van de beschikbare daken zal onvoldoende draagcapaciteit hebben voor de aanleg van een 

groendak bestemd voor voedselproductie 
o daken worden ook ingezet voor andere duurzame maatregelen, zoals bv. zonnepanelen en technieken 
o De zoektocht en afweging naar geschikte teelt vergt gespecialiseerde expertise 
Met betrekking tot beheer en verwerking: 
o Door de zeer versnipperde eigendomsstructuur is de toegankelijkheid van daken moeilijk te organiseren 

waardoor een bredere uitbating dan enkel productie voor eigen gebruik bemoeilijkt wordt.  
o Van zodra er machines of liften nodig zijn, wordt de zaak complexer 
o Naast ruimte voor het telen, dient er voldoende (collectieve) opslagruimte en eventueel (collectieve) 

voorziening voor verwerking te worden voorzien 
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Landbouwparken 
Kansen: 
Stedelijke landbouwparken zijn multifunctioneel, hebben tot doel open ruimte te beschermen door middel van 
een productieve invulling en innovatieve vormen van samenwerking tussen landbouwers onderling, en tussen 
landbouwers en stedelingen. Landbouw is de belangrijkste invulling, die wordt versterkt door ecologische, 
educatieve, sociale, recreatieve en andere functies die het gebied betekenis geven aan stedelijke en lokale 
actoren. Activiteiten en functies in een landbouwpark staan in nauwe relatie met stedelijke structuren en 
actoren. Het concept stedelijke landbouwparken is in veel Europese regio’s de sleutel gebleken om 
voedselproducenten en stadsbewoners/consumenten met elkaar in dialoog te brengen (bv. Parco Agricolo Sud 
Milano). Het biedt landbouwers perspectief om (via stadsnabije productie en distributie) een nieuw én 
duurzaam verdienmodel uit te bouwen. De stads- en dorpsbewoner krijgt kwaliteit terug. Naast kwaliteit op het 
bord resulteert de samenwerking ook in toegevoegde kwaliteit (groen, recreatieve toegang, …) op 
landbouwgronden nabij woongebieden. In het gangbare landbouw- en voedselgebeuren op de globale markt 
worden de spelers gedwongen om op een bepaalde manier te produceren (grootschalig, efficiënt, industrieel), 
terwijl een landbouwpark een alternatief kan vormen, van bestaande en nieuwe productiewijzen tot en met 
nieuwe markten. Een moeilijkheid zit in het zorgen dat beide systemen en hun respectieve spelers geen 
concurrentie voor elkaar vormen, maar eerder functioneren in een model van co-existentie (Studie 
stadslandbouw Leuven). 
 
Knelpunten: 
Landschapsparken vormen gezien hun oppervlakte en toegankelijkheid een evidente ruimtelijke bouwsteen 
voor een bioproductief landschap. Toch dienen volgende knelpunten in rekening gebracht te worden: 
Met betrekking tot beheer en verwerking: 
o In elk landbouwpark bestaat een attitude en praktijk van sterke samenwerking: multidisciplinaire 

partnerschappen van diverse lokale actoren, landbouwers in de eerste plaats en in vele gevallen ook 
meerdere gemeenten en hun beleidsmakers (samen met de randgemeenten Bertem, Bierbeek, Haacht, 
Herent, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee en Rotselaar beschikt de regio Leuven over een oppervlakte van 
13.403 ha cultuurgrond (Provincies in cijfers).  

o Landbouwparken bouwen op het lokaal aanwezige patrimonium, ruimtelijk-fysiek (gronden en gebouwen), 
zowel als sociaal. Landbouwparken bieden als integrerend ruimtelijk concept bijzondere kansen om die 
nabijheid van de stad beter te valoriseren. Tot hiertoe is hun potentieel binnen Vlaanderen maar beperkt 
verkend, en bovendien vergt het een beleid, instrumentarium, visie en samenwerking. (Rapport Stedelijke 
landbouwparken in Vlaanderen).  
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Privétuinen  
Kansen: 
Naast de oppervlakte aan landbouwgronden en natuur en bos, is er nog een erg belangrijk deel van de 
oppervlakte dat ingenomen wordt door privétuinen. 
Al enige tijd staat de tuin niet meer in het teken van de voorziening van voedsel, maar heeft het veelal een 
recreatieve functie en wordt een groot deel van het oppervlak ingenomen door gras. 
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is de ruimte van private tuinen open te houden en mee te 
nemen in het beleid. In een stedelijke context geven privétuinen een gevoel van groene ruimte en groen in de 
stad heeft allerlei voordelen op het vlak van de volksgezondheid en het milieu (Dewaelheyns and Gulinck 2008). 
Bovendien zorgt het in standhouden van deze open ruimte voor een buffer om in geval van crisissen een zekere 
mate van zelfvoorziening te creëren. Onderzoek kwam tot de conclusie dat voedselproductie niet tegengesteld 
hoeft te zijn aan steden, maar een geïntegreerde stedelijke activiteit kan zijn die tot meer weerbare steden kan 
leiden (Barthel & Isendahl, 2013). Het komt er voor een groot stuk op neer om mensen bewust te maken van de 
grote verbondenheid die er is met een op het eerste zicht afgelegen voedselsysteem waarvan de afhankelijkheid 
echter enorm groot is en die onontbeerlijk is voor het levensonderhoud. De scheiding tussen de stedelijke 
context en de voedselproductie neemt echter toe.  
 
Knelpunten 
Privétuinen vormen een aanzienlijke oppervlakte in de stad en kunnen beschouwd worden als ruimtelijke 
bouwsteen voor een bioproductief landschap. Toch dienen volgende knelpunten in rekening gebracht te 
worden: 
Met betrekking tot productie: 
o Gezien de disperse eigendomsstructuur van in landbouwtermen zeer kleine oppervlakten is een 

gecontroleerde bedrijfsvoering moeilijk realiseerbaar. Daarom vormen appartementsblokken met 
gemeenschappelijke groenruimte (vaak louter zichtgroen) errond een interessante insteek. 
Draagvlakcreatie is hier belangrijk. 

o Er dient een zeer structurele werking rond stedelijke openruimteprojecten opgezet te worden in functie van 
datadeling, kennisdeling, beheer, sensibilisering, … 

Met betrekking tot beheer en verwerking: 
o Er zal nood zijn aan toegankelijke gemeenschappelijke infrastructuur voor collectie, verwerking, distributie. 
o De korte keten moet zeer transparant en expliciet aanwezig zijn om mensen aan te zetten deel uit te maken 

van een gemeenschappelijk businessmodel 
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Campussen 
Kansen: 
Omdat campussen enerzijds een grote oppervlakte aan onbebouwde ruimte omvatten en anderzijds onder een 
gecentraliseerd beheer vallen, kan onderzocht worden in welke mate de buitenaanleg kan aangelegd worden 
als landschapspark. 
 
Knelpunten: 
De onbebouwde ruimte op campussen is drager van verschillende stromen van mensen, voertuigen en 
goederen. De organisatie van deze stromen neemt veel ruimte in beslag. Ontwerpend onderzoek in het kader 
van bv. ziekenhuiscampussen waarbij ingezet wordt op een ‘Healing Environment’ (bv. ZOL Limburg, Gent UZ) 
toont echter aan dat deze organisatie vaak veel efficiënter kan gebeuren indien de aanwezigheid van groen als 
prioriteit vooropgesteld wordt. 
De resterende groene ruimte heeft vandaag een beperkte rol als zichtgroen, buffer of restruimte. De vraag is of 
er voldoende oppervlakte kan gevrijwaard worden van organisatorische doeleinden om een samenhangende 
robuuste groenstructuur te creëren ingericht als landschapspark. 
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Stads- en buurtparken 
Kansen: 
Vandaag vormen de verschillende stadsparken in Leuven kwalitatieve belevingsparken. De landschappelijke 
aanleg gebeurde in functie van beeldkwaliteit, rekening houdende met duurzaamheidsaspecten zoals bv. 
biodiversiteit en watermanagement. De stadsparken in Leuven kennen een strategische ligging, optimale 
toegankelijkheid en een relatief grote oppervlakte. In de toekomst zouden de verschillende stadsparken 
onderdeel kunnen vormen van een robuuste groenstructuur op stadsniveau en ingezet worden in functie van 
voedselproductie. Gezien de verschillende stadsparken in openbaar bezit zijn kan beleidsmatig de transitie van 
belevingsparken naar landschapsparken of volkstuinen op korte termijn ingezet worden.  
Onder volkstuinen worden die gronden verstaan die gebruikt worden als moestuin maar die niet bij de eigen 
woning liggen. Deze grond kan zowel in privaat als openbaar bezit zijn. Vaak zijn er meerdere percelen die 
bewerkt worden door verschillende personen en kan men spreken van volkstuinparken. De laatste jaren kent 
een andere vorm van gezamenlijk moestuinieren populariteit, namelijk de samentuin. De ecologische vereniging 
Velt heeft er zelfs een aparte werking voor om projecten mee op te zetten en te ondersteunen. In deze 
samentuinen verloopt de bewerking van de percelen gezamenlijk en komt er een grotere sociale component bij 
kijken.   
 
Knelpunten: 
Stadsparken vormen een volwaardig onderdeel van de publieke ruimtestructuur van de stad. De publieke 
toegankelijkheid kan een belemmering vormen indien de productie en verwerking door particuliere 
ondernemers beheerd wordt. 
De voordelen van volkstuinen en institutionele tuinen zijn al uitgebreid gedocumenteerd, zoals het 
samenbrengen van verschillende mensen en het hierbij leren omgaan met sociale verschillen en het leren van 
sociale vaardigheden. Het samenkomen van mensen met een andere afkomst, andere leeftijd, verschillende 
sociale klasse schept een rijke leeromgeving. De leefomgeving verbetert erdoor, waardoor ook het 
veiligheidsgevoel mede door de verhoogde sociale cohesie, toeneemt. Het belang hierbij van een professionele 
omkadering, om bij moeilijkere situaties oplossingen aan te reiken, is echter wel groot (Crabbé et al. 2012). 
Indien stadsparken ingezet worden voor voedselproductie dienen we een aantal knelpunten in rekening te 
houden: 
Met betrekking tot productie: 
o De publieke toegankelijkheid zorgt ervoor dat de pluk/ productie moeilijk beheerd kan worden 
o Voedselproductie dient gecombineerd te worden met een hoge belevingswaarde van de stadsparken 

(beeldkwaliteit, sport en recreatie) 
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Straten 
Kansen: 
Tenslotte vormen ook de straten een interessante ruimtelijke bouwsteen waarvan het potentieel onderzocht 
dient te worden. Om tot een robuuste groenstructuur te komen die als integraal ecosysteem diensten levert in 
functie van voedselproductie vormen straten en pleinen in een stedelijke context een belangrijke verbindende 
factor. 
Vandaag wordt vanuit het beleid meer en meer aandacht besteed aan de integratie van groen bij de heraanleg 
van straten en pleinen, vanuit het oogpunt van gezonde stad (beeldkwaliteit, koeling, CO2 captatie, ….  
Eetbare stedelijke aanplantingen moeten verschillen van gewone stadslandbouw in dat het gaat om meerjarige 
gewassen die aangeplant worden in de publieke ruimte (fruitbomen, bessen) 
 
Knelpunten: 
Indien straten ingezet worden voor voedselproductie dienen we een aantal knelpunten in rekening te brengen: 
Met betrekking tot productie, beheer en verwerking: 
o Straten zijn publiek toegankelijk. Dit betekent dat een gecontroleerd beheer (vrijhouden van wormen en 

schimmels, snoeien, en georganiseerde pluk geen evidentie is 
o Het vallen van fruit op de openbare weg kan problemen veroorzaken ivm veiligheid, verkeershinder, netheid 
o Overleven van beplanting op sterk vervuilde plaatsen: luchtvervuiling, strooizout, … 
o Regelgeving en infrastructuur: bijv. leidingen onder straten, stoepen (en voortuinen) maken het soms niet 

wenselijk bomen te planten 
o Studies geven aan dat sommige mensen effectief gebruik maken en kunnen maken van straatbomen voor 

voedsel, maar de opbrengsten van stadsbomen veel lager zijn dan gecultiveerde bomen 
(www.urbanfoodforestry.org) 

o Voor de invoering van urban food forestry op grote schaal is een aanzienlijke publiek-private en 
transdisciplinaire samenwerking nodig. Stedenbouwkundigen en andere gemeentelijke medewerkers, 
landschapsarchitecten, landschapsecologen, en vertegenwoordigers van organisaties en vrijwilligers kunnen 
een belangrijke rol spelen bij het bepalen van passende implementatiestrategieën op de schaal van de stad 
om de voordelen voor stedelijke burgers en risicogroepen te maximaliseren.  

o Input van commerciële boomgaarden en kwekerijen kan informatie geven over teelt-, opslag- en 
herverdelingstechnieken. Grootschalige productie van stadsfruit vereist adequate planning, personeel en 
financiering voor onderhoud, oogst, opslag, verwerking en herverdeling, waarschijnlijk uitgevoerd door 
voltijdse werknemers om ervoor te zorgen dat het stedelijk voedselbos gezond en productief is. 
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3.4.8 Toekomstmodel:  

Bioproductieve landbouwbedrijfsvoering in de stad(sregio) Leuven 
Het bioproductief voedsellandschap is aantrekkelijk voor de stad en biedt tegelijkertijd experimenteerruimte 
voor nieuwe teelten en nieuwe verdienmodellen die later kunnen uitgroeien tot op landbouwmodellen op 
stadsniveau. 
Ruimtelijk en maatschappelijk moeten in een robuuste bioproductieve stedelijke groenstructuur vele rollen en 
functies kwalitatief geïntegreerd worden. Het ontwerp van een bioproductief voedsellandschap in de stad moet 
klassieke parkfuncties, zoals natuurbeleving, recreatie, waterberging, beeldkwaliteit, … integreren samen met 
nieuwe vormen van stads(nabije)landbouw en aangepaste verkoopmodellen, waardoor de stad en de 
landbouwsector dichter bij elkaar komen (bron: Pilootprojecten Productief Landschap, Vlaams Bouwmeester). 
Voedselvraagstukken in een stedelijke context gaan dus veel verder dan louter stadslandbouw of de relatie 
tussen productie en consumptie.  
 
Door het betrekken van stedelijke actoren (scholen, ziekenhuizen, horeca, verkooppunten) ontstaat een meer 
zekere afzetmarkt voor landbouwers. De integratie of aanpassing van (nieuwe) infrastructuur (koeling- en 
stockagepunten, verkooppunten, verwerkingspunten, distributiepunten, …) kan uitgroeien tot een stadsbreed 
performant systeem dat de juiste condities biedt voor nieuwe verdienmodellen en landbouwtoepassingen in de 
permacultuur, alsook voor een stadsnabije landbouw in de monocultuur. Meervoudig ruimtegebruik zal een 
noodzaak zijn (de landbouwer dient de stedelijke ruimte te kunnen bewerken, wanneer tegelijkertijd een 
recreant een ontspannen wandeling maakt). 
 
De vraag is hoe er een kanteling kan komen van ‘project-denken’ naar ‘netwerk-denken’: van belevingsparken 
naar een robuuste productieve groenstructuur op stadsniveau. 
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Complementair aan een robuuste groenstructuur dient er een performant logistiek netwerk op lokale schaal 
uitgewerkt worden. De samenwerking tussen Gent Levert en Gent-en-Garde kan hier inspireren. We gaan uit 
van een logistiek systeem met gekoelde ruimtevoorziening op wijkniveau (zogenaamde micro-hubs), of 
belangrijkere overslagpunten op stadsniveau (bv. Hal 5, Marie Thumas, Kareelveld, Groenveld, Abdij Van Park). 
Deze micro-hubs en overslagpunten kunnen met elkaar verbonden worden via een fijnmazig netwerk, en 
bediend worden door kleinere (elektrische? gekoelde?) voertuigen die de verschillende faciliteiten aandoen. De 
geplande performante OV structuur van Regionet en het performante stadsbrede fietsroutenetwerk vormen in 
Leuven een potentieel vertrekpunt, wanneer ze niet alleen ingezet worden in functie van personenvervoer, maar 
ook voor het vervoer van goederen. 
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Economische condities 

Analyse van de ruimtelijke condities toont aan dat een kritische schaal van aanbod bereikt kan worden om aan 
de stedelijke voedselconsumptievraag te voorzien. Economisch kansrijke verdienmodellen zijn nodig om de 
transitie ook te verzekeren.  
 
Een verschuiving van de voedselketen heeft een impact op de kosten: 
- PRODUCTIE. Versnipperde productie heeft een kostenverhogend effect. Verder is in stedelijke context 

ruimte schaars, en dus waardevol. Anderzijds is ook in stedelijke context ruimte nog vaak onderbenut. Denk 
aan gevels en daken. Ook multifunctioneel ruimtegebruik, zoals het telen in tuinen en parken, heeft een 
positief effect op de business case. Deze redenering kan men ook doortrekken voor arbeidskosten, die 
verhogen in een versnipperde productie, maar opnieuw kunnen verlagen wanneer men deze ‘arbeid’ 
multifunctioneel inzet. Het werken in je moestuin brengt, naast voedsel, ook ‘plezier’ op. 

- TRANSPORT. Kortere afstanden hebben een positieve impact op transportkosten. De versnipperde 
productie heeft echter nood aan een efficiënt fijnmazig netwerk, een complex logistiek vraagstuk. Dit 
benadrukt het belang van innovatie in stedelijke logistieke oplossingen, met minimale hinder op 
leefbaarheid (geluid, uitstoot, verkeersveiligheid, …).  

- OPSLAG. Bij lokaal gebruik kunnen we ervan uitgaan dat de omloopsnelheid relatief hoog is. Hou er wel 
rekening mee dat opslag in stedelijke context ruimte schaars is en dus magazijnruimte duur.  

- VERWERKING. Redenering van vastgoed- en arbeidskosten is ook hier van toepassing. Verder kan men 
stellen dat gestandaardiseerde industriële processen vooral toegepast kunnen worden op 
‘gestandaardiseerde’ producten.  

- DISTRIBUTIE & VERKOOP. De nabijheid van de afzetmarkt vormt een troef in stedelijke context. Bovendien 
kunnen ook belangrijke stedelijke actoren voor een gegarandeerde afzet instaan (cfr. ziekenhuizen, scholen, 
universiteiten, …) 
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De laatste stap in de keten brengt ons bij de consument die een meer verantwoordelijke en prominente rol krijgt 
in het bioproductief voedsellandschap: 
- VERHOOGDE FLEXIBILITEIT VAN CONSUMENT. Een bioproductief voedsellandschap vergt een engagement 

van de consument. Het werkt enkel succesvol indien de consument bereid is seizoensgebonden, lokaal te 
consumeren en hiervoor een correcte prijs te betalen 

- VERHOOGDE BETROKKENHEID VAN CONSUMENT. De bestaande verdienmodellen in deze transitie, tonen 
vaak een andere rol van de consument in de keten. Coöperatieve formules vergroten de betrokkenheid van 
de consument. Via dergelijke formules is ook het marktrisico, of dus de onzekerheid van een afzetmarkt, 
beperkt. Hetzelfde bereik je door abonnementsformules. Bovendien zijn deze principes vaak gericht op 
voorfinanciering (je betaalt vóór je ontvangt), wat opnieuw het risico maar ook de financieringskost beperkt 
voor de producent. 

- MEERWAARDE VAN HET PRODUCT. Het product als resultaat van het bioproductief voedsellandschap wordt 
door de consument vaak niet ervaren als hetzelfde product uit de traditionele landbouwsector. De 
betalingsbereidheid is daardoor soms groter. 

- VAN PRODUCT NAAR ERVARING. Succesvolle business modellen vandaag hebben vaak een strategische 
propositie naar de consument die het aanbieden van biologische en lokale voeding overschrijdt. Vaak 
worden deze gecombineerd met activiteiten als catering, aanbieden van maaltijden, kookworkshops, 
teambuilding activiteiten, etc. 

 
De kostenstructuur van de nieuwe verdienmodellen zal dus afwijken van de huidige modellen. Het verliezen van 
schaaleffecten door versnippering zal gecompenseerd moeten worden door de positieve impact gecreëerd door 
‘nabijheid’, ecologische en sociale meerwaarde. Het verschuiven naar meer stedelijke context impliceert verder 
een uitdaging voor een ruimte-intensieve activiteit als landbouw. Echter, het slimmer benutten van 
onderbenutte ruimte en tijd van de stadsbewoner kan kansen creëren. Het bioproductief voedsellandschap kan 
zo ook bijdragen aan een aangename en leefbare stad. 
 
Nog essentiëler echter is dat het bioproductief voedsellandschap, naast de kosten- en opbrengstenstructuur, 
ook het onderwerp van het verdienmodel verandert. De consument koopt niet langer een product, maar wordt 
onderdeel van een dienstverlening. Door het investeren van kapitaal, tijd en ruimte dragen ze bij aan de 
strategische positionering van het bioproductief voedsellandschap: gezonde voeding, leefomgeving en 
tijdsbesteding. 
 
Het toekomstmodel van een bioproductief voedsellandschap in de stad impliceert dus een radicale 
systeemverandering van de voedingssector vandaag. Niet enkel de keten, maar ook de sector en de consument 
zal anders gemotiveerd en georganiseerd moeten worden. 
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3.4.9 Oefening vraag en aanbod 

Leuven kent al vele initiatieven die verschillende afzetkanalen benutten, maar er is ruimte voor veel meer. 
 
Vraag 
Een rapport van de Vlaamse overheid maakte een theoretische oefening waarin de landbouwoppervlaktes nodig 
om te voorzien in de voedselconsumptie van Vlamingen worden berekend. De studie is gebaseerd op de actuele 
consumptie en dus niet op wat we nodig hebben.  
Voor gewassen die niet in Vlaanderen geteeld kunnen worden gebruiken ze vervanggewassen die wel bij ons 
geteeld kunnen zorgen (bv. aardappelen ipv. deegwaren en rijst). Er wordt steeds rekening gehouden met 
opbrengstverliezen en bewaarverliezen 65.  
 
Zonder het land nodig voor grazers, voor dierenvoeding etc. is er 3422,4 ha nodig om Leuven te voeden. In 
werkelijkheid bedraag het Leuvense Landbouwareaal slechts 1100 ha en concentreert de landbouw zich aan de 
meer landelijke randen van de stad.  
 
Omdat het in deze case over een snelle oefening gaat, eerder om de reflectie te voeden en grootteordes in te 
schatten, werd geen rekening gehouden met veeteelt en consumptie van dierlijke producten (in werkelijkheid 
is deze oefening dus veel complexer).  
 
Rond Leuven wordt voornamelijk gras, graan en mais geproduceerd. Met het huidige landelijke areaal kan 
voorzien worden in de volledige graanbehoefte en een groot deel van de lokale aardappelconsumptie. Deze 
gewassen kunnen lokaal verwerkt worden (malen, brood bakken, brouwen, rechtstreekse verkoop van 
aardappelen).  Gewassen als bieten en koolzaad die industriële verwerking nodig hebben voor gebruik kunnen 
geteeld worden in de nabijheid van industrie (buiten Leuven). Dan zou er nog nieuwe ruimte gezocht moeten 
worden in en rond de stad voor het telen van groenten, fruit, aardappelen, peulvruchten en kruiden. De 
consumptie van dierlijke producten is volledig buiten beschouwing gelaten en zal leiden tot een nog veel grotere 
nood aan land.  
 
Aanbod 
De cijfers die in onderstaande tabel opgenomen worden zijn gebaseerd op een snelle oefening in GIS op basis 
van zeer ruwe aannames, en in de veronderstelling van maximale inzet van beschikbare ruimte in de stad. Ze 
ondersteunen eerder de bredere reflectie dan wel het nastreven van een realistisch scenario.  

                                                             
65 ‘De Snijder, P., Avermaete, T., Mathijs, E., (2015), Studie Stadslandbouw Leuven. Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling bio-economie K.U.Leuven, in 
opdracht van Stad Leuven.  
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3.4.10 Reflecties beleidsuitdagingen 

Hieronder worden een aantal mogelijke initiatieven geformuleerd die vanuit het beleid kunnen genomen 
worden om de gewenste transitie te bereiken. Hoewel er geen ambitie is om exhaustief te zijn, kan op deze 
manier wel een strategie gevormd worden voor opschaling. De beleidsaanbevelingen zijn opgebouwd aan de 
hand van de verschillende rollen die men kan opnemen als overheid: 
• Activeren : animo creëren bij stakeholders om de juiste acties te nemen: 
• Faciliteren : andere stakeholders die de juiste actie (kunnen) ondernemen, ondersteunen 
• Exploreren : via onderzoek en experiment inzicht opbouwen over hoe de transitie verder vorm kan 

krijgen; 
• Investeren : zelf actief kapitaal of mensen investeren in de transitie; 
• Sturen : keuzes die de transitie niet ondersteunen niet mogelijk maken.  

Daarnaast worden ook redeneringen opgebouwd rond de mate waarin de case relevant is voor andere steden 
of regio’s in Vlaanderen, en dus extrapolatie of opschaling mogelijk is, welke sleutelmomenten aanleiding 
kunnen zijn voor een versnelling in een transitie naar circulaire economie, en welke lessen we kunnen trekken 
in functie van een vervolgtraject.  
 
ACTIVEREN 
Ø Duidelijke ambitie en visie opstellen om de verschillende stakeholders te activeren en neus in dezelfde 

richting te zetten (cfr. de programmawerking Roadmap 2050, Visie Voedsel Verbindt). 
Ø Consumenten informeren over lokale voedselstrategieën. Een belangrijke randvoorwaarde voor transitie is 

dat mensen geïnteresseerd zijn in consumptie van lokale seizoensgebonden groenten en fruit. De stad kan 
via samen met burgers een nieuw verhaal creëren om een breder draagvlak voor afname te creëren en 
normen te verleggen.  

o Organisaties, zoals Kort’om Leuven spelen een belangrijke rol als bruggenbouwer om de kloof 
tussen producent en consument kleiner te maken 

o Initiatieven die de landbouwer zichtbaar maken in de stad zoals bv. kleinschalige verkooppunten 
op plaatsen met grote passage (zoals de recente voedselautomaten Kort’om Leuven) 

o Organiseren van lokale marken. 
o Betrekken van grotere stedelijke actoren (scholen, ziekenhuizen, horeca, supermarkten) in de 

sensibilisering en in concrete samenwerkingsverbanden (verkoop, afname, ondersteuning van 
productie) 

o Naast de traditionele voor- of achtertuinen steken geveltuinen, daktuinen en groendaken de laatste 
jaren de kop op. Steden en gemeenten kunnen actief beleid voeren rond deze nieuwe invullingen 
van stadsgroen en bewoners, ondernemers, horeca en handelaars informeren over het potentieel 
van geveltuinen, moestuinen, daktuinen.  

Ø Proactief benaderen van stakeholders voor ‘kansrijke locaties’. Door bijvoorbeeld een kaart op te maken 
van daken geschikt voor landbouw. Eigenaars / gebruikers kunnen actief aangeschreven worden met het 
potentieel (inclusief ondersteuningsmechanisme ’s) van hun dak. 

Ø Normaliseren van meervoudig ruimtegebruik: productie, sport en ontspanning, natuurbeleving. 
Bioproductiviteit kan als thema betrokken worden in het kader van toekomstige aanbestedingen voor 
openbaar groen en op grootschalige sites cfr. campussen, rustoorden, scholen, co-housing projecten, … 
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FACILITEREN 
Ø Commons initiëren, ondersteunen en opschalen. Het principe van common’s, gericht op vrij gebruik van 

ruimte, wordt meer en meer gangbaar in deze context.  
o De stad reserveert vandaag al actief ruimte voor bottom up initiatieven: volkstuinen, 

voedselbossen en -parken  
o Bestaande initiatieven als CSA’s en stadsmoestuintjes kunnen ondersteund worden, maar men zou 

ook trajecten kunnen uitbouwen rond kansrijke locaties (zoals scholen, voormalige kerken, etc). De 
neutrale rol van stedelijke overheid kan dergelijke cases sterk versnellen. 

Ø De stad/de overheid als bruggenbouwer tussen stakeholders: 
o Samenwerkingsverbanden creëren tussen producenten, kennispartners, beheerders en 

consumenten rond kansrijke cases  
o Samenwerking initiëren met naburige gemeenten i.f.v. opschaling (grotere beschikbaarheid aan 

open ruimte + een grotere en meer veelzijdige afzetmarkt) 
o Opbouwen van een stadsbrede afzetnetwerken (bv. via de programmaregisseurs Duurzaam en 

Gezond eten en Circulaire Stad Roadmap Leuven 2050) 
§ i.f.v. directe afname (scholen, supermarkten) 
§ i.f.v. synergievoordelen binnen een economy of scope: catering, kookworkshops, 

aanbieden van maaltijden  
o Invoering van urban food forestry op grote schaal door publiek-private en transdisciplinaire 

samenwerkingen (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsecologen, 
vertegenwoordigers van organisaties, vrijwilligers) 

Ø Actieve oproep naar pilootprojecten waarbij de stad sámen met ondernemers nieuwe initiatieven uitzoekt. 
Innovatie in stadslandbouw vergt vaak engagement van ondernemer maar ook de stad (denk aan projecten 
op openbaar domein). Door kansrijke en duurzame cases samen op te bouwen, leert de stad erg veel over 
hoe het bestaande (ruimtelijke) kader innovatie tegenhoudt of juist kan versnellen. 
 

EXPLOREREN 
Ø Framework en strategie uitwerken voor het delen van private ruimte (denk aan grote tuinen, maar 

ook groen rond appartementsgebouwen, etc.) voor landbouw; 
Ø Exploreren van nieuwe businessmodellen in stadslandbouw, gericht op het aansnijden van groene 

ruimte die tot op heden minder courant is (straten, gevels, …) 
Ø Experimenteerruimte reserveren voor nieuwe teelten, nieuwe businessmodellen, nieuwe technieken  
Ø Onderzoek naar (impact van) strategie om huidige systeem gericht op monocultuur af te bouwen. 
Ø Inzicht generen in diversiteit en mogelijke gewassen in stedelijke context. Deze inzichten op een 

gebruiksvriendelijke manier vertalen naar de verschillende lokale stakeholders. Amateurs en 
professionals. 

 
INVESTEREN  

Ø De ontwikkeling van een volwaardig maatschappelijk landbouwverhaal, waarbij landbouwers, 
ondernemers en bewoners zich engageren, zal een uitgebreide kennis en bijkomende inspanningen 
vragen. De stad kan daarbij een actieve rol opnemen door een voedselregisseur als projectcoördinator 
aan te stellen.  
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Ø Investeren in kennisverwerving zoals specifieke expertise binnen de groendienst aantrekken, 
samenwerken met kennisinstellingen, expertise en opleiding aanbieden voor professionals en amateurs. 

Ø Ruimte reserveren voor, naast teelt, ook andere activiteiten in de ‘korte keten’. Een efficiënt korte-
keten-systeem impliceert niet enkel lokale ‘teelt’, maar ook lokale verwerking van de producten in de 
stad (of de regio). Ook moet er ruimte worden gemaakt voor een efficiënt ondersteunend logistiek 
systeem. Dit laatste impliceert ook dat men aantrekkelijke en bereikbare locaties in en bij de stad moet 
vrijwaren voor logistieke functies. 

o Onderzoek naar concrete noden van stadsgerichte landbouw in samenspraak met 
ervaringsdeskundigen (ILVO, Velt, Kortom Leuven, Boerenbond, VLM, Landelijke Gilden, 
innovatieve Belgische bedrijven zoals Kriket, Aqua4C, Greenway, Cosucra…). 

o De toekomstige integratie van Regionet (stadsregionaal netwerk voor openbaar vervoer Oost-
Brabant) niet enkel inzetten ifv vervoer van personen maar ook als sterke basis voor een 
performante stedelijke logistiek. 

o De integratie van stadslandbouwhubs op strategische locaties (multimodaal bereikbaar en 
laagdrempelig toegankelijk) met ruimte voor opslag, marktplaats, kennisdeling, distributie (bv. 
Hal5, Marie Thumas, Kareelveld, Groenveld, Abdij van Park) 

Ø Subsidies voor groendaken (cfr bestaande incentives). Wie in Leuven een groendak wil aanleggen, kan 
nu al een premie aanvragen bij de stad die tot een maximum bedrag tussenkomt voor 50% van de kosten 
(Stad Leuven, n.d.-b). In Leuven startten enkele straten al met een gezamenlijke geveltuin. Deze reeds 
bestaande initiatieven kunnen in de toekomst een sterkere focus leggen op bioproductief groen. 

Ø Gratis of goedkoop aanbieden van zaden, planten, workshops, etc. 
Ø Eigen ruimte aanbieden als commons. Inzetten op multifunctioneel en productief gebruik van parken, 

bermen, pleintjes, scholen, …  
Ø Investeren in de aanleg van landbouwparken op grootschalige open ruimte gebieden in eigendom 

van de stad Leuven (stadsparken, landschapsparken) of terreinen in gecentraliseerd beheer 
(campussen). Gezien de aanwezigheid van enkele potentiële goed gelegen landbouwparken vormt dit 
één van de meest strategische ruimtelijke bouwstenen i.f.v. stadslandbouw. Het biedt landbouwers 
perspectief om (via stadsnabije productie en distributie) een nieuw en duurzaam verdienmodel uit te 
bouwen. 

Ø Opzetten van een structurele werking rond stedelijke open ruimte projecten (data-deling – monitoring 
participanten, het toegankelijk maken van kennis, collectieve verwerkingspunten, overkoepelend 
beheer, gecoördineerd vrijwilligerswerk, samenwerking met opleidingscentra cfr. de tuinbouwschool 
De Wijnpers). De korte keten moet zeer transparant en expliciet aanwezig zijn om mensen aan te zetten 
deel uit te maken van een gemeenschappelijk businessmodel  

 
STUREN 

Ø Een stadsbrede en gecoördineerde strategie om de verschillende ruimtelijke bouwstenen (daken, 
landbouwparken, privétuinen, campussen, stadsparken, straten) te ordenen tot een slim ontwerp van 
een bio-productief groenplan op stadsniveau. In deze case werd de hypothese gemaakt i.f.v. 
voedselproductie. In een gecoördineerde strategie dienen genuanceerde afwegingen gemaakt te 
worden: economische en maatschappelijke meerwaarde tegenover andere ecosysteemdiensten van 
de open ruimte (klimaatrobuustheid, watermanagement, recreatie en natuurbeleving)  
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Ø Evolueren van een projectgericht beleid van de stedelijke groenstructuur (ontwerp en beheer van 
parken, bermen, volkstuinen ...) naar een coherent integraal ecosysteem rond bio productiviteit. 
Hiervoor is multidisciplinaire kennis nodig van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, 
landschapsecologen, kennis rond beheer en financieel management, … 

Ø Actualisatie van vergunningskader. Denk aan versoepeling van vergunningsprincipes voor daktuinen 
en dakserres, maar eventueel ook verstrenging van activiteiten die de transitie in de weg staan. 
 

OPSCHAALBAARHEID 
In Leuven zijn een aantal contextuele ingrediënten aanwezig voor de transitie naar een 
bioproductief stadslandschap.  

- Een zeer strategische ligging temidden van een dynamisch groeiende regio 
- Een robuuste ruimtestructuur (stedelijke dichtheid, coherente groenstructuur, visie op 

een geïntegreerd regionaal duurzaam mobiliteitsnetwerk, …) als resultaat van een 
doorgedreven ruimtelijk beleid 

- Compacte schaal: 101.000 inwoners (2019) 
- Vruchtbare landbouwstreek 
- Aanwezigheid van stadsbrede netwerken/ veel kennis/groot aantal actieve stakeholders 

met verschillende achtergronden en vanuit verschillende sectoren (actieve burgers, 
bedrijven, lokale en hogere overheden, universiteiten, scholen, ...) 

- Concrete strategie en doelstellingen rond de klimaatopgave (Roadmap 2050) – politieke 
wil – een uitgebouwd transitiemanagement (programmacoördinatoren) en 
netwerkmanagement (samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid) 

- Sterke lokale capaciteit diensten stadsplanning en economie  
 
Deze context geldt echter niet voor elke stad of gemeente in Vlaanderen. Een aantal condities 
kunnen vanuit een integraal ruimtelijk beleid op stadsniveau gecreëerd worden: 
 
Robuuste stedelijke openruimte structuur 
De kansen voor een stadsbreed bioproductief landschap zijn beduidend groter naarmate steden 
beschikken over een robuuste en coherente groenstructuur op stadsniveau. Een eerste 
belangrijke randvoorwaarde is dan ook een lokaal ruimtelijk beleid dat verdere inname van 
stedelijk groen (ook aan de rand) tegengaat en stap voor stap bouwt aan een robuuste 
groenstructuur als integraal ecosysteem. 
 
Een geïntegreerde aanpak vergt een duidelijke ambitie 
Een bioproductief landschap is resultaat van engagement van verschillende stakeholders. Het 
betreft een verandering in de mindset en acties van consument, burger, handelaar, horeca-
uitbater, ambtelijk en bestuurlijk apparaat, etc. Er is enkel succes als de verschillende 
puzzelstukjes in elkaar passen. Het ambitieniveau kan aangepast worden aan de respectievelijke 
context. 
Een duidelijke visie, plan van aanpak en eventueel vertaling naar convenant waarin deze 
wederzijdse engagementen zijn geëxpliciteerd en uitgedragen, zijn hiervoor cruciaal. Een (of 
meerdere) voedselregisseur(s) die de opdracht hebben dit wervend verhaal te (doen) realiseren, 
stimuleert de transitie.  
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Creëer ruimte voor de verschillende schakels in de keten 
Bij een voedselproductief landschap heeft men sterk de behoefte om ruimte te zoeken en te 
maken voor ‘productie’ of ‘teelt’ in de stad. Om dergelijke initiatieven op een economisch 
interessante manier te ontwikkelen in stedelijke context, dient men ook ruimte te voorzien voor 
aansluitende activiteiten in de keten: denk aan de nodige verwerkingsactiviteiten, maar 
bijvoorbeeld ook hieraan verbonden horeca-activiteiten.  
In Leuven is ruimte schaars en duur. Dit bemoeilijkt de implementatie van de noodzakelijke 
ondersteunende infrastructuur op stadsniveau (logistieke netwerken, ruimte voor verwerking, 
ruimte voor opslag en verkoop) en heeft een belangrijke invloed op de rendabiliteit van nieuwe 
zakelijke modellen. Deze condities zijn mogelijks gunstiger in andere stadsregio’s. 
 

 
SLEUTELMOMENTEN 
Disruptieve gebeurtenissen die moeilijk te voorspellen zijn 
Ons landbouwbeleid focust al tientallen jaren op grootschalige productie voor de 
wereldmarkt. De huidige Corona crisis, maar ook enkele droge zomers, kunnen een belangrijk 
sleutelmoment betekenen met de hervorming van de landbouwsector tot gevolg. 
De kwetsbaarheid van het huidige voedselsysteem wordt zichtbaar (logistieke ketens komen 
onder druk te staan, één droge zomer en de sector komt in moeilijkheden). Kiezen voor een 
veerkrachtig en duurzaam voedingsbeleid lijkt meer dan ooit cruciaal. 
 
Beleidsmakers staan vandaag op een kruispunt. Kiezen voor veerkrachtig en duurzaam 
voedingsbeleid is de enige juiste uitweg om te voorkomen dat crisissen ons steeds harder treffen. 
Dit doen we niet door het kiezen tussen het ene (technologische innovatie) of het andere 
(kringlopen sluiten en agro-ecologie) maar door een slimme combinatie van deze elementen. Het 
werken vanuit een 'logica van gedeeld belang' komt niet spontaan, zeker niet in debatten waarin 
de ideeën al zijn gevormd. Er zijn spelregels, en iemand met een mandaat moet het bewust 
initiëren en sturen. Voldoende publieke middelen vrijmaken om de kennis en kunde over 
dergelijke processen in het brede domein van landbouw en voedsel aanzienlijk te vergroten, is 
hierbij noodzakelijk. (Laurens De Meyer, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu, Knack 
23/04/2020) 
 
Drivers vanuit de CE 
In de literatuur over circulaire economie is vooral aandacht voor het gebruik van biomassa als 
reststroom voor de productie van energie of compost. De nadruk ligt op reststromen uit de 
landbouwsector, die vervolgens buiten de sector verwerkt worden.  
De mogelijkheden voor circulaire economie voor de landbouwsector gaan echter veel breder.  
In de eerste plaats vormen de principes van nabijheid en zelfvoorziening belangrijke 
uitgangspunten voor circulaire economie. Stadsgerichte landbouw vormt dus een belangrijke piste 
in een transitie naar circulaire economie.  
Ook binnen de landbouwsector worden vandaag al kringlopen gesloten zodat emissies en 
reststromen verminderen. Bij een stadsbrede voedselstrategie kan dit verder concreet gemaakt 
worden:  
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- Ook afvalstromen integreren in de kringloop (verwerken van groenteafval, compost, mest) 
- Uitdagingen voor een lokaal water- en energiebeheer 
- Naast de focus op de productiezijde ook focus op de consumptiezijde 

 
 

LESSONS LEARNED / REFLECTIES VOOR EEN VERVOLGTRAJECT 
Belang van bottom-up aanpak, ondersteund door regionaal ‘kenniscentrum’ 
Een voedselproductief landschap is een lokaal verhaal, waarbij de lokale stakeholders de 
fundamenten zijn van de transitie. Het beleidsadvies is dan ook voornamelijk gericht aan lokale 
overheden. Zij hebben immers de mogelijkheid om de ruimtelijke condities die nodig zijn te 
realiseren, maar hebben ook de voeling, betrokkenheid en vertrouwen bij de lokale stakeholders.  
De Vlaamse overheid kan echter wel ondersteunen door onderzoek en aanrijken van tools. 
Verschillende Vlaamse steden hebben dezelfde uitdagingen en kunnen ondersteund worden door 
de Vlaamse Overheid. Het exploreren, best practices delen, maar ook gebruiksvriendelijke tools 
ontwikkelen om nieuwe of gerichte sectorkennis ook te vertalen naar de lokale ondernemer, 
burger en ambtenaar. 
 
Opzetten van strategische samenwerkingsverbanden 
Niet te verwaarlozen bij een stadsgerichte landbouw is het ondersteunend logistiek systeem. Een 
bioproductief landschap is een versnipperd landschap, dat behoefte heeft aan een duurzaam 
fijnmazig logistiek netwerk. Het betreft waarschijnlijk een slim hub-and-spoke systeem, uitgerold 
in stedelijke context maar goed ontsloten in het regionale netwerk.  
In het kader van deze case wordt duidelijk dat de regionale aspecten belangrijk zijn in het 
opzetten van een slimme organisatie van stadsregionale netwerken en strategische 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende beleidsniveaus. 
 
Nieuwe systemen ontwikkelen 
Een transitie naar een voedselproductief landschap impliceert het oprichten van nieuwe 
systemen. Nieuwe business modellen moeten ontwikkeld, getest en geïnstitutionaliseerd 
worden. De aard van de transitie – waarbij ook alle ‘stadsbewoners’ een andere rol zullen gaan 
opnemen (van consument tot prosument) impliceert dat dit verder gaat dan louter nieuwe 
‘economische’ of business modellen. 
De verdere exploratie van deze modellen is nodig en de uitkomst hiervan is vandaag nog 
onduidelijk. De ruimtelijke impact zal echter wezenlijk zijn. Een flexibel beleidskader en een 
actieve rol als overheid in het (mee) ontwikkelen van deze nieuwe modellen is noodzakelijk om de 
transitie te ondersteunen.  
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3.5 CASE 4: BEDRIJVENTERREIN VILVOORDE 
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3.5.1 Inleiding 

Vlaanderen vormt een polycentrisch stedelijk systeem dat zeer goed verbonden is en onderdeel vormt van een 
internationaal netwerk. De regio kenmerkt zich door een grote doordringbaarheid. Het netwerk van 
verschillende infrastructuren (weg, water, spoor) behoort tot de meest fijnmazige van Europa. Grootschalige 
bedrijventerreinen worden in Vlaanderen gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het hogere 
vervoersnet (autosnelweg, ringweg, rivier, kanaal, spoorweg). Vanuit de praktijk merken we dat nieuwe 
bedrijventerreinen in ontwikkeling en planning vooral autogerichte ontwikkelingen zijn. 
 
“De logistieke draaischijf Vlaanderen loopt gesmeerd. De aan- en afvoer en de verwerking van goederen vinden 
plaats op goed ontsloten locaties, nabij (internationale) productieketens en afzetmarkten. Met een 
internationaal gerenommeerde luchthaven, performante zeehavens, een vertakt waterwegennet en een snel en 
grensoverschrijdend railnetwerk en wegennet staat Vlaanderen logistiek sterker dan ooit.” Perspectief 2050 
[Samen werken aan de ruimte voor morgen, Ruimte Vlaanderen, 2017] 
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Transport is echter de op één na grootste energie verbruikende sector, met een aandeel van 32 procent in het 
eindverbruik van energie. Volgens de OESO is 20 procent van het energieverbruik toe te schrijven aan het 
goederenvervoer. De Europese Commissie heeft zich het ambitieuze doel gesteld om in 2030 een CO2-vrije 
stadslogistiek te realiseren. Dit vraagt niet alleen om overheidsbeleid, maar ook om een verschuiving in het 
beleidsparadigma. In feite zal 82 procent van de Europeanen tegen 2050 in steden wonen, waardoor de 
complexiteit van de stedelijke context en het belang van het stedelijk vrachtvervoer toeneemt. De problematiek 
van het goederenvervoer in de stad moet dus worden aangepakt vanuit het perspectief van functionele 
stedelijke gebieden (FUA's), waarbij rekening moet worden gehouden met het functionele vervoer en de 
economische betrekkingen tussen de binnenstedelijke centra en de omliggende stedelijke gebieden. Alleen op 
die manier kan het beleid gevolgen hebben voor de territoriale en economische ontwikkeling van de stedelijke 
gebieden in Midden-Europa 66.  
 
De toenemende globalisering en de opkomst van e-commerce zijn onderliggende trends in de groei van het 
goederenvervoer. Vaak is de consument zich niet eens bewust van de afkomst van een online besteld product. 
Ombuigen van deze trend is potentieel mogelijk via een modal shift bij goederentransport: kortere 
aanvoerketens met lokale producten en productie, meer duurzame transportmodi zoals binnenvaart, spoor en 
cargofietsen. Ook al vergt dit enige nuance gezien rond de milieuvriendelijkheid van bv. binnenvaart en cargo-
bikes vandaag nog discussie lopende is.  
Deze trends en tendensen doen vermoeden dat de locatie van bedrijventerreinen ten opzichte van alternatieve 
distributienetwerken en stedelijk afzetgebied bepalend en sturend zal zijn ifv een transitie naar een meer 
circulaire toekomst. Deze transitie dient wellicht te gebeuren via een transformatie van bestaande 
bedrijventerreinen gezien er zo goed als geen maatschappelijk draagvlak meer is voor (grote) nieuwe 
bedrijventerreinen.  

3.5.2 Vertaling algemene uitgangspunten van het onderzoek naar deze case:  

In het kader van deze case willen we deze algemene uitgangspunten van het onderzoek vertalen naar de 
concrete case van het bedrijventerrein Cargovil Vilvoorde.  
Circulaire economie kan mogelijks kansen bieden voor een transitie van verouderd industrieel weefsel dat 
heruitgevonden dient te worden, of voor een optimalisatie van zeer strategisch gelegen bedrijventerreinen zoals 
bv. Cargovil. Als we uitgaan van een disruptieve evolutie m.b.t. wegtransport waarbij we de uniforme 
autobereikbaarheid van bedrijventerreinen die vandaag kenmerkend is voor Vlaanderen niet meer hebben, zal 
densificatie en concentratie van bedrijven op de goed ontsloten bedrijventerreinen via alternatieve 
vervoersmodi (spoor en water) wellicht noodzakelijk zijn. 
Via ruimtelijk-economisch onderzoek willen we de toekomstmogelijkheden van een innovatief 
distributieknooppunt op Cargovil Vilvoorde schetsen: welke impact heeft een fijnmazig vervoersnetwerk en 
trimodaliteit op de organisatie van logistieke en maakbedrijvigheid? 
We onderzoeken hoe ruimtelijk rendement in de transitie naar circulaire economie op monofunctionele 
logistieke bedrijventerreinen kan opgedreven worden. 

                                                             
66 ‘https://www.keep.eu/project/17792/sustainable-urban-logistics-planning-to-enhance-regional-freight-transport’ 
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3.5.3 Lezing van de huidige context en dynamieken 

Territoriale dispersie van bedrijventerreinen 
De indeling van bedrijventerreinen in het RSV werd voornamelijk vanuit een ‘aanbod-denken’ opgezet. Een 
gevolg hiervan is dat de invulling van bedrijvenzones weinig variatie kent en vaak gekenmerkt wordt door een 
laag ruimtelijk rendement. Industriële symbiose (delen van ruimte, delen van diensten en materialen, onderling 
afhankelijke businessmodellen) tussen bedrijven vindt eerder sporadisch plaats omwille van een beperkt 
terreinmanagement.  
Momenteel is het veel goedkoper om een bedrijf op te richten in een monofunctioneel ontsloten gebied buiten 
stedelijk gebied ten opzichte van een verweven context. Dit leidt tot een sterke spreiding en beperkte 
differentiatie van bedrijfsomgevingen. 
Sinds 01/07/2013 geldt dat vrachtwagens die de milieuzone (zone waarvoor geldt dat het vervoermiddel aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen en bv. een vignet of milieusticker nodig heeft) inrijden minimaal aan de 
Euro-IV-norm voor motoren moeten voldoen. Deze norm is in de loop der tijd steeds verder aangescherpt en de 
verwachting is dat dit doorgaat 67.  
 

 
                                                             
67 ‘https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_De-toekomst-van-stedelijke-distributie_tcm162-80506.pdf’ 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 139 van 175 

Slim verknopen van goederenstromen 
Ons mobiliteitssysteem ontwikkelt zich meer en meer naar modellen die gericht zijn op het slim verknopen van 
stromen. Het systeem bestaat uit een gelaagd model van multimodale netwerken die elkaar aanvullen en 
versterken. Deze netwerken worden op doordachte locaties met elkaar verknoopt: er wordt ingezet op een 
vlotte overgang van het ene naar het andere netwerk. De knopen zorgen er zo voor dat het transport 
gemakkelijk via (a) een andere modus of (b) een netwerk op een ander schaalniveau kan overstappen.  
Dit idee van verknopen en combimobiliteit wordt niet enkel toegepast voor reizigersverkeer, maar ook in de 
logistiek gelden dezelfde principes. Ook hier worden hub-and-spoke systemen ontwikkeld om verspreide 
transporten efficiënter en eventueel via een andere modi te laten verlopen. De knooppunten of hubs doen 
functie als verzamelpunt en toegangspoort tot het multimodale systeem. Ook worden ze soms ingezet als 
tijdelijke opslagpunt, om naast een modal shift ook een time shift te voorzien. 
Deze knopen hebben ook in goederenverkeer een “hiërarchie”, die samenhangt met het type van bedrijvigheid 
en het verzorgingsgebied. De havens bijvoorbeeld zijn knopen in het internationale weefsel. Ze zijn vaak 
verbonden met regionale knooppunten in het hinterland. Deze regionale terminals zijn wel een essentieel 
onderdeel van het transportsysteem die de verschuiving naar alternatieve modi mogelijk maken. Deze knopen 
kunnen al op afstand volumes van en naar de haven van de weg halen. Een voorbeeld van een lokale knoop is 
het stedelijk distributiecentrum, dat als verzamelpunt aan de rand van stad werkt. Hierdoor wordt de 
toelevering via alternatieven (bijvoorbeeld de binnenvaart) mogelijk. Vaak worden zij ook ingezet als 
overslaghub naar meer duurzame transportmodi (zoals fiets of elektrische voertuigen).  Al staat de 
duurzaamheid en economische haalbaarheid van deze transportmodi nog ter discussie gezien voor sommige 
goederen vrachtwagens toch nog een efficiëntere belevering bieden m.b.t. de last mile.  
 
Er zijn hefbomen om dit systeem van mobiliteitsknopen of logistieke hubs te versterken. Men zet in op vaste 
lijn- of shuttlediensten tussen knopen om de betrouwbaarheid van het systeem te verzekeren. Voor een 
‘ongehinderd’ en vlot synchromodaal systeem, moeten ook de verschillende systemen goed op elkaar 
afgestemd zijn. Data heeft hier een belangrijke rol. Verder is de logistieke sector actief op zoek naar 
businessmodellen om deze bundelingen economisch rendabel te maken.  
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Verduurzamen van stedelijke distributie 
Het retaillandschap is in beweging door de groei van online verkopen. Dit leidt tot kleinere, diversere en 
intensievere belevering, verandering van opdrachtgevers en een ‘game change’ in stedelijke distributie. 
De uitdaging van stedelijke distributie voor de verschillende stakeholders in de keten is groot. Belevering van 
steden kent vaak een lage efficiëntie doordat de vrachtwagens een route langs verschillende locaties rijden en 
niet overal de hele dag terecht kunnen, door venstertijden en beperkte aanwezigheid van winkel- en 
horecapersoneel 68.  
Stedelijke distributie staat vanuit maatschappelijk oogpunt al enkele aantal jaren vol in de schijnwerpers. Vele 
centrumsteden zijn hiermee bezig. Doelstellingen zijn verbetering van leefbaarheid, luchtkwaliteit en structurele 
beperking van de geluidsoverlast.  
 
Slim ruimtegebruik 
In kader van efficiënt ruimtegebruik zien we dynamieken op verschillende niveaus in de logistieke sector: 

- Collectief gebruik van functies, gaande van gezamenlijk afvaldepot en vergaderruimtes, tot 
gezamenlijke laad- en loszones. 

- Stapelen van bedrijfsfuncties, zoals ‘meerlaagse’ magazijnen, voornamelijk relevant in sterk bebouwde 
regio’s en logistieke activiteiten met hoge opslagdensiteit. 

- Intensief ruimtegebruik (horizontaal): slim organiseren van bedrijvigheid op de site, met in de 
logistieke sector extra aandacht voor een vlotte en veilige ontsluiting ook op de site. 

- Intensief ruimtegebruik (tijd): inzetten op flexibel en tijdelijk ruimtegebruik, zeker ook relevant in de 
logistieke sector met een vaak seizoengevoelige en grillige markt. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                             
68 ‘https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_De-toekomst-van-stedelijke-distributie_tcm162-80506.pdf’ 
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3.5.4 Backcastscenario 

Wanneer het vrachtverkeer wezenlijk duurder wordt, en met de opkomende transities in de stedelijke 
distributieketens kunnen er kantelmomenten ontstaan waarbij multimodale bedrijventerreinen in de nabijheid 
van stedelijk gebied, zoals Cargovil, transformeren naar een concentratiemodel van (stedelijke) logistiek. 
Aangezien bi/trimodaliteit de norm zal zijn, zal het aantal geschikte sites voor bedrijventerreinen slinken en zal 
een concentratiemodel van (stedelijke) logistiek met hoger ruimtelijk rendement noodzakelijk zijn op Cargovil.  
 
Onderzoeksvragen: 
Hoe kan Cargovil ruimtelijk georganiseerd worden om tot een hogere densiteit te komen en ruimtelijk 
rendement te installeren? 

- Efficiënt ruimtegebruik: 
o Gedeelde functionaliteiten 
o Vertikale slimme magazijnen 

- Vrachtvervoer via de weg enkel voor first & last mile 
- Netwerk met slimme multimodale schakels met verschillende schaalniveaus 
- Synchromodaliteit & slimme samenwerkingen 
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3.5.5 Hypothese 
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3.5.6 Huidige toestand Cargovil 

Cargovil: een strategisch gelegen bedrijventerrein 
Het businesspark Cargovil is bestemd voor transport en distributiegebonden activiteiten. Op het 
bedrijventerrein zijn momenteel een 45-tal bedrijven gevestigd. De logistieke cluster omvat in de noordelijke 
zone enkele prominente logistieke spelers, zoals H. Essers, Caterpillar en Van Moer, maar ook enkele kleinere 
transporteurs. De watergebondenheid maakt de site bovendien aantrekkelijk voor enkele bouwactoren, zoals 
Saint-Gobbain. Meer ten zuiden van de Verbrande Brug zijn enkele spelers in de recyclage en afvalbeheer 
gevestigd, zoals Sita, Indaver, All Belgian Recycling/De Meuter en Star Stallaert Recycling. Naast deze bedrijven 
in de logistieke sfeer, zijn er ook enkel andere bedrijven gevestigd die ook baat hebben bij de goede ontsluiting, 
zoals het hoofdkantoor van C&A en een crematorium.  
 
De site wordt vandaag reeds ingevuld als bimodaal terrein. De toepassingen zijn divers: 

- De ‘Multimodal Inland Container Terminal’ van Van Moer wordt ingezet als ‘extended gateway’ en biedt 
een binnenvaartalternatief voor het drukke wegverkeer op de as Rotterdam-Antwerpen-Brussel door 
goederen via de binnenvaart te verschepen. De terminal wordt vandaag ondermeer gebruikt voor het 
aanvoeren van bouwmaterialen en het afvoeren van huishoudelijk afval. 

- Naast containertrafiek, is de site een knooppunt voor bulktrafieken. Door activiteiten van o.a. DD 
Shipping, vindt ook logistiek voor derden plaats onder de vorm van bulkoverslag- en opslag. 

- Tot slot zijn er enkele productieactiviteiten met eigen (bulk)overslagplatform, zoals Star Stallaert 
Recycling en Saint-Gobbain. Deze laatstgenoemde staat ook bekend als binnenvaartpionier in de sector. 

 
De site is dus vandaag actief als regionaal logistiek knooppunt. Door het groot aanbod van logistieke activiteiten 
zijn er ook enkele dienstverlenende activiteiten uitgebouwd, zoals CargoVil Truck Washing en AIB auto- en 
vrachtwageninspectie. 
 
Er is vandaag reeds een samenwerking op de site onder de vorm van parkmanagement, ondersteund door de 
POM Vlaams-Brabant. Deze zet in op terreinbeheer, netwerking en groepsaankopen. Hoewel de acties 
momenteel nog beperkt zijn op strategisch niveau, werden wel reeds enkele ondersteunende activiteiten (zoals 
bijvoorbeeld een parkeerbeleid voor vrachtwagens) samen opgenomen.  
 
Hoewel Cargovil niet veel onbebouwde percelen kent en het ruimtelijk rendement vrij hoog is vergeleken met 
andere bedrijventerreinen in Vlaanderen, is er ook hier nog grote marge voor optimalisatie: de magazijnen 
hebben gemiddeld slechts 1 bouwlaag, per perceel wordt een grote oppervlakte aan ruimte ingezet voor 
ontsluiting (incl. bijhorende draaicirkels) en het stallen van vrachtverkeer, langsheen de wegenis en op sommige 
terreinen zijn er fragmenten nutteloos groen die noch bijdragen aan ecologie noch aan beeldkwaliteit. 
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Vestigingsfactoren, ruimtelijke condities en programma 
De strategische locatie van de site maakt ze erg aantrekkelijk voor logistieke spelers. Ze heeft een unieke positie 
in de Vlaamse Ruit aan de noordrand van Brussel. Ze is gelegen nabij een sterk (stedelijk) afzetgebied en is 
bovendien strategisch gepositioneerd t.o.v. enkele internationale logistieke knopen: de haven van Antwerpen, 
Brucargo en de haven van Brussel. De site is gelegen nabij retail-platformen en distributiecentra.  
Deze strategische locatie werd bevestigd na een onderzoek naar regionale logistieke knooppunten in kader van 
het beleidsplan Ruimte Vlaanderen 69 . In deze studie wordt de huidige logistieke activiteit in Vlaanderen in kaart 
gebracht en wordt er vanuit de huidige situatie een ontwikkelingsperspectief uitgewerkt naar de toekomst. 
Kansrijke knopen voor concentratie en verdichting van logistieke activiteit worden gedefinieerd, gelokaliseerd 
en gekarakteriseerd. CargoVil werd gecategoriseerd als regionaal logistiek knooppunt dat reeds actief is en 
versterkt zou moeten worden omwille van zijn hoge knooppuntwaarde.  
 
Tot slot beschikt de site over een sterke ontsluiting. Ze is via het kanaal Brussel-Schelde goed bereikbaar voor 
binnenvaart. Ook via de E19-R22 is de site vlot bereikbaar voor het transport over weg, hetgeen dan ook 
momenteel de dominante vervoersmodus is. De site is niet rechtstreeks met het spoor verbonden, maar valt in 
de toekomst wel te verbinden met een nabijgelegen spoorlijn. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
wordt gewaarborgd door buslijn 280, en zal naar verwachting worden verbeterd in GRSP Vilvoorde. Door het 
lokale fietsnetwerk en de fietssnelweg is de site ook perfect bereikbaar met de fiets en step. Cargovil is een 
aantrekkelijke site voor logistieke activiteiten waardoor ze reeds vandaag een unieke logistieke positie inneemt 
in het Vlaamse Landschap. Logistieke bedrijven worden aangetrokken door de strategische ligging en de 
kwaliteitsvolle bimodale ontsluiting. De combinatie van al deze factoren maakt dit bedrijventerrein een 
interessant studiegebied om verder te verkennen binnen een scenario waar economische ruimte schaars is en 
moet worden geoptimaliseerd rondom innovatieve mobiliteitsmodi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart activiteitennetwerk in en rond Brussel (bron: BUUR i.k.v. opmaak GPDO)  

                                                             
69 ‘‘Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Departement Omgeving, 2018’ 
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3.5.7 Ruimtelijke bouwstenen van het toekomstmodel 

Cargovil heeft het potentieel om een vooruitstrevend bedrijventerrein te worden door de organisatie ervan te 
richten op de verschillende infrastructuren die (aanpalend) op de site aanwezig zijn, en door in te spelen op een 
strategische regionale positie. Hierna worden een reeks ruimtelijke recepten voorgesteld om de prestaties van 
de site te optimaliseren tot een optimaal logistiek platform ten dienste van de regio.  
Om de complexiteit van deze case enigszins te drukken en de opschaalbaarheid naar andere strategisch gelegen 
bedrijventerreinen te behouden, werd de nabijheid van de luchthaven en de aanwezigheid van biologisch 
waardevolle gebieden die direct aansluiten bij de site (de vallei van de Zenne en de Tangebeek) voorlopig buiten 
beschouwing gehouden. Bij verdieping van de case is een verdere geïntegreerde aanpak die hierop inspeelt (bv. 
watermanagement, …) noodzakelijk. 
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De verschillende voorgestelde principes zijn complementair aan elkaar en dienen op een geïntegreerde manier 
getest te worden op complementariteit en conflict. Elk principe vraagt een aandeel in de beperkte beschikbare 
ruimte en daarom zijn er verschillende scenario's denkbaar in functie van de intensiteit en de ruimte die door 
elk van de volgende bouwstenen wordt geclaimd. Het is net de combinatie van bestaande en nieuwe 
bouwstenen, en de geïntegreerde werking ervan die ervoor kunnen zorgen dat het business model van Cargovil 
als regionale logistieke hub sterk is. 
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Watergebonden logistiek 
Het Zeekanaal Brussel-Schelde is een van de oudste bevaarbare kanalen van Europa en heeft in de loop van de 
laatste eeuwen talrijke moderniseringsmaatregelen genomen die de capaciteit en de navibiliteit van het 
kanaal hebben verbeterd. De logistiek op het water was en is dus een essentiële motor van de Belgische 
economie. 
Maar ondanks de beschikbare waterwegen vindt het grootste deel van de logistiek nog steeds plaats over de 
weg. Het vervoer van goederen over water is vandaag de dag beperkt tot onder meer grondstoffen (zand, grind, 
...), afval, bouwmaterialen, dierenvoeding, containers of grote industriële machines. Activiteiten die eerder veel 
ruimte in beslag nemen en een relatief lage werkgelegenheidscapaciteit hebben.   
 
Trends en tendensen  
- Vaste dienstregelingen 
- Kleine vaartuigen 

o Watertruck  
o Blue line logistics  

- Naast bulk en containers, ook paletten en 
stukgoed (vb. metaalconstructies, grote 
machine-onderdelen, ...) 

- Watergebonden regionale knopen 
o Bouwhubs  
o Multimodale regionale knopen 
o AMB Antwerpen, BCC, LCC, Distri-Seine: 

stedelijke distributieconcept Parijs   
- Gezamenlijk gebruik kades/ publieke 

kaaimuren/ open access 
 
Kansen 
- Een vaste shuttledienst op het Zeekanaal, 

tussen Haven van Antwerpen – Haven van 
Brussel, is in conceptfase. 

- De site fungeert vandaag al als bimodale 
regionale hub, door de activiteiten van actoren 
als Van Moer en DD Shipping. 

- Een belangrijke optimalisatie bestaat in het 
verhogen van de stedelijke productie voor de 
export en reverse logistics 

- Van bulk- en containertransport doorgroeien 
naar paletten en stukgoed. 

- Gemeenschappelijke kade 
- Beschikbare terreinen in het zuidelijk deel van 

de binnenhaven (Aziatsite). 
 
Knelpunten 
- Toegankelijkheid van insteekdok: 

o Rotatie van schepen in de binnenhaven is 
moeilijk voor grote schepen 

o Ophaalbruggen hebben een impact op de 
bereikbaarheid van insteekdok/verkeer op 
het land. 

- Beperkte vrije ruimte op Cargovil. 
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Knelpunten 
- De impact van deze spoorweg op de 

ontsluiting op de site 
- Er is behoefte aan rangeercapaciteit  
- Er zijn relatief grote investeringen nodig voor 

de aanleg van nieuwe spoorweginfrastructuur 
 

Kansen 
- Het potentieel van Cargovil als logistieke zone 

zit hem voornamelijk in vaste shuttle treinen 
op internationaal niveau. De site is relatief 
goed gepositioneerd ten opzichte van het 
internationaal spoornetwerk RFC.  

- In dergelijke formules zou men kunnen 
inzetten (doch niet noodzakelijk) op een 
rechtstreekse overslag spoor-waterwaterweg.  

- Men zou kunnen inzetten op de ontwikkeling 
van een goederentram voor lokale stromen 
gezien de nabijheid van Brussel, Vilvoorde en 
Machelen. Zo’n cargotram is compatibel met 
heavy rail die reikt tot aan het tram/metro 
depot van de STIB in Haren, waar vervolgens 
kan overgeschakeld worden op het 
tramnetwerk. 

 

Spoorgebonden logistiek 
Het goederenvervoer per spoor vindt vandaag de dag vooral plaats tussen grote Europese economische clusters, 
op transnationale schaal van de belangrijkste havens naar strategische bestemmingen in het binnenland. Veel 
goederentreinen worden uitsluitend geëxploiteerd door één grote onderneming en zijn gericht op het vervoer 
van aardoliederivaten, voertuigen en containers.  
Belangrijk is hierbij onderscheid te maken tussen 3 types van spoorvervoer: 
- Bloktreinen, waarbij de trein een lading vervoert afkomstig van één welbepaalde verlader tot bij één 

welbepaalde eindbestemming. 
- Samengestelde treinen, waarbij individuele wagens worden gekoppeld om ‘samen’ te transporteren. 
- Shuttle treinen, waarbij een vaste verbinding tussen logistieke knopen wordt ingezet, waarbij men op vaste 

‘haltes’ een container kan “opstappen” of “afstappen” 
De verschillende vormen van spoorvervoer hebben een verschillende functie in het netwerk en ook 
verschillende ruimtelijke randvoorwaarden. 
Verder zit men ook een groeiend potentieel voor ‘light spoorvervoer’ of cargotrams die niet fungeren op 
internationale maar op regionale schaal. 
 
Trends en tendensen 
- De evolutie naar een betrouwbaar en voorspelbaar transportsysteem vertaalt zich ook in goederenvervoer 

per spoor, waarbij men inzet op het inzichten van vaste diensten die knooppunten op internationale schaal 
verbindt. Voorbeeld is de Green Xpress van Lineas. 

- Vanuit Europa wordt ingezet op efficiënter spoorvervoer en het inzetten op lange treinen. Het 
infrastructuurnetwerk wordt voorzien op treinen van 600 tot 800 meter. Huidige businessmodellen zijn ook 
gebaseerd op het transporteren van volle treinen van minimum 600 meter. 

- Rond de eeuwwisseling van de 21e eeuw is er een nieuwe interesse ontstaan in het gebruik van stedelijke 
tramsystemen voor het vervoer van goederen. De motivatie hierbij is om de luchtvervuiling, 
verkeersopstoppingen en schade aan het wegdek in de stadscentra te verminderen. Een voordeel van deze 
netwerken ten opzichte van transport over water is de onafhankelijkheid van het waterpeil van de 
bevaarbare waterwegen. 
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Nieuwe samenwerkingsverbanden 
Trends en tendenzen 
Vandaag onderneemt de Vzw Cargovil Plus een aantal acties om de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van 
de zone Cargovil Plus te verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het kwalitatieve onderhoud van het 
openbare en het private groen met voldoende oog voor biodiversiteit, de mobiliteit en transportvoorzieningen 
voor zowel woon-werk verkeer als goederenoverslag, de interne bewegwijzering zowel als de signalisatie naar 
het bedrijventerrein Cargovil Plus, de veiligheid, de inplanting van nieuwe gebouwen, etc. 
Voor een optimalisatie van Cargovil tot een innovatief logistiek distributiepunt zal wellicht tot een coöperatief 
model overgegaan dienen te worden. Tenzij 1 enkele speler het geheel in eigendom en beheer neemt. 
Er zal nood zijn aan een doorgedreven terreinmanagement dat bredere samenwerkingsverbanden tot stand 
brengt dan de samenwerkingsverbanden vandaag die enkel operationeel zijn (cfr groepsaankopen, 
veiligheidsmaatregelen, mobiliteit, signalisatie, …): 
- Er zal collectief geïnvesteerd dienen te worden in gedeelde infrastructuur (energie, laad- en los 

infrastructuur, stockage, …) 
- Er is nood aan gedeelde businessmodellen in een coöperatief model (eigendomsgrenzen laten vallen, 

onderlinge afhankelijkheid van zakelijke modellen, definiëren van samenwerkingsspelregels) 
 
Kansen 
- De reeds bestaande coalitie van actoren via de VZW Cargovil  
- De bestaande logistieke dienstverleners op de site (zoals CargoVil Truck Washing en AIB auto- en 

vrachtwageninspectie) 
- Een mogelijks gezamenlijk inzetten van een logistieke operator voor activiteiten op de site 
 
Knelpunten 
- Een relatief disperse eigendomsstructuur vandaag 
- Hoe kan een stapsgewijze transitie geïnitieerd worden naar een ambitieus einddoel op lange termijn?  
- Wie dient initiatief te nemen (huidig terreinmanagement, stad Vilvoorde, POM, 1 grote speler)? 
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Stapelen van bedrijvigheid 
Trends en tendensen (based on references) 
Door een beperkte beschikbaarheid van grond, stijgende grondprijzen en de behoefte aan efficiënte 
opslaglocaties is er een groeiende vraag naar verticale oplossingen voor logistiek vastgoed in Europa.  
Stapelen van bedrijvigheid, of ook wel verticale logistiek genoemd, is een nieuwe trend binnen de logistieke 
sector die een rationeler gebruik van de grond voor logistieke activiteiten mogelijk maakt. Verticale logistiek kan 
de capaciteit van magazijnen verviervoudigen door middel van gerobotiseerde intelligente logistieke 
technologie. De schaarste aan beschikbare grond en de toename van de waarde van de grond kunnen de 
overgang van klassieke logistieke platforms naar verticale platforms versnellen. (Reference document: Up in the 
air: the case for vertical logistics solutions, CBRE Research - Global Research Gateway) 
 
Kansen 
- In het rapport wordt aangetoond dat wanneer de grondkosten meer dan 50 procent van de totale 

bouwkosten uitmaken, verticaal bouwen een haalbare oplossing wordt. Logistieke operaties kunnen volgens 
het CBRE door in de hoogte te bouwen niet alleen besparen op de grondkosten, maar ook op hun arbeids- 
en transportkosten. Schaalvergroting in de sector en de groei van stadslogistiek worden genoemd als 
belangrijke factoren die de druk op de beschikbare grond verder doen toenemen. 

- De helft van de operationele kosten in een distributiecentrum worden doorgaans gemaakt bij het 
verzamelen van de orders. Volgens CBRE kunnen deze kosten, afhankelijk van het soort logistiek, drastisch 
verlaagd worden door geautomatiseerde systemen te implementeren. Ook de afhandeling kan in dat geval 
sneller en efficiënter verlopen, meent de vastgoedadviseur. CBRE voorspelt dan ook dat magazijnen in de 
toekomst steeds meer aan dit soort technologie aangepast zullen worden en vaker gebruikgemaakt zal 
worden van verticale oplossingen. (www.supplychainmagazine.nl/stijgende-populariteit-van-verticale-
oplossingen-voor-logistiek-vastgoed/) 

 
Knelpunten 
- Machiel Wolters, Head of Industrial & Logistics Research EMEA van CBRE, zegt in Nederland met name een 

behoefte aan hoogbouwmagazijnen en interne verticale oplossingen te signaleren. Hij noemt als voorbeeld 
het nieuwe dc van Primark in Roosendaal, dat 20 meter hoog wordt en een zwevende tussenvloer krijgt. ‘In 
Nederland zullen echter weinig echte meerlaagse distributiecentra gebouwd gaan worden. Door de 
spreiding van het stedelijke en logistieke landschap in Nederland is de prijsdruk daarvoor niet hoog genoeg’, 
aldus Wolters. 
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3.5.8 Toekomstmodel: Evolutie naar slimme schakel door integratie van bouwstenen 

De site CargoVil beschikt over unieke randvoorwaarden om zich verder te ontwikkelen tot slimme schakel in de 
logistieke keten van de toekomst. Een geïntegreerde benadering is echter cruciaal om zich ook verder te 
ontwikkelen. 
De site heeft sterk potentieel om zich te ontwikkelen als regionaal knooppunt. De centrale en goed ontsloten 
trimodale locatie heeft het potentieel om transportstromen van de bredere regio te ontvangen, zoals vandaag 
reeds het geval voor bouw- en recyclagestromen. De aanwezige logistieke actoren kunnen hier ook een rol 
inspelen. Door in te zetten op samenwerkingen (zoals gedeelde kaaimuren) zou men ook de bestaande 
transporten (meer) kunnen shiften naar de waterweg en zelfs eventueel het spoor.  
De logistieke hub kan naast een regionale functie, ook een rol ontwikkelen naar het lokale netwerk. Als gevolg 
van maatschappelijke doelstellingen en de opkomst van e-commerce verandert de dynamiek van fysieke 
distributie in steden snel. De wereld van de stedelijke distributie zal er over 10 jaar wezenlijk anders uitzien dan 
nu en dit brengt uitdagingen voor bedrijven met zich mee.  
 
Om veranderende goederenstromen efficiënter te kunnen organiseren is de verwachting dat speciale 
ontkoppelpunten aan de rand van de stad (stadsdistributiecentra) de toekomst hebben. Kleinere 
zendingsgrootte in combinatie met toenemende leveringsfrequentie vraagt om logistieke inrichting, waarbij 
korter op de bal kan gespeeld worden. Dit hoeft niet altijd voor één stedelijke kern, maar regio’s met 
verschillende steden kunnen samenwerken. In de praktijk gaat het om ‘cross-docks’. Dit zijn logistieke centra 
die bedrijven in staat stellen om kleine zendingen gegroepeerd te transporteren zonder dat daarvoor 
tussentijdse opslag nodig is. Goederen worden aangevoerd vanuit distributiecentra van leveranciers en binnen 
korte tijd van inkomende naar uitgaande voertuigen verplaatst. Vanuit deze hubs kan vervoer met kleinere en 
schonere (elektrische) voertuigen naar de binnenstad worden georganiseerd 70.  
 
Er zit een opportuniteit in het uitwerken van één businessmodel voor Cargovil, die de verschillende logistieke 
activiteiten op de site op een geïntegreerde manier benaderd. De strategische propositie is gericht op het 
aanbieden van een toegangspoort voor het multimodale netwerk voor de industrie en logistiek in de regio. Door 
het optreden van verzamelpunt en eventueel ook tijdelijk opslagpunt kunnen efficiënties gecreëerd worden. 
Verder kan ook de koppeling naar het lokaal netwerk gevormd worden en kan de site of een aanpalende site, 
complementair aan de overslag-rol ook dienstdoen als Urban Resource Center. Een urban resource center 
brengt inkomende stromen samen van lokaal geproduceerde producten, landbouwproducten van de stadsregio, 
en ook reststromen van particulieren en bedrijven. Het resource center maakt zo de lokale productie 
toegankelijk, maar wordt ook een plek voor hergebruik, repair-and-share, een verzamelpunt. Het vormt een 
depot voor de stad, waar producten kunnen worden ingeleverd, hersteld, verhandeld en geruild.  

                                                             
70 ‘https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_De-toekomst-van-stedelijke-distributie_tcm162-80506.pdf’ 
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3.5.9 Reflecties beleidsuitdagingen 

Hieronder worden een aantal mogelijke initiatieven geformuleerd die vanuit het beleid kunnen genomen 
worden om de gewenste transitie te bereiken. Hoewel er geen ambitie is om exhaustief te zijn, kan op deze 
manier wel een strategie gevormd worden voor opschaling. De beleidsaanbevelingen zijn opgebouwd aan de 
hand van de verschillende rollen die men kan opnemen als overheid: 
• Activeren : animo creëren bij stakeholders om de juiste acties te nemen: 
• Faciliteren : andere stakeholders die de juiste actie (kunnen) ondernemen, ondersteunen 
• Exploreren : via onderzoek en experiment inzicht opbouwen over hoe de transitie verder vorm kan 

krijgen; 
• Investeren : zelf actief kapitaal of mensen investeren in de transitie; 
• Sturen : keuzes die de transitie niet ondersteunen niet mogelijk maken.  

Daarnaast worden ook redeneringen opgebouwd rond de mate waarin de case relevant is voor andere steden 
of regio’s in Vlaanderen, en dus extrapolatie of opschaling mogelijk is, welke sleutelmomenten aanleiding 
kunnen zijn voor een versnelling in een transitie naar circulaire economie, en welke lessen we kunnen trekken 
in functie van een vervolgtraject.  
 
ACTIVEREN 

Ø Het intensifiëren van van Cargovil tot een optimale distributie, - en verwerkingshub vraagt een 
doorgedreven terreinmanagement met inzet op efficiënt ruimtegebruik waarbij men evolueert naar 
een grote inter-afhankelijkheid van actoren en gedeelde business modellen. 

Ø Er is ook onderzoek nodig naar de rol van de Vlaamse Overheid in de verdere ontwikkeling van deze 
knooppunten. Dit in samenwerking met private actoren die reeds inzetten op de economische 
ontwikkeling van dergelijke knooppunten, zoals Van Moer. 

Ø Bij de Stad Vilvoorde engagement opbouwen voor de doorontwikkeling van het knooppunt 
Vilvoorde. De ontwikkeling van dergelijke logistieke activiteiten moet in nauwe samenwerking met 
lokale en bovenlokale overheden gebeuren, om een duurzame inplanting in het lokale weefsel te 
verzekeren. 

Ø Marktpartijen in stedelijke distributie informeren over het potentieel van de site (dus op lokaal 
netwerkniveau). Randvoorwaarden in vestigingsfactoren specifiëren en opvolgen, want het is een 
markt in transitie.  

FACILITEREN 
Ø Facilitatie op de site om te evolueren naar één ecosysteem. Dit kan starten bij kleinere quick win’s, 

om het vertrouwen tussen de partijen (aanwezige bedrijven, maar ook overheden) te versterken en zo 
evolueren in projecten met verregaande strategische betekenis. Het samen aankopen van 
gemeenschappelijke diensten (van afvalophaling tot logistieke dienstverlening), is hier een voorbeeld 
van. Hier is een rol voor parkmanagement, bijvoorbeeld ondersteund door de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM).  

Ø Samenwerking gericht op modal shift faciliteren is hierbij een concrete mogelijke invulling voor de 
bovenstaande evolutie. Onderzoek op gelijkaardige sites toont aan dat er vaak potentieel is voor het 
gemeenschappelijk gebruik van kaaimuren. 
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Ø Samenwerking gericht op het capteren van retourstromen. Met de huidige aanwezige partners is er 
de expertise rond het capteren en verwerken van retourstromen reeds aanwezig op de site. 
Retourstromen zijn vaak ook de missing key in logistieke optimalisatievraagstukken. 
Samenwerkingsprojecten gericht op circulaire economie zouden dus een meerwaarde kunnen zijn 
voor private actoren en maatschappij. 

EXPLOREREN 
Ø Mogelijkheden van spoor en cargotram voor de site exploreren en concretiseren. Het betreft de 

impact van deze ontsluiting op de knooppuntwaarde van de site specifiëren. En dit op internationaal, 
regionaal en lokaal netwerkniveau. Concretiseren van de inplanting op de site en de repercussies op 
de functionele invulling van het terrein.     

Ø De rol van de (Vlaamse) overheid in “vaste dienstregeling voor vracht” exploreren. Ook in de 
logistieke sector evolueert men naar vaste dienstregeling, die vaak al ‘spontaan’ in de markt 
georganiseerd worden door logistieke partijen, zoals Van Moer op Cargovil. Het is niet ondenkbaar dat 
de overheid ook een rol kan spelen om minder ‘gemakkelijke’ dienstregelingen toch te (laten) 
implementeren, om zo een modal shift te realiseren. 

Ø Verder onderzoek naar mogelijke ruimtelijke densificatie op de site, rekening houdend met de 
specifieke activiteiten op de site en hun economische realiteit. 

INVESTEREN  
Ø (Mee) investeren in kwaliteitsvolle en functionele trimodale infrastructuur. Deze investeringen 

gebeuren best vraag-gestuurd. Anderzijds moet men rekening houden met de mogelijkheid dat deze 
vraag ‘latent’ is of verspreid over verschillende bedrijven, en dus niet altijd even expliciet. Naast de 
toegang via alternatieve modi, zal ook een goede ontsluiting via de weg in logistieke knooppunten 
relevant blijven. 

Ø De overheid kan samenwerking stimuleren door actief mee te investeren in shared services. Op deze 
manier creëert men een prikkel en ook momentum om de samenwerking tussen private activiteiten te 
stimuleren. 

STUREN 
Ø Gezien de beperkte vrije ruimte op Cargovil, is een sturend uitgiftebeleid / vergunningsbeleid voor 

dergelijk strategische site voor Vlaanderen relevant. Deze omvat best specifieke randvoorwaarden 
omtrent: 

o het type activiteiten; 
o gebruik van het multimodale netwerk; 
o samenwerking op de site; 
o flexibiliteit in inplanting op de site; 
o … 

Ø Afhankelijk van de evoluties op de sites, zou men een uitfasering van enkele economische huidige 
activiteiten met beperkte meerwaarde in het ecosysteem kunnen beargumenteren.   

Ø Opdrijven van de regelgeving rond ruimtelijk rendement op een strategische locatie als Cargovil. 
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OPSCHAALBAARHEID 
Strategische ruimte houden/maken voor logistieke activiteiten 
De ‘knooppuntwaarde’ of de logistieke waarde van de site Cargovil is relatief uniek in Vlaanderen. 
De site heeft een strategische ligging nabij Brussel en kent een sterke (potentieel trimodale) 
ontsluiting. De knooppuntwaarde is sterk op verschillende schaalniveaus, gaande van lokaal tot 
zelfs internationaal. In de transitie naar een circulaire economie zal deze economische waarde 
enkel stijgen. We gaan immers uit van een stijgend aantal retourstromen en stijgend gebruik van 
alternatieve transportmodi. Hoewel de kansen voor opschalen beperkt is, geeft dit vooral het 
belang van het vrijwaren van dergelijke sites voor logistieke activiteiten aan.  
 
Gedeeld, slim, dens en flexibel ruimtegebruik op micro-niveau 
Op dergelijke sites met grote economische waarde, moet men ook slim omgaan met de ruimte die 
er is. Hiervoor zijn verschillende hefbomen te implementeren, 

• de juiste activiteiten op de juiste plaats op de site; 
• flexibele en modulaire gebouwen; 
• verticaal bouwen; 
• samenhangende openruimte structuur (organisatie van stromen, coherente 

groenstructuur ifv biodiversiteit en watermanagement) 
• … 

 
Men kan sturend werken door dit in het vergunningskader/uitgiftebeleid op te nemen. Het is 
belangrijk om hier ook als overheid flexibel mee om te gaan. De economische haalbaarheid van 
slim ruimtegebruik zal de laatste jaren ook sterk evolueren. De maatregelen zijn vervolgens ook 
afhankelijk van de sector en de type activiteiten die zullen ontwikkeld worden. Tot slot dient de 
definitie van ‘ruimtelijke efficiëntie’ ook doordacht en geïntegreerd benaderd te worden (cfr. de 
impact van automatisatie op ruimtegebruik).  
 
Integratie van dergelijke kwaliteitsvolle logistieke sites in een multimodaal netwerk 
Net zoals bij personenmobiliteit is het netwerk-denken ook bij goederentransport essentieel voor 
een efficiënte en vlotte doorstroming. Een sterke publiek-private samenwerking moet een 
kwaliteitsvol netwerk garanderen. 
Bij sites als Cargovil, waarvan de meerwaarde het lokale niveau overschrijdt, is het belangrijk om 
ook op Vlaams niveau op strategisch niveau te benaderen. Het belang van dergelijke schakel in het 
regionaal en internationaal netwerk is immers cruciaal. Dergelijk bovenlokaal belang moet in 
harmonie ontwikkeld worden met het lokale weefsel. Het is een oefening naar een evenwichtige 
kosten-batenverdeling lokaal en bovenlokaal. 
Meer onderzoek is nodig naar de verschillende rollen (lokaal/bovenlokaal, maar ook 
publiek/privaat) in dergelijke netwerken 
 
Inzetten op clustervorming van verschillende type activiteiten 
Niet alleen de ligging van dergelijke site is bepalend voor het succes, maar ook de aanwezigheid en 
integratie van de verschillende activiteiten op de site. Synergie tussen de verschillende activiteiten 
in de keten (logistiek, maakindustrie, recyclage, …) is cruciaal voor een sterk ecosysteem.  
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Ook de clustering van logistieke activiteiten op verschillende schaalniveaus is een opportuniteit 
voor Vlaanderen. 
 
Ruimte reserveren voor Urban Resource Centra 
Een urban resource center brengt inkomende stromen samen van lokaal geproduceerde 
producten, landbouwproducten, en ook reststromen. Het resource center maakt zo de lokale 
productie toegankelijk, maar wordt ook een plek voor hergebruik, repair-and-share, een 
verzamelpunt. Het vormt een depot voor de stad, waar producten kunnen worden ingeleverd, 
hersteld, verhandeld en geruild.  
In elke stadsregio is er slechts een beperkt aantal sites die nabijheid en toegankelijkheid vanuit het 
stadsweefsel combineren met een multimodale bereikbaarheid. Naarmate korte keten, product 
life time extension, maak- en hersteleconomie aan belang winnen, zal deze strategische ruimte via 
een proactief beleid gereserveerd moeten worden in functie van een performante implementatie 
van deze urban resource centra’s.  
 

 
SLEUTELMOMENTEN 
Strengere normen vanuit Europa 
De Europese Commissie heeft zich het ambitieuze doel gesteld om in 2030 een CO2-vrije 
stadslogistiek te realiseren. Dit vraagt niet alleen om overheidsbeleid, maar ook om een 
verschuiving in het beleidsparadigma.  
 
Opvang van de demografische groei in steden 
In feite zal 82 procent van de Europeanen tegen 2050 in steden wonen, waardoor de complexiteit 
van de stedelijke context en het belang van het stedelijk vrachtvervoer toeneemt. 
Indien bi/trimodaliteit de norm wordt, zal het aantal geschikte sites voor bedrijventerreinen 
slinken en zal hoger ruimtelijk rendement noodzakelijk zijn.  
 
Innovatieve distributiesystemen 
Er ontstaan innovatieve en duurzame logistieke transportmogelijkheden die een alternatief bieden 
aan het dichtslibbende wegennetwerk in Vlaanderen: duurzame binnenschepen, logistieke 
fietsoplossingen, tram-bussen op eigen bedding, cargotrams (compatibel met bestaande heavy 
rails), combinaties van personen- en goederentransport, ... 
Geografische clustering van bedrijven rond gedeelde infrastructuur (intensivering van water 
gerelateerde logistiek, innovatieve distributiesystemen, gezamenlijke afzetmarkt, …) lijkt een 
realistisch economisch model indien globale economische trends ervoor zorgen dat transport via 
duurzame netwerken concurrentieel worden t.o.v. het toekomstige vrachtvervoer. 
 

 
 
 
 
 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 165 van 175 

LESSONS LEARNED / REFLECTIES VOOR EEN TOEKOMSTIG BELEID 
Afstappen van een projectgerichte benadering 
Om een duidelijk zicht te krijgen op de strategische rol van verschillende economische 
hefboomgebieden nabij steden kan een algemeen kader opgemaakt worden dat op basis van de 
specifieke ruimtelijke vestigingsfactoren de economische roeping van verschillende strategische 
sites definieert en duidt op welke schaalniveaus en binnen welke netwerken ze van betekenis 
kunnen zijn.  
Op die manier kunnen in een lokale context gedifferentieerde economische vestigingsfactoren 
versterkt worden om de beoogde economische actoren aan te trekken. Zo’n algemeen kader 
ondersteunt een complementaire ontwikkeling van verschillende sites en initieert belangrijke 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende economische sectoren (logistiek, recyclage sector, 
maak- en hersteleconomie, creatieve economie). Dit vereist een evolueren van projectgericht 
denken naar systeemdenken waarbij het individueel eigenaarschap van verschillende partijen 
doorbroken wordt en elkaar versterkende relaties kunnen opgebouwd worden. 
 
Een actief beleid zal noodzakelijk zijn om verdere opdeling of onderbenutting van strategisch 
gelegen bedrijventerreinen tegen te gaan.  
Er kan werk gemaakt worden van een concrete lange termijnvisie gekoppeld aan een wendbaar 
transitietraject in samenwerking met belangrijke stakeholders in de logistieke sector. Dit is een 
belangrijke stap op basis waarvan strategisch gelegen terreinen vandaag reeds voorbereid kunnen 
worden in functie van een optimaal ruimtelijk gebruik in de toekomst, zoals bv. de implementatie  
Van noodzakelijke infrastructuur. Verdere opdeling of nieuwe ontwikkelingen met een laag 
ruimtelijk rendement op strategisch gelegen bedrijventerreinen nabij centrumsteden dienen actief 
tegengegaan te worden. 
 
Doorontwikkelen en operationaliseren van het netwerk- en knooppunt-denken ook op regionale 
schaal. Daarbij is het belangrijk dat het belang, het potentieel en de schaal van strategische 
knooppunten niet enkel benoemd worden, maar ook doorontwikkeld worden in multidisciplinair 
stakeholderschap (hogere overheden, lokale overheden, bovenlokale en lokale stakeholders in de 
logistieke sector, maar ook andere sectoren zoals bv. de maaksector).  
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4. VOORUITBLIK 

Het proactief creëren van de ruimtelijke condities voor circulaire economie op stad(sregionaal) niveau is een 
werk van lange adem. Transitie in ruimte verloopt immers traag. Dit in tegenstelling tot de snelheid van 
veranderingen m.b.t. nieuwe economieën die geënt zijn op snel evoluerende samenwerkingsverbanden en 
technologische innovaties.  
Heel wat van de aangeraakte ruimtelijke vraagstukken kunnen niet enkel vanuit de discipline ruimtelijke 
planning beantwoord worden. Samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus is 
noodzakelijk en zal in de toekomst wellicht nog aan belang winnen. De huidige bestuurlijke organisatie zal 
moeten evolueren tot een sector-overschrijdende en multistakeholder aanpak.  
Een belangrijke vraag is hoe een ruimtelijk beleid kan evolueren van ‘expertise’ gedreven naar ‘transitie’ 
gedreven om meer robuust te zijn voor toekomstige maatschappelijke kantelmomenten die bovendien 
onvoorspelbaar zijn. Op verschillende sleutelmomenten die een transitie naar circulaire economie versnellen 
heeft een ruimtelijk beleid immers geen invloed. 
 
Ter afsluiting van het uitgevoerde onderzoek worden enkele handvaten aangereikt voor de toekomst. Het 
betreft enkele thema’s en dus inhoudelijke onderzoeksvragen waarvan het belang in dit onderzoek werd 
benadrukt. Deze thema’s kunnen ook de basis vormen voor een verdere uitbouw van een overkoepelend 
leertraject. Met deze vooruitblik willen we verzekeren dat het exploratief onderzoek evolueert naar interventies 
voor een versnelling van de circulaire economie.  
 

4.1 KORTE REFLECTIE OP HET UITGEVOERDE EXPLORATIEF ONDERZOEK 

Het gevoerde onderzoek heeft inzicht gebracht m.b.t de impact van de circulaire economie op het ruimtelijk 
aspect van bedrijvigheid. Via literatuuronderzoek werd de context gespecifieerd en de ruimtelijke uitdagingen 
en opportuniteiten verbonden aan de transitie geconcretiseerd. Deze werden vertaald naar hun invloed op 
economische drijfveren en locatiefactoren. Vanuit het brede begrip circulaire economie hebben enkele 
weloverwogen cases inzicht gebracht in hoe de transitie vormgegeven zou kunnen worden in Vlaanderen. Het 
toepassen van circulaire principes op voorbeeldcases op meso-schaal geeft inzicht in concrete kansen, te 
overwinnen hordes en blinde vlekken naar de toekomst. 
 
De keuze voor diepgang dankzij een methodiek gericht op cases had enkele uitdagingen en beperkingen. Door 
de focus op de cases op meso-niveau, was er minder ruimte voor de interferentie tussen de cases op andere 
schaalniveaus. Het vertrekpunt van de studie was de evolutie naar de circulaire economie op een specifieke 
locatie, een specifieke context die ook relevant is op schaal van Vlaanderen. De rol van de case in het circulair 
systeem van de toekomst op ruimere schaal (regionaal, globaal) bleef nog onderbelicht. 
Anderzijds had de methodiek ook enkele troeven. De circulaire economie is een breed conceptueel begrip dat 
op verschillende manieren vertaald kan worden in de praktijk. De studie heeft mogelijkheden gegeven om 
enkele ‘geloofsprincipes’ te concretiseren naar de context in Vlaamse. Binnen elke case werd op deze manier 
een eerste aanzet gedaan naar het concretiseren van de mate waarin de ruimte die voorzien dient te worden 
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anders is dan in een traditionele economie. Het voorliggende onderzoek heeft op deze manier inhoudelijke en 
procesmatige inzichten verschaft gericht op verdieping. 

4.1.1 Handvaten voor verdiepend onderzoek 

Belang van samenwerken  
Circulaire economie is in sterke mate gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid van actoren. Het belang van het 
organiseren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende stakeholders, verschillende sectoren en 
overheden (lokaal, bovenlokaal, sectoraal) komt sterk naar boven in de verschillende cases.  
 
Behapbare uitdaging door definiëren van relevante werkvelden 
Deze onderlinge relaties en de behoefte aan kennis en engagement van de verschillende stakeholders maakt 
het onderzoeksveld danig complex. Het opzetten van departement-overschrijdende ‘werkvelden’, gericht op 
concrete en behapbare uitdagingen, met duidelijke doelstelling en randvoorwaarden, kan een sleutel zijn om 
een geïntegreerde aanpak te garanderen en de complexiteit behapbaar te maken. In het kader van deze 
werkvelden kunnen dan concrete samenwerkingsverbanden worden opgestart, met partners van verschillende 
‘pluimage’ (lokaal, bovenlokaal, sectoraal). Het samenwerkingsverband verschilt per werkveld. 
 
Overkoepelend leertraject vanuit collectieve aanpak  
Doorheen de verschillende werkvelden kan een overkoepelend (en dus departement overschrijdend) leertraject 
opgestart worden. Inzichten vanuit de verschillende werkvelden worden met elkaar geconfronteerd en 
resulteren in een enerzijds diepgaande maar anderzijds ook brede blik op de voorliggende transitie. 
Vanuit het overkoepelend leertraject kan elke overheidsdivisie of andere partner een concreet beeld uitwerken 
van wat de circulaire economie inhoudt voor zijn eigen werkdomein. De collectieve aanpak echter maakt het 
mogelijk om de grote complexiteit en veelzijdigheid van circulaire cases op een kwaliteitsvolle manier te 
capteren en omarmen.  
 
Inzicht generen in rol van verschillende overheidsinstanties  
Door te vertrekken vanuit een collectieve aanpak, wordt ook de rolverdeling tussen de verschillende 
overheidsinstanties (zoals Departement Omgeving, maar ook VLAIO, OVAM, lokale, overheden, provinciale 
instanties, …) duidelijk. De betrokken partners leren vanuit de verschillende werkvelden wat de circulaire 
economie inhoudt voor hun eigen werkdomein en instrumenten.  Enkel op deze manier kunnen we 
‘pilootprojecten’ overstijgen en een brede impact genereren. 

4.2 WERKVELDEN ALS RESULTANTE VAN DE STUDIE 

4.2.1 Verdiepend onderzoek op de respectievelijke cases 

De respectievelijke cases werden opgebouwd zonder samenwerking met de lokale overheden. Verdere 
verdieping in samenwerking met de respectievelijke lokale besturen en belangrijke kennisactoren is dan ook 
een logisch vervolgtraject. 
Binnen elke case kan bijvoorbeeld geëxpliciteerd worden in hoeverre de ruimte die voorzien dient te worden 
anders is dan in een traditionele economie. Denk aan het concretiseren van de vestigingsfactoren, het 
onderzoek naar de integratie van de nodige ruimtelijke infrastructuur en randvoorwaarden, de haalbaarheid 
en wenselijkheid van concentratiemodellen, etc. 
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Gezien de relevantie van de gekozen cases vormt een verdere uitwerking van de cases ook een interessante 
basis in functie van een overkoepelend leertraject. 
 

Circulaire economie als hefboom van een robuust kernwinkelgebied in Roeselare 
Maatschappelijke uitdaging: Stad Roeselare heeft de ambitie om haar winkelkern te versterken. De Stad 
omarmt de circulaire strategie als opportuniteit om deze ambitie te realiseren. 
Onderzoeksvragen: 

• Op welke manier kan de circulaire economie de winkelkern versterken? 
• Wat zijn de mogelijke risico’s van een strategie die inzet op circulaire economie? 
• Welke type circulaire activiteiten kunnen in de winkelkern (primaire en secundaire winkelstraten) 

aangetrokken worden? Kunnen de vestigingsfactoren mee geconcretiseerd worden vanuit enkele 
bestaande initiatieven (Kringwinkel, Op Wielekes, OVAM)? Welke pull-factoren moeten nog 
ontwikkeld worden?  

• Welke lokale partners betrekken? Denk aan lokale handelaars, maar ook horeca-zaken, culturele 
partners, … 

• Welk flankerend beleid dient te worden uitgewerkt om de transitie te verzekeren? Hoe kan dit 
vertaald worden naar een concreet actieplan? 

Samenwerkingsverband: Stad Roeselare, OVAM, Departement Omgeving, VLAIO, Agentschap Innoveren, 
Detailhandel Vlaanderen, UNIZO, VOKA, … 

 
Bio-productief stadslandschap Leuven 
Maatschappelijke uitdaging: Stad Leuven zet actief in op korte keten initiatieven in de Stad. Kleinschalige 
initiatieven zijn reeds sterk vertegenwoordigd, maar de wenselijkheid en haalbaarheid van opschaling tot 
een stadsbreed ecosysteem is onduidelijk. 
Onderzoeksvragen: 

• Wat zijn de maatschappelijke voor- en nadelen voor een bio-productief landschap Leuven en wat 
zijn de risico’s? Welk ambitieniveau is maatschappelijk relevant? 

o Verbinden van bestaande initiatieven 
o Streven naar maximale zelfvoorziendheid van de stad 
o Samenwerken met aanpalende gemeentes i.f.v. stadsgerichte landbouw 
o Samenwerkingen met andere steden i.f.v. complementariteit en kennisdeling 

• Hoe zien de verschillende activiteiten in de keten eruit, wat zijn de ruimtenoden en waar in de stad 
(en omliggende ruimte) zouden deze een plaats moeten krijgen? Hoe gaan we om met verwerking?  

• Welke materiaalstromen kunnen we inventariseren? Welke impact heeft de ambitie m.b.t. bio-
productief landschap op het ‘rond’ maken van de keten? Helpt het bio-productief landschap ons in 
de strijd tegen voedselverspilling? 

• Welke randvoorwaarden moeten bereikt worden om dit ambitieniveau te bereiken? 
o Economisch: welke business modellen zijn haalbaar en relevant?  
o Technisch: welke teelten zijn wenselijk en haalbaar? Waar kunnen deze plaats vinden? Wat 

is de impact van technologie?  
o Organisatorisch: Wie neemt welke rol op in de stad? Wat verwachten we van burgers, 

producenten in en rond de stad, horeca, etc. 
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o Financieel: hoe moeten deze modellen gefinancierd worden? Is er overheidsondersteuning 
nodig? 

o Sociaal: hoe kunnen we de ambitie van korte keten integreren in andere maatschappelijke 
stedelijke uitdagingen, zoals klimaatadaptie en -mitigatie, sociale inclusie? 

• Beleidsmatig: welk flankerend beleid is nodig? 

Samenwerkingsverband: Stad Leuven (Leuven 2030) – Departement Omgeving – Agentschap Innoveren – 
ILVO – KULeuven + concrete bestaande actoren: OCMW, scholen, supermarkten, horeca, tuinbouwschool, … 

 
Verdieping van Cargovil als kansrijk logistiek knooppunt in de circulaire economie 
Maatschappelijke uitdaging: Cargovil heeft enkele sterke troeven om een essentiële schakel te worden van 
het logistiek netwerk in de circulaire economie. Vanuit haar unieke toegevoegde waarde zal het knooppunt 
verder evolueren naar een drijvende kracht in de transitie. 
Onderzoeksvragen: 

• Welke lokale, regionale en internationale functie kan de site opnemen? 
• Hoe interageert dit knooppunt met andere knooppunten en overslagcentra (havens, luchthaven, 

Brucargo, …)? Hoe interageert dit knooppunt met mogelijke afnemers, B2B en B2C? Welke 
interacties moeten ontwikkeld worden tussen de verschillende bedrijven op de sites? 

• Aan welke ruimtelijk condities moet voldaan worden? 
• Hoe kunnen we bestaande bedrijven en grondeigenaars overtuigen om in te stappen in een 

concentratiemodel of plaats maken voor andere bedrijven? 
• Welke ruimtelijke instrumenten moeten ontwikkeld worden? Hoe worden deze geïmplementeerd? 
• Hoe kunnen we de site ook op micro-niveau pionier maken?  Denk aan watermanagement, 

energienetwerken, integratie en win-win met het aanpalend biologisch waardevol gebied (de vallei 
van de Zenne en de Tangebeek), etc. 

Samenwerkingsverband: Stad Vilvoorde, OVAM, POM Vlaams-Brabant, lokale bedrijven, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, VLAIO, Agentschap Innoveren, … 

 
De stationsomgeving van Hasselt als economische cluster voor circulaire economie 
Maatschappelijke uitdaging: naast verschillende woonondersteunende diensten zoeken ook verschillende 
actoren in de circulaire economie naar een context met de aanwezigheid van bewoners, bereikbaarheid en 
ondersteunende economische activiteiten. De stationswijk van Hasselt kan een eigen economische 
identiteit ontwikkelen gefocust op een toekomst van sterke verwevenheid tussen bewoners en 
woonondersteunende circulaire bedrijvigheid.  
Onderzoeksvragen: 

• Gezien de sterk versnipperde (particuliere) eigendomsstructuur van de talrijke percelen is er nood 
aan een instrument dat de individuele dynamieken binnen een groter geheel kan kaderen en sturen. 

• Via welke instrumenten kan het beleid meer controle krijgen over de uiteindelijke invulling van 
verweven economische ruimte in de stationsomgeving – invloed krijgen op de synergie tussen de 
verschillende economische invullingen? 
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• Hoe kan men initiatiefnemers (eigenaars, ontwikkelaars) aanzetten om perceel overschrijdend 
samen te werken in functie van een performantere organisatie en minimale overlast op de 
leefomgeving? 

• Wanneer en via welke instrumenten kan een gewenst minder rendabel programma gecompenseerd 
worden bv. extra bouwmogelijkheden door optopping/achterbouw? 

Samenwerkingsverband: Stad Hasselt, VOKA, VLAIO, Departement Omgeving, KVSG 

 
4.2.2 Systeemtransitie en de impact op schaal  

Naast verdiepend onderzoek per case zijn er ook een aantal overkoepelende thema’s of werkvelden die een 
basis zouden kunnen vormen van verdiepend onderzoek in samenwerkingsverband. In het kader van de 
werksessie die op 4 juni 2020 heeft plaatsgevonden werden door de aanwezigen (zie bijlage) volgende 
potentieel te verdiepen thema’s of werkvelden geopperd: 
 

Circulaire economie als hefboom voor robuuste kernwinkelgebieden (op basis van case Roeselare en Hasselt) 
Maatschappelijke uitdaging: Traditionele retail, zeker in provinciesteden, wordt momenteel op de proef 
gesteld. Lokale handelaars moeten opboksen tegen grote ketens, baanwinkels en e-commerce. Er is een 
maatschappelijke uitdaging om winkelkernen ook in kleinere steden levendig te houden. Actief ruimte 
creëren voor circulaire economie kan hier potentieel toe bijdragen. 
Onderzoeksvragen: 

• Vanuit de geïdentificeerde vestigingsfactoren voor circulaire activiteiten complementair aan retail, 
welke ruimtelijke condities zijn must have’s en nice to have’s? 

• Hoe verhouden deze circulaire activiteiten zich ten opzichte van meer traditionele retail?  
• Welke randvoorwaarden omtrent logistieke netwerken kunnen gedefinieerd worden om de 

transitie mogelijk te maken? 
• Welke randvoorwaarden omtrent consolidatiestrategieën en afbakeningen van winkelgebieden 

kunnen gedefinieerd worden om de transitie mogelijk te maken? 
• Hoe verhouden de circulaire activiteiten zich met de belevingseconomie? 
• In hoeverre zijn aanwezige materiaalstromen bepalend voor een strategie voor het aantrekken van 

circulaire activiteiten? 
• Hoe verhouden deze ruimtelijke condities zich ten opzichte van de verschillende winkelkernen 

vandaag? Hoe beïnvloedt de circulaire economie de ‘roeping’ en aantrekkelijkheid van de 
verschillende type winkelkernen (dorpskernen, kleine centrumsteden, grote centrumsteden). 

Samenwerkingsverband: Departement Omgeving, VLAIO – Agentschap Innoveren, UNIZO, VOKA, 
Detailhandel Vlaanderen… 

 
Naast ruimte voor de denkers ook ruimte voor de doeners in het stadscentrum (op basis van case Roeselare 
en Hasselt) 
Maatschappelijke uitdaging: Binnen de idee van een nieuwe economie waar productie, logistiek en 
circulaire economie voorop staan, zal het reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van een kritische 
massa (gebruikers, werkkrachten, kennis), multimodaal bereikbaar, gedragen beleid gericht op transitie, 
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nabijheid van kennis(instellingen) en aanwezigheid van gedeelde ruimte en infrastructuur nog verder aan 
belang winnen. 
Onderzoeksvragen:  

• Via welke instrumenten kunnen steden ervoor zorgen dat productieve economische actoren een 
plek in de stad krijgen en niet meer worden weggeduwd door de combinatie van de hoge 
vastgoedprijzen, het ruimtegebrek, de conflicten met de buurt en de parkeerproblematieken?  

• De plaatsen waar flexibele, betaalbare ruimte in de nabijheid van afzetmarkten en duurzame 
mobiliteit een plaats kan vinden zijn schaars. Kunnen deze strategische zones gedetecteerd worden 
en een aanzet vormen voor een proactief beleid? 

• Hoe kan de vastgoedlogica als bottleneck overwonnen worden op deze strategisch gelegen 
binnenstedelijke gebieden? 

• Welke businessmodellen en noodzakelijke netwerkstructuren vormen een potentieel voor 
maakindustrie in de stedelijke context? Hoe krijgen steden beter zicht op hun materiaalst 

Samenwerkingsverband: Departement Omgeving, VLAIO – Agentschap Innoveren, KVSG, VOKA, OVAM, … 
 

Visie en strategieën voor de zelfvoorzienende stad (op basis van case Leuven) 
Maatschappelijke uitdaging: Een wereldwijde transformatie van het voedselsysteem is dringend 
noodzakelijk, zowel wat betreft de aspecten van productie als consumptie, als vanuit het perspectief van 
klimaatverandering, als van gezondheid en rechtvaardigheid. Verschillende initiatieven gericht op korte 
keten en lokale voedselproductie worden opgestart. Vlaamse steden en gemeenten zoeken naast elkaar 
naar hun positie in de nieuwe voedselketen. Er is nood aan een gemeenschappelijk leertraject. 
Onderzoeksvragen: 

• Welke bestaande kennis en initiatieven zijn reeds opgestart en hoe kunnen we deze kansen 
valoriseren? 

• Welke toekomstscenario’s van voedselketens zijn haalbaar en wenselijk? Welke teelten zijn op welk 
schaalniveau haalbaar en wenselijk? Welke verschillende ‘bouwstenen’ op deze verschillende 
schaalniveaus kunnen we definiëren en hoe zullen deze met elkaar in verband staan?  

• Wat is de impact van macro-economische trends op deze scenario’s? Denk aan technologische 
vooruitgang 

• In hoeverre is korte keten een hefboom voor circulaire economie? 
• Welke best practices zijn opschaalbaar (op niveau van de stad – de stadsregio – landbouwstreken – 

Vlaanderen)?  
• Welke strategieën kunnen steden inzetten? Wat zijn randvoorwaarden en wat zijn voor- en 

nadelen? 

Samenwerkingsverband: Kenniscentrum Steden en Gemeenten – Departement Omgeving – Agentschap 
Innoveren – ILVO – Vlaams Bouwmeester  

 
Impact van circulaire economie op het logistieke netwerk (op basis van case Vilvoorde) 
Maatschappelijke uitdaging: Goederenvervoer is een afspiegeling van het heersende economische systeem. 
Een drastische verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie zal het logistieke netwerk, als 
drager van deze goederenstromen, helemaal herteken. En dit op lokaal, regionaal en internationaal niveau. 
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Onderzoeksvragen: 
• Welke logistieke functies zullen onderdeel zijn van het netwerk? Op welk schaalniveau fungeren 

deze logistieke functies? 
• Wat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden van deze functies? Kunnen we dit toepassen op 

Vlaanderen? Wat zegt dit over de evolutie in locaties voor logistieke bedrijvigheid? 
• Welk transformatieplan moet de Vlaamse Overheid voorzien om kansrijke locaties te vrijwaren voor 

logistieke activiteiten?  
• Welke impact hebben retourstromen in de circulaire economie op de efficiëntie en duurzaamheid 

van het transport? 
• Wat is de rol van de overheid in deze transitie?  

Samenwerkingsverband: Vlaams Instituut van Logistiek, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Departement Omgeving, VLAIO, OVAM - De Vlaamse Waterweg, logistieke actoren 
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