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Segmentatie V: toepassen van de segmenten in drie circulaire economie cases 
Dit rapport onderzoekt en illustreert de mogelijke wijzigingen in de aard, het voorkomen en de 
organisatieprincipes van economie naar aanleiding van een CE-transitie. Het vraagstuk wordt 
ruimtelijk benaderd via de huidige bestaande bedrijven en de vestigingsplaatsfactoren, waarmee de 
economische indeling van VPO of segmenten rekening houdt. Dankzij CE-hypothesen/aannames uit 
het BUUR/Rebel onderzoek “Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire 
economie i.f.v. Segmentatie V” wordt de verschuiving van huidige naar toekomstige CE-segmenten 
bestudeerd in drie cases (Roeselare, Hasselt, Vilvoorde).      
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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. Dit rapport is in samenhang opgesteld met het rapport van 
BUUR/Rebel “Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie i.f.v. 
Segmentatie V”. 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? 
 
Het deelonderzoek van BUUR/Rebel gaat in op literatuuronderzoek rond vestigingsplaatsfactoren van 
bedrijven. Dit zijn de redenen voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. Dat deelonderzoek 
vergelijkt de huidige, lineaire economie vestigingsfactoren met de CE-vestigingsplaatsfactoren. De 
verschillen worden verwerkt in aannames (of hypothesen), die vorm geven aan de CE-transitie, en 
worden verder toegepast in vier stedelijke cases. Dit leidt tot een aantal beleidsaanbevelingen. Dit 
voorliggende deelonderzoek bestudeert vooral de transitie naar CE vanuit de segmenten (of een 
ruimtelijke-economische indeling die VPO uitwerkte), op basis van de resultaten van BUUR/Rebel (met 
name  de aannames/hypothesen en vestigingsplaatsfactoren van BUUR/Rebel). Deze segmenten 
koppelen de ruimtelijke vragen van bedrijven aan ruimtelijke gebiedskenmerken. Centraal bij die 
definiëring van de segmenten staan de vestigingsplaatsfactoren. 

EEN NIEUWE RUIMTELIJKE BENADERING VOOR CE 

Circulaire economie (CE) is in geen nieuw concept en is gerelateerd aan theorieën rond ‘industriële 
ecologie’ en ‘industrieel metabolisme’ of ‘symbiose’. Momenteel is er geen eenduidige en unieke 
definitie van het concept, maar doorgaans wordt er een economisch systeem bedoeld dat de 
herbruikbaarheid van producten en (grond)stoffen wil maximaliseren en waardevermindering 
minimaliseren. In de context spelen ook duurzamere businessmodellen en consumptievormen een 
rol: deelsystemen en producten-als-dienst bijvoorbeeld haken hierop in. Door een intensiever en 
gedeeld gebruik van bepaalde consumptiegoederen of diensten worden potentieel minder 
grondstoffen verbruikt, voor zover de reboundeffecten beperkt blijven. 
 
Verschillende overheden hebben de afgelopen jaren een groeiende belangstelling voor het concept. 
CE wordt beschouwd als een manier om aan een duurzamere toekomst te bouwen, met een sterke 
nadruk op samenwerkingsverbanden tussen actoren, waarbij ook een systemische visie (met oog voor 
de onderligende relaties tussen grondstoffen, productie en consumptie) ten grondslag ligt (Tapia et 
al., 2019, p. 12). 
 
Waar er in de literatuur veel aandacht gaat naar (1) strategieën en business-modellen en (2) afval- en 
materiaalstromen, is de ruimtelijke betekenis ervan moeilijk te vatten. De literatuur toont dat CE 
vermoedelijk verschillende ruimtelijke noden heeft naargelang het type gebied (binnenstad, periferie, 
bedrijventerrein,…), maar precisie ontbreekt: de ruimtelijke vragen over hoe een CE-systeem 
ruimtelijk werkt waarbij er ook oog is voor de aanwezige bedrijvigheid, blijven grotendeels 
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onbeantwoord. Onderzoek rond afval- en materiaalstromen biedt interessante 
monitoringsmogelijkheden op landelijk en regionaal vlak, maar economische processen zijn vaak 
complex en gegevens op bedrijfsbasis zijn niet te verkrijgen. De traditionele ruimtelijke benadering in 
de CE-literatuur of via afval- en materialenstromenonderzoek of materiaalindicatoren zijn 
onvoldoende precies om uitspraken toe te laten over de aard, het voorkomen en de 
organisatieprincipes van CE-economie. 
 
Dit rapport stelt een andere aanpak voor om CE ruimtelijk te benaderen, namelijk via 
vestigingsplaatsfactoren van bedrijven en de ruimtelijke-economische indeling die VPO sinds 2015 
ontwikkelt. De plek waar een bedrijf zich bevindt, en hoe het de plaats inricht, is namelijk de 
ruimtelijke weerslag van een economische activiteit. De locatie van een bedrijf, dat een bepaalde 
ruimte inneemt, past bij zijn businessmodel of zijn bedrijfslogica, en is in overeenstemming met de 
schaal waarop het bedrijf opereert. 
 
De basisaanname van dit onderzoek is dat alle bedrijven in alle mogelijke sectoren op een bepaalde 
manier deel kunnen uitmaken van een CE-transitie. Economie gaat over grondstoffen, productie en 
consumptie, met transport en netwerken als verbindend element tussen de verschillende dimensies. 
Ieder bedrijf bevindt zich ergens (of op meerdere plaatsen) in deze keten. In principe houdt CE 
eveneens rekening met de verschillende dimensies van het economische systeem, wat betekent dat 
ieder bedrijf in meer of mindere mate kan transformeren richting CE. 
 

STAND VAN ZAKEN VAN HET SEGMENTATIE-ONDERZOEK 

Departement Omgeving voert al geruime tijd onderzoek naar het ruimtelijk voorkomen van economie 
in Vlaanderen. De bedoeling is om via een gericht aanbodbeleid “het juiste bedrijf op de juiste plek” 
te krijgen. Inventarisatie (schaal van het individuele bedrijf), analyse van types van economische 
gebieden, die verder ook als economische ecotopen beschouwd worden (tussenschaal), literatuur 
rond vestigingsplaatsfactoren, ontwerpend onderzoek, interviews, terreinkennis,… hebben geleid tot 
een eerste uitwerking van theoretische segmenten, waarbij de ruimtelijke vragen van bedrijven 
(omvang en organisatie van de goederenstromen, beschikbare ruimte, infrastructuur, …) aan 
gebiedskenmerken (plaats voor laden en lossen, zichtlocatie, aanwezigheid groen, …) worden 
gekoppeld.  
 
De methodiek om theoretische segmenten te definiëren, is toepasbaar in verschillende gebieden. Ze 
leggen niet alleen bepaalde ruimtelijk-economische patronen bloot op basis van aanwezige 
bedrijvigheid, maar bieden de nodige aanknopingspunten voor beleidsmatige keuzes en ingrepen. De 
segmenten zijn dus voldoende gedetailleerd om na te gaan op welke manier bepaalde trends, zoals 
CE (en beleidskeuzes in die context) een invloed kan hebben op de ruimtelijk-economische patronen 
en het ruimtelijk-economisch functioneren van een gebied. Globaal genomen kan het beleid kiezen 
voor twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de vastgestelde segmenten: 

• Behoud van het segment, maar met optimalisatie. Door ruimtelijke ingrepen kan het beleid 
de huidige vraag van bedrijven dichter laten aanleunen bij de ruimtelijke kenmerken van het 
gebied. 

• Transformatie naar een ander segment. Door bepaalde omgevingskenmerken dusdanig te 
veranderen kan het beleid oorspronkelijke bedrijven naar een andere locatie duwen, en een 
bepaald type van bedrijven vervangen door een ander. 
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In de transformatieoptie moet het beleid een weloverwogen globale visie voor een groter gebied in 
acht nemen: de vraag waar de oorspronkelijke bedrijven potentieel naartoe verhuizen verdient 
grondige (beleids)aandacht. Een verhuis van bedrijvigheid, naar aanleiding van een bepaald beleid, 
kan het weefsel substantieel veranderen: een gemengde omgeving kan hierdoor monofunctioneel 
wonen worden (of met ten hoogste woonondersteunende economie). De beleidsambities van behoud 
huidig ruimtebeslag en behoud bestaande verweving blijven ook van belang. 
 
Ondertussen is er 37.558 ha gebied gekarteerd, met daarin 45.000 economische activiteiten. De 
indeling in 16 economische ecotopen levert 3.300 gebieden op. Een analyse van de economische 
ecotopen toont aan dat hoewel er bepaalde specialismes op vlak van gebieden zijn, ze steeds in meer 
of mindere mate een gemengd voorkomen hebben. Concreet betekent dit dat zowat alle economische 
activiteiten zich overal bevinden: zowel in combinatie met wonen op hetzelfde perceel, als met 
woningen in de omgeving, zelfs voor bedrijventerreinen. “Niet enkel kantoren of voorzieningen, maar 
ook economische activiteiten, zoals productie zitten in woonomgevingen of zijn in combinatie met 
wonen. Het is opvallend hoe het zowel om grote als om kleine economische percelen in (de buurt van) 
woonomgevingen gaat. In zowat alle tot hiertoe geïnventariseerde gebieden zijn er veel economisch 
bestemde gebieden verweven gelegen” (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2019). 
 
De economische ecotopen zijn een hulpmiddel om ruimtelijke patronen op tussenschaal beter te 
vatten, maar om echt te begrijpen waarom bedrijven een specifieke economische ecotoop op een 
bepaalde locatie kiezen is er meer informatie op bedrijfs- en omgevingsniveau nodig (Zaman et al., 
2020a). In de economische geografie wordt daarvoor gewerkt met vestigingsplaatsfactoren. Om tot 
theoretische segmenten te komen worden parameters, die onder andere uit de literatuur van de 
vestigingsplaatsfactoren zijn gehaald, verwerkt tot sleutelparameters, en gecombineerd met de 
economische ecotopen. In de rest van het onderzoek wordt verder ingegaan op de indeling in 
segmenten. 
 

TOEPASSING VAN DE SEGMENTEN IN DRIE CE-CASES 

BUUR/Rebel werkte voor vier verschillende cases aannames/hypothesen uit die rekening houden met 
verschillende CE-trends en strategieën (Roeselare, Hasselt, Leuven en Vilvoorde). De case van Leuven, 
die over bioproductief landschap, wordt in dit onderzoek niet meegenomen, omdat de schaal in deze 
case globaler is. Daarnaast is de inschatting dat de ruimtelijke transformatie groot zal zijn, maar dat 
de verschuiving op vlak van segmenten beperkt zal blijven.  
 

• Roeselare: “Innovatief, divers en veerkrachtig kernwinkelgebied”. De case focust op het 
handelsapparaat, meerbepaald op de relatie tussen consument en distributieketen. 

• Hasselt: “Behoud en versterking van economische ruimte in de stationswijk, als centrale 
voedingsplaats voor CE verweven met woonweefsel”. De case bestudeert voornamelijk de 
verweving van wonen en werken, en de relatie tussen de inwoners en inzameling op lokale en 
regionale schaal. 

• Vilvoorde: “Innovatief distributieknooppunt Cargovil”. De case gaat in op het bedrijventerrein 
Cargovil de verweving van wonen en werken, en de relatie tussen de inwoners en inzameling 
op lokale en regionale schaal 
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De aannames uit de cases, die gebaseerd zijn op een transitie naar CE, vatten impliciet een aantal 
beleidsintenties. We tonen hoe de huidige segmenten al dan niet kunnen evolueren onder invloed 
van die beleidsintenties, en van de verschuiving in vestigingsplaatsfactoren. “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 
traditionele bedrijven verschillen niet dusdanig, maar het relatieve belang dat aan de factoren wordt 
gegeven, ligt anders. In de 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 (Haverbeke & Cabus, 2004). 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) (Rebel, BUUR, & Rockgroup, 2015) 
ziet men hoe de focus verschuift naar nabijheid van resources en ketenactoren (waaronder 
consumenten), multimodaliteit, nabijheid onderzoeksinstituten, universiteiten en bereikbaarheid per 
fiets, te voet, openbaar vervoer (Rebel et al., 2015). De aanwezigheid van een passende arbeidsmarkt, 
en de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare ruimte voor economische activiteiten zijn in beide 
benaderingen belangrijke vestigingsfactoren.” (Morisse, Mercelis, Van de Werf, Panalva-Halpin, & 
Menten, 2020, p. 6-7). 
 
Roeselare: “Innovatief, divers en veerkrachtig kernwinkelgebied” 
In de huidige situatie bevinden handelsactiviteiten zich zowel in het kernwinkelgebied (in een relatief 
dense omgeving met een diverse aanbod aan andere economische activiteiten), als in 
handelsconcentraties langs de steenwegen. Waar de potentiële CE-activiteiten terecht zullen komen, 
hangt in grote mate af van het algemeen beleid ten opzichte de handelsactiviteiten. Wordt de huidige 
krimpende trend in de kern, ten gevolge van e-commerce, vastgoedoperaties,… verder aangemoedigd 
door een verspreid handelsbeleid te voeren, of wordt het kerngebied vanaf nu zoveel mogelijk 
opgeladen met een zo breed mogelijk scala aan economische activiteiten?  
  
Indien de trend van verspreiding zich verder zet, en toekomstige CE-activiteiten zich niet vestigen in 
het kernwinkelgebied, worden zowat alle segmenten in de kern economisch minder dens, en kleiner. 
Indien het beleid ervoor kiest om de kern te blijven opladen met alle mogelijke economische 
activiteiten, onder meer door bijvoorbeeld geen stimulerende maatregelen meer voor economische 
ontwikkelingen langs steenwegen te voorzien, dan blijft de economische densiteit behouden, zoals in 
de huidige situatie, of zelfs versterkt. Een aantal segmenten verschuiven naar meer gemengde 
activiteiten, aangezien de zones rond de hoofdwinkelstraat zullen aanvullend werken met activiteiten 
van opslag, herstel, verzameling, op maat van het gebied. Deze zones ondersteunen dus een auto- en 
vrachtwagen bereikbaarheid, die overeenkomt met de bijhorende lichte productie van een CE-
systeem. Potentiële (ruimtelijke) beleidsacties spelen dus voornamelijk in op een gegroepeerd laad- 
en lossysteem voor het gebied en economische ruimtes die (intern) voldoende groot en hoog zijn. 
 
Hasselt: “Behoud en versterking van economische ruimte in de stationswijk, als centrale 
voedingsplaats voor CE verweven met woonweefsel” 
De case onderzoekt hoe verweving in een CE-systeem werkt, met name welk type activiteiten kunnen 
voorkomen in woonomgevingen. Indien het CE-systeem nood heeft aan verzamelingplekken (en 
bijhorende activiteiten) die voornamelijk op een wijkniveau opereren, worden locaties die binnen de 
wijk goed zichtbaar en toegankelijk zijn voor verschillende modi interessant. Via stimulerende 
maatregelen kunnen bepaalde centrale wijkstraten transformeren tot een economische drager en 
evolueren tot een denser en gemengder economisch segment. Op perceelsniveau betekent dit 
eventueel een transformatieopgave om bijvoorbeeld twee of drie huizen samen te nemen, en zo de 
oppervlakte voor de economische activiteiten te vergroten. Potentiële hindernissen in de verweving 
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van wonen-werken kunnen door onder meer dialoog, organisatie en techniek opgelost worden 
(Huybrechts & Stieglitz, 2018). Daarnaast is de stationsomgeving is een sleutelomgeving, omdat die 
veel doorgang kent, en veel verschillende modi komen er bovendien samen. Deze plek speelt dus 
zowel op wijk- als op bovenlokaal niveau mee. Een logisch gevolg is dat hier grotere economische 
ruimtes behouden en/of voorzien worden, waardoor de segmenten een densere en meer gemengde 
aard krijgen. Ruimte voor laad- en losplekken en economische ruimtes die (intern) voldoende groot 
en hoog zijn verdienen bijzondere beleidsaandacht. 
 
De kritische massa en demografie van de woonwijken in het casegebied zijn echter beperkt. Voor de 
verzameling van bepaalde materialen, zal het casegebied een te kleine schaal hebben om een schakel 
te zijn in het CE-systeem, en zal de focus verschuiven naar een stedelijk of regionaal werkgebied. De 
interessante economische locaties voor CE-activiteiten zullen dan vooral op belangrijke verkeersaders 
liggen, die voor minimaal het stedelijke gebied goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Deze economische 
percelen zullen een grotere omvang hebben en in aantal toenemen, aangezien de te verwerken 
materiaalstromen groter zijn. Belangrijke vestigingsplaatsfactoren in al deze segmenten zijn dan 
goede (vracht)bereikbaarheid en voldoende economische ruimte. 
 
Vilvoorde: “Innovatief distributieknooppunt Cargovil” 
De Cargovil site en omliggende bedrijventerrein zijn strategisch gelegen en kennen een sterke 
(potentieel trimodale) ontsluiting. De knooppuntwaarde is goed op verschillende schaalniveaus, 
gaande van lokaal tot zelfs internationaal. Dit goed werkende gebied bestaat uit verschillende 
functionele zones: met productieve industrie in open lucht, logistiek, groothandel en gemengde 
activiteiten. Gangbare trends zoals slimme systemen en verdere automatisering zorgen voor een 
hoger rendement, maar ze nemen zeker niet minder plaats in beslag. 
 
Ook in een toename van circulaire processen zoals korte keten, ‘product life time extension’, maak- 
en hersteleconomie aan belang winnen, zal de nood aan zogenaamde ‘Urban Resource Centres’, waar 
inkomende, lokaal geproduceerde stromen samenkomen, toenemen. Lokale verzameling, distributie, 
productie, en reverse logistics zullen in de toekomst belangrijker worden. Dit betekent dus een  
stijgend aantal retourstromen en toenemend gebruik van alternatieve transportmodi. In elke 
stadsregio is er slechts een beperkt aantal sites dat nabijheid en toegankelijkheid vanuit het 
stadsweefsel combineert met een multimodale bereikbaarheid. De segmenten evolueren naar meer 
productieve inductrie, en een verdichting van logistieke activiteiten.  Op vlak van 
vestigingsplaatsfactoren staan vooral een goede (multi)bereikbaarheid en voldoende bedrijfsruimte 
centraal.  
 
Conclusie 
Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is CE ruimtelijk te benaderen vanuit het bedrijfsperspectief 
of bedrijfslogica, via vestigingsplaatsfactoren en wijzigingen hierin.  Dit deelonderzoek richtte zich 
specifiek op het illustreren van de resultaten van BUUR/Rebel aan de hand van evoluties in de 
segmenten. 
  
In deze eerste uitwerking ging de aandacht vooral naar de globale mogelijke gevolgen van beleid en 
hun mogelijke inwerking op omgevingen op het niveau van de tussenschaal. In een volgende stap 
kunnen we dieper ingaan op de linken met concreet beleid, meer bepaald welke acties specifiek nodig 
zijn, of welke (bestaande) instrumenten het beleid kan inzetten. Overheidsingrijpen zal noodzakelijk 
zijn wanneer we de marktsegmenten willen optimaliseren en dus de vestigingsplaatskeuze 
beïnvloeden. Maar dat geldt eveneens voor het behoud van bepaalde segmenten. Het is belangrijk te 
beseffen dat behoud, zeker als die ingaan tegen gangbare trends, zoals bijvoorbeeld in het 
kernwinkelgebied van Roeselare, een stevige rol bevat voor het ruimtelijk beleid.  
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Dat behoud van economische ruimte is cruciaal. Globaal genomen stellen we vast dat er in een CE-
toekomst wellicht evenveel economische ruimte nodig zal zijn, als vandaag. Er zal wel een verschuiving 
in het soort activiteiten plaatsvinden. Op een lokale schaal houdt dit een toename in van activiteiten 
zoals (lichte) productie, herstel, opslag, eerste verwerking en verzameling. Dit type activiteiten zal het 
beleid dus moeten kunnen opvangen in ruimtes die hiervoor bedoeld zijn, samen met de ruimtelijke 
organisatie die hiervoor nodig zal zijn (laden en lossen, bereikbaarheid, gedeelde infrastructuur,…). 
Op een regionale schaal, zal een toenemende nood aan ‘Urban Resource Centres’ eveneens ruimte 
innemen. Een strategisch beleid voor het behoud en de versterking van bepaalde bijzondere gunstige 
locaties, zoals Cargovil, is dan een must. 
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INLEIDING 

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. Dit rapport is in samenhang opgesteld met het rapport van 
BUUR/Rebel “Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie i.f.v. 
Segmentatie V”.  
 
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? 
 
Het deelonderzoek van BUUR/Rebel gaat in op literatuuronderzoek rond vestigingsplaatsfactoren, en 
schetst de verschillen tussen de huidige en CE-vestigingsplaatsfactoren om die vervolgens in vier 
stedelijke cases toe te passen via aannames in functie van een CE-transitie. Hieruit volgen dan 
beleidsaanbevelingen. Dit voorliggende deelonderzoek bestudeert vooral de transitie naar CE vanuit 
de segmenten, op basis van de aannames en vestigingsplaatsfactoren die BUUR/Rebel uitwerkte. Deze 
segmenten koppelen de ruimtelijke vragen van bedrijven aan ruimtelijke gebiedskenmerken. Centraal 
bij die definiëring van de segmenten staan de vestigingsplaatsfactoren. 
 
Het eerste hoofdstuk van dit deelonderzoek gaat dieper in op de ruimtelijke benadering bij de CE-
literatuur, en hoe deze bevindingen onvoldoende precies zijn om uitspraken toe te laten over de aard, 
voorkomen en organisatieprincipes van CE-economie. De benadering bij het segmentatieonderzoek, 
die vertrekt van bedrijven en hun locatiekeuze, kan echter een alternatief bieden. Het tweede 
hoofdstuk geeft een stand van zaken over het segmentatieonderzoek: hoe we doorheen de jaren 
inzicht verkregen in ruimtelijk-economische patronen en hoe de theoretische segmenten een link 
vormen naar beleidskeuzes via optimalisatie en transformatie. Het derde hoofstuk past de segmenten 
toe in de cases die BUUR/Rebel eerder uitwerkte. De aannames uit de cases, die gebaseerd zijn op 
een transitie naar CE, vatten impliciet een aantal beleidsintenties. We tonen hoe de huidige 
segmenten al dan niet kunnen evolueren onder invloed van die beleidsintenties. 
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1 EEN NIEUWE RUIMTELIJKE BENADERING VOOR 
CIRCULAIRE ECONOMIE MET HET 
SEGMENTATIEONDERZOEK 

1.1 RUIMTELIJKE BENADERING BIJ EEN SELECTIE VAN CE-
LITERATUUR 

1.1.1 CE vanuit een systemische visie 

 
Circulaire economie (CE) is in geen nieuw concept en “vindt zijn wortels in theorieën rond ‘industriële 
ecologie’ (Error! Reference source not found.), die verder uitgewerkt werden in onder meer 
concepten zoals ‘industrieel metabolisme’ (Error! Reference source not found.) of ‘symbiose’ (Error! 
Reference source not found.)” (ESPON, CIRCTER main report, p. 11). Ook al is er momenteel geen 
eenduidige en unieke definitie van het concept, wordt er doorgaans een economisch systeem bedoeld 
dat de herbruikbaarheid van producten en (grond)stoffen wil maximaliseren en waardevermindering 
minimaliseren. In de context spelen ook duurzamere businessmodellen en consumptievormen een 
rol: deelsystemen en producten-als-dienst bijvoorbeeld haken hierop in. Door een intensiever en 
gedeeld gebruik van bepaalde consumptiegoederen of diensten worden potentieel minder 
grondstoffen verbruikt, voor zover de reboundeffecten beperkt blijven. 
 
Verschillende overheden hebben de afgelopen jaren een groeiende belangstelling voor het concept. 
Zo stelde de Europese Commissie met ‘Towards a Circular Economy: A Zero Waste Programme for 
Europe’ in 2014 CE op de agenda, de Vlaamse Regering keurde in 2017 de startnota goed voor 
transitieprioriteit ‘de transitie naar de circulaire economie doorzetten’. CE wordt beschouwd als een 
manier om aan een duurzamere toekomst te bouwen, met een sterke nadruk op 
samenwerkingsverbanden tussen actoren, waarbij ook een systemische visie (met oog voor de 
onderligende relaties tussen grondstoffen, productie en consumptie) ten grondslag ligt (Tapia et al., 
2019, p. 12). Circulaire strategieën of modellen zijn terug te vinden in de literatuur, zoals Potting in 
het ESPON-onderzoek (Tapia et al., 2019, p. 13) en Rizos et al. in “Review of definitions, processes and 
impacts” (Rizos, Tuokko K., & Behrens A., 2017, p. 8 en p. 19), en geven zo meer duiding aan de 
integrale werking van CE over verschillende sectoren en spelers. 
 
Volgens dat ESPON-rapport geeft het conceptuele model van het Nederlandse Planbureau voor 
Leefomgeving (PBL), een goede illustratie van de mogelijke circulaire verandering voor producten en 
diensten (Tapia et al., 2019, p. 12). Een aantal strategieën die leiden tot de vermindering van de 
consumptie van hulpbronnen en materialen, worden opgenomen in de productie-consumptie keten. 
Deze PBL-benadering vanuit de verschillende waardeketens biedt een meerwaarde ten opzichte van 
andere aanpakken die vooral de “end of life” van producten in acht nemen. De strategieën zijn 
gerangschikt van een hoge naar een lage circulariteit: Refuse (S0), Rethink (S1), Reduce (S2), Reuse 
(S3), Repair (S4), Refurbish (S5), Remanufacture (S6), Repurpose (S7), Recycling (S8), Energy Recovery 
(S9). 
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Figuur 1: De verschillende CE-strategieën in een systemische visie van grondstoffen, productie en consumptie (Tapia et al., 
2019, p. 13) 

1.1.2 Beschrijving van de verschillende ruimtelijke entiteiten in CE-literatuur 

Hoewel literatuur de CE-modellen en strategieën beschrijft, zijn de ruimtelijke gevolgen hiervan vaak 
minder helder uitgewerkt. BUUR/Rebel leverde 31 literatuurfiches over CE aan (Morisse et al., 2020— 
bijlagerapport). Hieruit blijkt dat het niet evident is om CE ruimtelijk te vatten: niet alleen omdat 
precieze ruimtelijke gegevens over materiaalstromen ontbreken (zie ook volgende paragraaf 1.2), 
maar ook omdat (deels- of afgewerkte) producten in het algemeen het resultaat zijn van complexe 
ketens die onder meer ontginnings-, verwerkings-, distributie- en productieprocessen omvatten, en 
die zich op verschillende schaalniveaus op verschillende plekken afspelen. De huidige business 
modellen in Vlaanderen zijn vooral gericht op recyclage, energiebesparen en grondstofreductie (SERV-
secretariaat, 2018,p. 15). Indien hier komende jaren verder op wordt ingezet, zijn er een aantal voor 
de hand liggende algemene ruimtelijke implicaties. 

• Een eerste belangrijk inzicht is dat het “geografische schaalniveau van inzamelen en 
verwerken verschilt per keten. Het volume en de waarde van de stroom spelen hierbij een 
belangrijke rol. Bij grote volumestromen zoals glas en papier ligt lokale inzameling en 
regionale verwerking voor de hand. Bij zeldzame aardmetalen zal verwerking zich eerder 
concentreren bij enkele gespecialiseerde locaties” (SERV-secretariaat, 2017, p. 13). 

• Een tweede belangrijk punt is dat CE ook zal leiden tot veranderende vervoerspatronen en 
omvang, onder meer door near sourcing, urban mining, veranderende afvalstromen, retour 
logistiek,… (Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische 
Zaken, 2016, p. 23; Jonkeren, 2016). 

 
De CE-literatuur benadert ruimte vaak vanuit behapbare, relatief traditionele ruimtelijke eenheden, 
zoals bedrijventerreinen, stad en regio als entiteiten waarbinnen processen (meer) circulair kunnen 
verlopen. 
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1.1.2.1 Bedrijventerreinen 
 
Op een kleinere schaal zijn “bedrijventerreinen”, al dan niet in de vorm van Eco Industrial Parks (EIP) 
de meest uitgewerkte ruimtelijke entiteit, die veelvuldig in bronnen voorkomt (zoals bijvoorbeeld in 
Jonkeren (2016) en SERV-secretariaat (2017, 2018)), vermoedelijk omdat dit type terrein op 
verschillende plaatsen ter wereld bestaat (waarvan Kalundborg in Denemarken het bekendste 
Europese voorbeeld is). De bedrijven delen vaak “gemeenschappelijke infrastructuur en diensten en 
verhandelen industriële bijproducten zoals energie, warmte, afvalwater en productieafval” (Crabbé, 
2017, p. 39). Samenwerking in de keten, bij voorkeur op korte afstand, wordt in de literatuur als 
belangrijk beschouwd, en nabijheid tussen bedrijven bevordert potentieel die samenwerking op korte 
afstand, leidt tot minder energieverlies door transport en rendabelere business cases. In deze zin zijn 
bedrijventerreinen, met relatief grote bedrijfsconcentratie naast elkaar, een interessante piste (SERV-
secretariaat, 2018, p. 16). Het valt echter niet te ontkennen dat een of andere vorm van industriële 
symbiose gemakkelijker te bereiken is bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, dan bij bestaande 
terreinen. In de Vlaamse context van ruimtelijk rendement, met geen verdere toename van het 
ruimtebeslag (strategische visie BRV,….) als doel, ligt de focus logischerwijs bij herontwikkelingen. 
 
Een bijzonder geval van bedrijventerreinen zijn natuurlijk de havens, door hun vooraanstaande rol op 
globaal en lokaal vlak. De Roadmap Circulaire economie voor de haven van Antwerpen (Smet S., 
Dewitte F., & Robberecht D., 2017) legt vooral de nadruk op industriële symbiose door de fysieke 
connectiviteit te verhogen via warmtenetten, nieuwe pijpleidingen en smart grids. Op die manier wil 
de haven synergieën creëren tussen industriële spelers. De haven van Rotterdam bereidt zich voor om 
de internationale hub te worden voor biomassa (Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het 
ministerie van Economische Zaken, 2016, p. 23), wat duidelijk gevolgen zal hebben voor de mainports, 
overslagpunten en andere modaliteiten in de infrastructuur. Het traject “Circular (City) Ports“ dat in 
2018 van start ging in opdracht van Circulair Vlaanderen en OVAM, heeft de ambitie om CE op een 
meer gestructureerde manier via strategisch denken en communicatie aan te pakken, om zo de 
individuele cases en experimenten te overstijgen. Eén van de conclusie uit de workshops (Architecture 
Workroom, 2019) is dat kleine havens, die op een regionale en lokale schaal werken, hun gunstige 
ligging bij stedelijke omgevingen kunnen inzetten door hun waarde voor de stad te herontdekken: dit 
“betekent […] de oprichting van een nieuw systeem en de erkenning van verschillende specifieke 
ketens die functioneren op lokaal niveau, met een positief effect op de stad en op de haven” 
(Architecture Workroom, 2019, p. 4). Voor grote havens die op een mondiale schaal werken, bevindt 
de opdracht zich elders. Momenteel ligt de nadruk sterk op industriële symbiose, maar een solide 
kader dat de verschillende mondiale havens overkoepelt, met een alomvattende visie op de acties en 
strategieën naar circulariteit, dringt zich aan (Architecture Workroom, 2019, p. 4). 

1.1.2.2 Steden 
 
Steden worden vooral geciteerd als plekken bij uitstek voor deelsystemen en urban mining (het 
onttrekken van secundaire materialen uit verouderde, in onbruik geraakte (en daardoor bruikbare) 
reserves in steden (Crabbé, 2017, p. 39; Jonkeren, 2016). Verschillende steden onderzochten dan ook 
een aantal lokale (ontwerp) mogelijkheden. 

• Stad Antwerpen kan op verschillende schalen kansen grijpen in de bouwlogistiek: het 
Albertkanaal dient voor watergebonden materiaaloverslag en -opslag van bouwmaterialen 
die op stadsniveau in bouwhubs worden verzameld, terwijl bouwmateriaalmarkten op 
wijkniveau inwoners aanmoedigen om bruikbare materialen te verhandelen en tot slot op 
microschaal zijn de gebouwen dankzij een slim ontwerp de gebouwen gemakkelijk 
demonteerbaar (Frijters et al., 2018, p. 198). 
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• Stad Rotterdam suggereert in haar plan “Circulair Rotterdam – Kansen voor nieuwe banen in 
een afvalvrije economie” (Gladek et al., 2017) naast interventies voor de bouwsector met een 
bouwhub op een centraal punt buiten de stad, ook acties voor textielsector (met de inplanting 
van textiel recycling centrum) en een upcycle mall, een winkelcentrum met een aantal 
“winkels en klein recycling centrum waaraan klanten spullen kunnen doneren die men niet 
langer wilt” (Gladek et al., 2017, p. 76-77; p. 91-93). 

• Stad Amsterdam vertaalt CE ruimtelijk door per type materiaalbeheer verschillende gebieden 
af te bakenen (Eva Gladek, Thorin, Verkooijen, Shirochenkova, & Quigley, 2017). De 
binnenstad is bedoeld voor kleinschalige productenherstel en de zone daarbuiten voor 
productie, herstel en recyclage (Eva Gladek et al., 2017, p. 8). Dit vertaalt zich in vier gebieden: 

o consumption centres (binnenstad, hoge densiteit gebouwen en inwoners) 
o logistic enablers (pericentrisch gebied, hoge inwonersdensiteit, meer beschikbare 

ruimte dan in binnenstad) 
o loop closers (lage inwonersdichtheid, huidige en toekomstige productieruimte en 

recyclage) 
o innovative neighbourhood (pericentrisch gebied, medium inwonersdichtheid, goede 

verbinding met rest van stad, hoge verwevingsgraad wonen-werken). 
Deze nota houdt echter weinig rekening met aanwezige bedrijvigheid. 

1.1.2.3 Circulaire gebiedsontwikkeling 
 
Als ruimtelijke afbakening komt “circulaire gebiedsontwikkeling” ook in de literatuur voor (Huijding, 
Gastkemper, Hoppe, Bloc, & Faes, 2018; Marin, 2015; Moonen, Marin, Carmeliet, De Meulder, & 
Benoit, 2016). Op basis van gebiedskenmerken wordt geprobeerd om een gebiedsprogramma te 
ontwerpen, zodat een bepaald gebied zo circulair mogelijk kan en zal worden (Huijding et al., 2018, p. 
17). Hierbij houdt men rekening met de materiaalstromen die een activiteit teweeg brengt en met de 
mogelijkheden om die materialen lokaal te hergebruiken (OVAM, 2018, p.12). 
Samenwerkingsverbanden tussen verschillende spelers in het gebied aanmoedigen is dan ook 
primordiaal. 
 

1.1.3 Berekeningen van de ruimte-inname 

 
De effectieve ruimteinname van circulaire economie is niet evident om in te schatten. De studie “De 
ruimtebehoefte van een meer circulaire Metropoolregio Amsterdam” (Ecorys, 2018) probeert 
kwantitatief een beeld te geven van de ruimtelijke behoefte en impact van de transitie naar CE. De 
methodiek is in een eerste stap gebaseerd op een berekening “van de huidige en toekomstige 
ruimtevraag van alle bedrijven (circulair en niet-circulair), aangevuld met een prognose van 
ontwikkeling van de regionale economie en de daaruit voortvloeiende ruimtevraag” en in een tweede 
stap op het berekenen van het aandeel van de circulaire economie (op basis van een inschatting van 
circulaire banen). “Met behulp van de ‘terreinquotiënt’ (het gemiddelde ruimtebeslag per 
arbeidsplaats voor een branche), is het aantal circulaire banen vertaald naar de ruimtevraag” (Ecorys, 
2018, p. 4). 
 
De berekeningen leveren volgende resultaten op: 

o de biomassaketen: kansen in o.a. havengebied, nood aan 50 tot 75 ha ruimte + 
milieuruimte 

o de bouwketen: verspreid over de Westas, met een centrale cluster voor opslag en 
recycling wellicht in de haven, nood aan 30 tot 50 ha ruimte 
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o de warmteketen: wellicht gefragmenteerd, nood aan 10 tot 20 ha + 
goedfunctionerende ondergrondse infrastructuur (Ecorys, 2018, p. 35-36) 

 
Bij CE komt er weliswaar ruimte vrij door de vermindering van de op- en overslag van fossiele 
brandstoffen (circa 30 ha), maar deze gewonnen ruimte zal niet volstaan om de circulaire activiteiten 
op te vangen. Volgens de inschattingen is er 100 tot 165 ha bijkomende ruimte nodig: “door de 
transformatie naar een circulaire economie zal de druk op de ruimte, zeker in het havengebied, dus 
alleen nog maar toenemen” (Ecorys, 2018, p. 36). 
 
Een kritische noot bij de methodiek is echter aangewezen. Hoewel deze methodiek ons helpt om 
toekomstige ruimtebehoefte te kwantificieren, is voorzichtigheid bij het formuleren van uitspraken 
nodig. Tewerkstelling en ruimte zijn immers moeilijk aan elkaar te koppelen. Er wordt een positief 
lineair verband verondersteld tussen werkgelegenheid en ruimte, maar er bestaat echter geen 
wetenschappelijke basis voor het bepalen van de ruimte per werknemer (How to Advisory, 2006, p. 
4). Het verband tussen ruimte en werkgelegenheid lijkt ook niet stabiel te zijn en ook er is ook weinig 
gekend over veranderingen in de tijd van het ruimtegebruik per werknemer. De arbeidsproductiviteit 
in een bedrijf kan bijvoorbeeld groeien door het gebruik van nieuwe machines en kan leiden tot een 
verminderde tewerkstelling. Dit hoeft niet gepaard te gaan met een vermindering van economische 
ruimte. Verder onderzoek is nodig naar de datakwaliteit en bruikbaarheid van dergelijke 
berekeningsmethoden met Vlaamse databanken. 

1.1.4 Conclusie 

 
De literatuur toont dat CE vermoedelijk verschillende ruimtelijke noden heeft naargelang het type 
gebied (binnenstad, periferie, bedrijventerrein,…), maar precisie ontbreekt: de ruimtelijke vragen over 
hoe een CE-systeem ruimtelijk werkt waarbij er ook oog is voor de aanwezige bedrijvigheid, blijven 
grotendeels onbeantwoord. Bedrijvigheid staat hier dan voor de aard van de activiteit, de 
vestigingsplaatsfactoren en de ruimtelijke inrichting van de activiteit. Deze insteek is relevant, zeker 
gezien de grote algemene beleidsbelangstelling voor CE. De logische vervolgvraag is dan welke rol het 
ruimtelijk beleid kan (of moet) opnemen in een transitie naar CE. 
 

1.2 CE WORDT TRADITIONEEL BEKEKEN VANUIT 
MATERIAALSTROMEN, MAAR DIT RUIMTELIJK VERTALEN IS 
MOEILIJK 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de focus te leggen op ruimtelijk-economische aspecten van 
CE en op de economische ruimte in Vlaanderen. Hiervoor worden geen materiaalstromen (of 
mogelijke evoluties in het licht van een CE-transitie) onderzocht. Deze gegevens op bedrijfsbasis zijn 
moeilijk te verkrijgen, en de precieze locatie van vele (binnenkomende en uitgaande) stromen is op 
nationaal en internationaal vlak niet te achterhalen uit algemene statistieken: 
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• De meest gebruikelijke indicatoren bij Eurostat zijn DMI (Direct Material Input)1 en DMC 
(Domestic Material Consumption)2. Deze worden berekend aan de hand van vereenvoudigde 
massabalansen, en houden dus enkel rekening met de ingevoerde en uitgevoerde goederen 
(tussen- of eindproducten) bij het overschrijden van de internationale grenzen. De middelen 
en materialen die “upstream” nodig zijn om ingevoerde goederen te produceren worden niet 
in aanmerking genomen (Tapia et al., 2019, p. 24). Dit zijn de zogenaamde “hidden flows” of 
verborgen stromen die niet gekend zijn en niet meegenomen zijn in de indicatoren. 

• Indicatoren op basis van materiaalvoetafdruk, zoals Raw Material Input (RMI)3 of Raw 
Material Consumption (RMC)4 zouden wel rekening houden met de verborgen stromen, en 
zouden dus interessant zijn om het eindverbruik van hulpbronnen van nationale economieën 
te meten, maar deze blijken vrij moeilijk te berekenen. “Daarom zijn er momenteel weinig 
RMI- of RMC-datasets beschikbaar, zelfs niet op nationaal niveau” (Tapia et al., 2019, p. 24) 

• Het concept van “stedelijk metabolisme”, waarin er naar de binnenkomende en uitgaande 
stedelijke stromen wordt gekeken op stedelijke basis kent voorlopig geen eensgezinde aanpak 
op vlak van definitie en methode (Hoekman & Bellstedt, 2020). 
 

Alles bij elkaar genomen concluderen de onderzoekers Tapia et al dat 
materiaalsintensiteitsindicatoren niet veel zeggen over de omvang en de werking van CE in een 
bepaald gebied: er is meer gedetailleerde informatie nodig over het aandeel van het gebruikte 
secundaire materiaal in het totale verbruikte aandeel materiaal nodig. Hoewel er statistieken bestaan 
over afvalproductie en -verwerking, laten deze niet toe om te achterhalen waar de verwerking 
effectief plaats vindt, of er terugwinning en/of recyclage gebeurt. 
 
“Naar circulaire economie monitor voor Vlaanderen” (Raes et al., 2020) van OVAM verzamelt 
indicatoren om drie pijlers meten: (1) de evolutie in het verbruik van natuurlijke hulpbronnen 
voornamelijk op basis van macro-indicatoren als DMI, RMI, DMC, RMC,… (2) de evolutie in 
hoeveelheid afval en emissies ten gevolge van hulpbronnengebruik voornamelijk op basis van 
indicatoren die iets zeggen over de productie van afval (huishoudelijk, rest, maar ook bedrijfsaval 
(inschatting via een extrapolatie van steekproef uit geselecteerd bedrijven die hun afval rapporteren 
in het integraal milieujaarverslag (IMJV)) en (3) de mate waarin onze economie zich organiseert om 
hulpbronnen langer in de kringloop te houden op basis van onder meer recyclage-indicatoren en 
productie van secundaire afvalstoffen. Een belangrijke tool bij de laatste pijler is het Online 
Symbioseplatform dat de Vlaamse overheid eind mei 2019 lanceerde. Bedrijven kunnen met elkaar 
                                                             

1 “De DMI meet de directe en feitelijke input van materialen in een bepaalde nationale economie, afkomstig uit het natuurlijke 
milieu of uit de rest van de wereld. Het omvat de totale hoeveelheid materialen (met uitzondering van bulk-materiaalstromen 
zoals water en lucht) die van economische waarde zijn en die beschikbaar zijn voor het productiesysteem van de nationale 
economie. DMI vertegenwoordigt de totale materiaaldoorvoer of de materiële omvang van een economie.” (eigen vertaling, 
<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Direct_material_input_(DMI)>, geraadpleegd op 2020-
08-22) 
2 DMC staat dan voor het “binnenlandse materiaalverbruik, […] [en] meet de totale hoeveelheid materialen die rechtstreeks door 
een economie wordt gebruikt [.] [Het] wordt gedefinieerd als de jaarlijkse hoeveelheid grondstoffen die op het binnenlandse 
grondgebied wordt gewonnen, plus alle fysieke invoer minus alle fysieke uitvoer. De DMC-indicator geeft een beoordeling van het 
absolute niveau van het gebruik van hulpbronnen en maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen het verbruik dat wordt 
bepaald door de binnenlandse vraag en het verbruik dat wordt bepaald door de exportmarkt. Het is belangrijk op te merken dat 
de term "verbruik" zoals die in de DMC wordt gebruikt, duidt op schijnbaar verbruik en niet op eindverbruik. DMC omvat geen 
upstream "verborgen" stromen [of “hidden” flows”] die verband houden met de invoer en uitvoer vangrondstoffen en producten. 
(eigen vertaling, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC) >, geraadpleegd op 2020-08-22). 
3 RMI  “is de hoeveelheid grondstoffen die nodig is voor de productie van de goederen die beschikbaar zijn voor gebruik in de 
productie- en consumptieactiviteiten van de economie” (eigen vertaling, Eurostat < 
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Material_flow_indicators>, geraadpleegd op 2020-08 22). 
4 RMC “meet de totale hoeveelheid grondstoffen die nodig is om de goederen te produceren die door de economie worden 
gebruikt (ook wel "materiaalvoetafdruk" genoemd)” (eigen vertaling, Eurostat < https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Material_flow_indicators>, geraadpleegd op 2020-08-22). 
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contact opnemen om samen te zoeken naar opportuniteiten voor symbiose. Een eerste rapport over 
het aantal gerealiseerde symbioses op sectorniveau (geaggregeerde data) zal in 2020 verschijnen. 
Hoewel de indicatoren en het platform nuttig zijn om een globaal beeld te schetsen op Vlaams niveau, 
zijn deze moeilijk op een lokale schaal te verruimtelijken, en al helemaal niet op de precieze locatie 
van het bedrijf. 
 
Daarnaast is het formuleren van prognoses en toekomstige (cijfermatige) evoluties in het licht van een 
CE-transitie geen sinecure en vergt dit een zeer specifiek type van onderbouwing en onderzoek. 
 

1.3 BEDRIJFSLOCATIEKEUZE ALS INVALSHOEK OM CE RUIMTELIJK TE 
BENADEREN 

De vorige twee hoofdstukken tonen aan dat de CE-invalshoek weinig ruimtelijk-economische basis 
geeft om op verder te werken. Daarom stelt dit rapport een andere aanpak voor met het 
segmentatieonderzoek. Dit wordt toegepast in verschillende cases, waarvan BUUR/Rebel de opgaven 
heeft uitgewerkt aan de hand van hypothesen in een CE-context. 

1.3.1 Alle bedrijven komen in aanmerking voor CE 

Binnen het ruimtelijk-economisch onderzoeksspoor van het Vlaams Planbureau voor Omgeving 
vormen bedrijven en hun locatiekeuze (en -afwegingen) het ruimtelijk vertrektpunt, wat zich dan ook 
doorvertaalt in deze studie. De plek waar een bedrijf zich bevindt, en hoe het de plaats inricht, is 
namelijk de ruimtelijke weerslag van een economische activiteit. De locatie van een bedrijf, dat een 
bepaalde ruimte inneemt, past bij zijn businessmodel of de bedrijfslogica, waarbij het bedrijf op een 
bepaalde schaal opereert. 
 
De basisaanname van dit onderzoek is dat alle bedrijven in alle mogelijke sectoren op een bepaalde 
manier deel kunnen uitmaken van een CE-transitie. Economie gaat over grondstoffen, productie en 
consumptie, met transport en netwerken als verbindend element tussen de verschillende dimensies. 
Ieder bedrijf bevindt zich ergens (of op meerdere plaatsen) in deze keten. In principe houdt CE 
eveneens rekening met de verschillende dimensies van het economische systeem, wat betekent dat 
ieder bedrijf in meer of mindere mate kan transformeren richting CE. 

1.3.2 Segmentatieonderzoek: toepassing van de segmenten in drie CE-cases 

Departement Omgeving voert al geruime tijd onderzoek naar het ruimtelijk voorkomen van economie 
in Vlaanderen. De bedoeling is om via een gericht aanbod beleid “het juiste bedrijf op de juiste plek” 
te krijgen. Inventarisatie (schaal van het individuele bedrijf), analyse van types van economische 
gebieden, die verder ook als economische ecotopen beschouwd worden (tussenschaal), literatuur 
rond vestigingsplaatsfactoren, ontwerpend onderzoek, interviews, terreinkennis,… hebben geleid tot 
een eerste uitwerking van theoretische segmenten (zie Figuur 2), waarbij de ruimtelijke vragen van 
bedrijven (omvang en organisatie van de goederenstromen, beschikbare ruimte, infrastructuur, …) 
aan gebiedskenmerken (plaats voor laden en lossen, zichtlocatie, aanwezigheid groen, …) worden 
gekoppeld. Het inhoudelijke trajectoverzicht, waarvan sommige onderdelen nog in lopend onderzoek 
zijn, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
 
De methodiek om theoretische segmenten te definiëren kan men in verschillende gebieden 
toepassen. Ze leggen niet alleen bepaalde ruimtelijk-economische patronen bloot op basis van 
aanwezige bedrijvigheid, maar bieden de nodige aanknopingspunten voor beleidsmatige keuzes en 
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ingrepen. De segmenten zijn dus voldoende gedetailleerd om na te gaan op welke manier bepaalde 
trends, zoals CE (en beleidskeuzes in die context) een invloed kunnen hebben op de ruimtelijk-
economische patronen en het ruimtelijk-economisch functioneren van een gebied. 
 
BUUR/Rebel werkten voor vier verschillende cases aannames/hypothesen uit die rekening houden 
met verschillende CE-trends en strategieën. De cases zijn geselecteerd op basis van terreinkennis, 
beschikbare inventarisatie van economische activiteiten en variatie in omgevingen en sectoren: 

• Roeselare: “Innovatief, divers en veerkrachtig kernwinkelgebied”. De case focust op het 
handelsapparaat, meerbepaald op de relatie tussen consument en distributieketen. 

• Hasselt: “Behoud en versterking van economische ruimte in de stationswijk, als centrale 
voedingsplaats voor CE verweven met woonweefsel”. De case bestudeert voornamelijk de 
verweving van wonen en werken, en de relatie tussen de inwoners en inzameling op lokale en 
regionale schaal. 

• Leuven: “Naar de stadsregio als bioproductief landschap”. De case onderzoekt de verweving 
van wonen en landbouw door in te zetten op bioproductief landschap 

• Vilvoorde: “Innovatief distributieknooppunt Cargovil”. De case gaat in op het bedrijventerrein 
Cargovil de verweving van wonen en werken, en de relatie tussen de inwoners en inzameling 
op lokale en regionale schaal 

 
De geformuleerde hypothesen vervullen in dit ondezoeksrapport de rol van de beleidsopgave. 
 

 
 
Figuur 2: Kadering van de theoretische segmenten, die via de hypotheses van BUUR/Rebel leiden tot optimale segmenten of 
andere gewenste segmenten 
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Vanuit de hypothesen volgen twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de vastgestelde 
theoretische segmenten: 

• Behoud van het segment, maar met optimalisatie. Door ruimtelijke ingrepen kan het beleid 
de huidige vraag van bedrijven dichter laten aanleunen bij de ruimtelijke kenmerken van het 
gebied. 

• Transformatie naar een ander segment. Door bepaalde omgevingskenmerken dusdanig te 
veranderen kan het beleid oorspronkelijke bedrijven naar een andere locatie duwen, en een 
bepaald type van bedrijven vervangen door een ander. 

 
In de transformatieoptie moet het beleid een weloverwogen globale visie voor een groter gebied in 
acht nemen: de vraag waar de oorspronkelijke bedrijven potentieel naartoe verhuizen verdient 
grondige (beleids)aandacht. Een verhuis van bedrijvigheid, naar aanleiding van een bepaald beleid, 
kan het weefsel substantieel veranderen: een gemengde omgeving kan hierdoor monofunctioneel 
wonen worden (of met ten hoogste woonondersteunende economie). De beleidsambities van behoud 
huidig ruimtebeslag en behoud bestaande verweving blijven ook van belang. 
 
In hoofdstuk 3 worden voor de cases Roeselare, Hasselt en Vilvoorde de theoretische segmenten 
bepaald, en worden op basis van de hypothesen en CE-strategieën mogelijke evoluties in segmenten 
getoond. 
 
De case van Leuven wordt bij de uitwerking van de segmenten niet meegenomen, omdat de schaal in 
deze case globaler is. De uitspraken uit deze case zijn niet precies genoeg om op segmentenniveau 
mee aan de slag te gaan. Daarnaast is het aannemelijk dat een bioproductief landschap wellicht meer 
verwerking zal eisen, de producten zullen lokaler en diverser zijn. Die activiteiten zullen voor een deel 
gebeuren in recreatief medegebruik. We gaan er dus van uit dat de ruimtelijke transformatie groot zal 
zijn, maar dat op vlak van segmenten de verschuiving klein zal zijn. De supermarkt zal dan bijvoorbeeld 
lokale producten aanbieden, maar deze aanpassing heeft geen effect op het segment waarin het zich 
bevindt. 
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2 DE THEORETISCHE SEGMENTEN 

De theoretische segmenten komen pas tot stand na een aantal stappen. Aan de basis ervan liggen 
inventarisatiegegevens, die verder werden verwerkt in analystische indeling van economische 
ecotopen. Uiteindelijk leidt het toevoegen van bepaalde vraagparameters, naast ruimtelijke aanbod 
parameters aan de economische ecotopen tot een indeling in product-marktcombinaties in de vorm 
van “theoretische” segmenten. 
 

2.1 INZICHT IN RUIMTELIJKE-ECONOMISCHE PATRONEN: 
INVENTARISATIE EN ECONOMISCHE ECOTOPEN 

2.1.1 Enkele gegevens over de inventarisatie 

Om concreet ruimtelijk aan de slag te gaan met CE, is het van belang om eerst de ruimtelijk organisatie 
van economische activiteiten te begrijpen. Het Departement Omgeving heeft in samenwerking met 
onderzoekspartners een terreininventarisatie van economische locaties opgesteld voor 8 
casegebieden in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn rand. Het gaat om de 
inventarisatie en categorisering van economische activiteiten die visueel waarneembaar zijn vanop 
het openbaar domein. Deze terreinwaarnemingen staat dus voor observed preferences of gebleken 
voorkeuren voor micro-economische vestigingskeuzes van individuele bedrijven. 
 
In totaal werd 37.558 ha gebied gekarteerd, met daarin circa 45.000 economische activiteiten. Deze 
activiteiten zijn niet één op één vertaalbaar naar bedrijven: een bedrijf kan namelijk meerdere 
economische activititeiten herbergen die ruimtelijk gescheiden zijn, maar wel zichtbaar zijn vanop het 
terrein.  
Deze werden in grote groepen gecategoriseerd: 

- Productie; 
- Printing & publishing; 
- Nutsvoorzieningen, afval en recyclage; 
- Voertuiggerelateerd; 
- Bouw; 
- Groothandel; 
- Transport; 
- Diensten; 
- Handel; 
- Restaurants, cafés en takeaway; 
- Hotels, B&B; Kunst, cultuur, vrije tijd; 
- Geloof; 
- Ongekend; 
- Leegstand. 
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Figuur 3: Legende geïnventariseerde economische activiteiten 
In het rapport van BUUR/Rebel is bij de cases van Roeselare, Hasselt en Vilvoorde telkens de mapping opgenomen 
(respectievelijk p. 46, 72 en p. 148). 
 
Voor verdere analyse in dit rapport zijn de inventarisatiegegevens van de economische activiteiten 
herleid tot 9 categorieën: 
 
Categorie van activiteiten Aard van de activiteiten 

Landbouw Landbouw 

Industriële activiteiten 

Bouw (ruwbouw, afwerrking, tuin, bouwmaterialen), industriële productie (metaal, 
voeding, drukken & uitgeven), nutsvoorzieningen, voertuiggerelatieerd (lucht, fiets, 
auto & vrachtwagen, spoor, scheepvaart), transport en logistiek, groothandel 

Industriële diensten Diensten gerelateerd aan goederen, bouw en gebouw 

Kantoordiensten 
Diensten: financieel en juridisch, creatief, media & reclame, onderzoek & 
ontwikkeling, professioneel 

Stedelijke diensten en vrije tijd Kunst, cultuur vrije tijd & sport, onderzwijs, openbaar, zorg, persoonlijke diensten 

Bouwhandel Bouwmarkten (bouwmaterialen en gereedschappen) 

Handel, restaurants en hotels Handel in voeding, huis & tuin, persoonsgerelateerd, resto-café en hotel 

Leegstaand Leegstand 

Ongekend Ongekend 

 
Tabel 1: Groepering van de activiteiten in 9 categorieën om te gebruiken in verdere analyses 
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2.1.2 Economische ecotopen 

De mapping van economische activiteiten alleen is niet voldoende om de ruimtelijk-economische 
structuren en de dynamiek in een gebied in kaart te brengen. Met de hulp van de resultaten van de 
inventarisatie, definieerden we 16 types economische gebieden (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2018; 
Giaretta, Pennincx, De Mulder, & Zaman, 2018; Giaretta & Zaman, 2017; Giaretta, Zaman, Pennincx, 
& De Mulder, 2019; Gruijthuijsen et al., 2017; J. Zaman, I. Pennincx, & S.  De Mulder, 2020b). De 
indeling is voornamelijk gebaseerd op mix van economische activiteiten, nabijheid tussen 
economische activiteiten onderling en gedeelde infrastructuur (o.b.v. luchtfoto, ligging aan dezelfde 
weg of waterweg) (Giaretta, 2018; Giaretta et al., 2019). Toegepast op de gebieden die 
geïnventariseerd werden, leverde dit 3.300 economische gebieden op. We toetsten de 16 
gebiedscategorieën af met mensen met gebiedskennis en uit het kennisveld van de ruimtelijke 
ordening, stedenbouw, economie en vastgoedontwikkeling. We noemen deze versie van de 
gebiedsindeling economische ecotopen. 
 

 
Figuur 4: Indeling en legende van 16 types van economische ecotopen (Giaretta, 2018) 
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Figuur 5: Economische ecotopen in geïnventariseerde gebieden Herentals-Morkhoven (links), Roeselare (boven rechts) en 
Kortrijk-Bissegem (onder rechts) (Giaretta, 2018) 
 
Naast het voorkomen van activiteiten, werd de verweving met wonen op perceelsniveau 
geïnventariseerd. Dit laat ons toe om analyses te maken per economische ecotopen in relatie met 
verweving op het perceel zelf (via de inventarisatie), verweving tussen percelen onderling (percelen 
met enkel economisch gebruik uit de inventarisatie en percelen met enkel wonen die in de analyse 
gedefinieerd zijn als GRB-percelen met gebouwen op), en verweving met percelen zonder gebouwen 
op. Analyses op zowel aantal als oppervlakte zijn mogelijk. 
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Figuur 6: Verwevingskaarten in geïnventariseerde gebieden Herentals-Morkhoven (links), Roeselare (boven rechts) en 
Kortrijk-Bissegem (onder rechts). Legende: paars = percelen met enkel economie; roos = percelen met enkel wonen; oranje 
= percelen met verweving wonen-economie; wit = percelen zonder gebouwen. 
 
Deze economische ecotopen laten toe om meer nuance te brengen in de klassieke indeling van 
gebieden waar economische activiteiten voorkomen: kerngebonden (verweven in stedelijke en 
landelijke kernen), op bedrijventerrein en in de verspreide bebouwing. De ecotopen maken het 
mogelijk om de ruimte te beschrijven op tussenschaal of middenschaal, een niveau boven het 
individueel perceel, maar voor een meer gedifferentieerd gebied dan een volledige kern. De 
ruimtelijke-economische patronen uit de geïnventariseerde gebieden zijn algemeen genomen tot een 
aantal vaststellingen te herleiden op vlak van activiteinmix en op vlak van verweving. 
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2.1.2.1 Vaststellingen op vlak van activiteitenmix binnen verschillende groepen economische 
ecotopen 

 
De gemengde economische ecotopen komen het vaakst voor 
De economisch ecotoop met een mix van alles (“handel, horeca, diensten en productie” in 
aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm) komt veruit het meeste voor. Dit 
gebiedstype is meestal aaneengesloten, met op ieder perceel een economische activiteit. In het 
ruimtelijk beleid worden deze gebieden vaak omschreven als kleinhandelszones of linten, maar ze 
worden gekenmerkt door een behoorlijk aandeel productieactiviteiten, zoals Figuur 7 het ook 
aantoont: tussen 35 en 25% van de activiteiten zijn productieactiviteiten. Gebieden waar deze 
economische functies veel minder dicht aanwezig zijn en volledig geïntegreerd zijn in het woonweefsel 
vinden we in het merendeel van de geïnventariseerde kernen. 
 

 
 
Figuur 7: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het economische ecotoop handel, horeca, diensten 
en productie, in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm. Gegevens op de gehele dataset (niet enkel 
Herentals, Roeselare en Kortrijk-Bissegem). 
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Economische ecotopen met dominantie van handel en diensten 
Verder springen de economische ecotopen die door “handel en horeca” gedomineerd zijn, in het oog. 
Deze komen grotendeels overeen met de typische winkelstraten en shoppingscentra en sommige 
baanwinkelgebieden. In deze omgevingen is meer dan 65% handel, restaurant of hotel. Daarnaast 
vindt men in casegebieden ook economische ecotopen terug met “hoofdzakelijk diensten”, die voor 
43% en 44% uit stedelijke en kantoordiensten bestaan. Deze economische ecotopen liggen in de buurt 
liggen van de economische ecotopen “handel en horeca”. 
 

 
Figuur 8: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het ecotoop aaneengesloten “handel en horeca” 
en aaneengesloten “diensten”. Gegevens op de gehele dataset (niet enkel Herentals, Roeselare en Kortrijk-Bissegem). 
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Vaker komen echter meer gemengde ecotopen voor van “handel, horeca en diensten”, die verdeeld 
zijn tussen stedelijke diensten en vrije tijd (25%-40%), handel, restaurants of hotel (45-20%) en 
kantoordiensten (rond 15%). 
 

 
 
Figuur 9: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het economische ecotoop handel, horeca en 
diensten, in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm (links) en binnen het ecotoop aaneengesloten 
“handel en horeca” en aaneengesloten “diensten”. Gegevens op de gehele dataset (niet enkel Herentals, Roeselare en 
Kortrijk-Bissegem). 
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Economische ecotopen met dominantie van productieve en industriële activiteiten 
Tot slot komt de economische ecotoop dat door productie en industrie gedomineerd wordt, dat 
doorgaans overeenstemt met de bedrijventerreinen en met grote individuele bedrijven. In deze 
ecotoop maakt tussen de 60 en 70% van de economische activiteiten deel uit van industriële 
activiteiten en industriële diensten. De economische ecotopen met een minder dicht voorkomen van 
economische activiteiten binnen dit type komen beduidend minder voor. Het is toch belangrijk om op 
te merken dat uit de diverse verwevingskaarten blijkt dat er binnen of in de onmiddellijke nabijheid 
van veel van deze gebieden ook gewoond wordt, zelfs op de bedrijventerreinen. 
 

 
Figuur 10: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het economische ecotoop industrie en productie, 
in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm (links) en binnen het ecotoop aaneengesloten “handel en 
horeca” en aaneengesloten “diensten”. Gegevens op de gehele dataset (niet enkel Herentals, Roeselare en Kortrijk-
Bissegem). 
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woonontwikkelingen en verkavelingen. Deze economische ecotopen zijn zowel binnen de 
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2.1.2.2 Vaststellingen op vlak van verweving binnen de verschillende economische ecotopen 
 
Op vlak van aantal percelen 
Het aandeel van percelen met een economische activiteit (zowel percelen met enkel economie als 
gemengde percelen wonen-werken) blijft in de drie grote categorieën aaneengesloten, nabijgelegen 
en niet-aaneensluitend overwegend in dezelfde grootorde, respectievelijk 40-50% in aaneengesloten 
vorm, rond 20% bij nabijgelegen ecotopen en rond 15% in niet-aaneensluitende types. In de 
economische ecotopen met aaneengesloten handel en diensten (typische winkelstraten en 
shoppingscentra en sommige baanwinkelgebieden) is er zelfs een aandeel van 70% van percelen met 
een economische activiteit. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat wonen en werken zich telkens, in alle 
economische ecotopen, dicht bij elkaar bevinden. 
 
Verweving op het perceel zelf komt het vaakste voor in de economische ecotopen met handel, horeca 
en diensten en met dominant handel en horeca: in de aaneengesloten vormen behoren circa 35% van 
de percelen hiertoe. Ook in de economische ecotopen met nabijgelegen handel, horeca en diensten 
ligt dat aandeel met 21% vrij hoog. In de meer gemengde economische ecotopen met productie 
activiteiten varieert dat cijfer tussen de 5 en de 13%. Verweving op het perceel zelf komt weinig of 
niet voor in de economische ecotopen met industrie en productie (tussen 1 en 4%) en met dominantie 
van diensten. 
 
Het aandeel van percelen zonder gebouwen varieert per type. In de types economische ecotopen met 
handel, horeca en diensten ligt het percentage het laagst, rond 10% en met dominantie van 
aaneengesloten handel en horeca daalt het nog tot 6%. In de gemengde economische ecotopen met 
productie ligt het cijfer rond 20-25%. De economische ecotopen met industrie en productie en met 
aaneengesloten diensten hebben het grootste aandeel aan percelen zonder gebouwen op, rond de 
30%. 
 
Op vlak van oppervlakte 
Percelen met economische activiteiten hebben doorgaans een groter oppervlak dan de percelen met 
enkel wonen (niet-economische percelen). In de aaneengesloten economische gebieden gaat 70-80% 
van de oppervlakte naar percelen met een economische activiteit (zowel perceel met uitsluitend 
economische activiteit als gemengde percelen met wonen-werken). In de economische ecotopen met 
nabijgelegen activiteiten en niet-aaneengesloten activiteiten ligt het aandeel van de oppervlakte 
tussen de 50-60%. Bij de economische ecotoop met nabijgelgen productieactiviteiten gaat het zelfs 
om 80% van de oppervlakte. 
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Figuur 11: Verweving binnen de verschillende economische ecotopen op basis van aantal percelen. Er wordt 4 soorten percelen opgemerkt: percelen met enkel economische activiteit (=eco), 
met verweving wonen-werken op hetzelfde perceel (=eco+wo), met niet-economische activiteit (nt-eco) en percelen zonder gebouwen (=zonder geb.). (Berekening op volledige databank) 
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Figuur 12: Verweving binnen de verschillende economische ecotopen op basis van oppervlakte van de percelen. Er wordt 4 soorten percelen opgemerkt: percelen met enkel economische 
activiteit, met verweving wonen-werken op hetzelfde perceel, met niet-economische activiteit en percelen zonder gebouwen. (Berekening op volledige 
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Wat de verweving op het percel zelf betreft, ligt de oppervlakte van deze categorie opnieuw het 

hoogst bij de economische ecotopen met handel, horeca en diensten en met dominantie van handel, 

nl. tussen 14 en 33% van de oppervlakte. Merkwaardig genoeg gaat bij de economische ecotoop met 

nabijgelegen handel, horeca en diensten slechts 4% van de oppervlakte naar verweven percelen, 

terwijl in Figuur 11 toch 21% van het aantal percelen naar deze categorie ging. Dit betekent dat het 

hier om percelen gaat met een beperkte oppervlakte. 

 

Het aandeel van de oppervlakte van de percelen zonder gebouwen loopt in de verschillende 

economische ecotopen vrij gelijkaardig, rond de 15-20%. Enkel bij de aaneengesloten economische 

ecotopen met handel, horeca en diensten, met hoofdzakelijk handel en horeca en met hoofdzakelijk 

diensten ligt dat getal met 7 à 8% iets lager. Vergelijken we deze cijfers met die uit Figuur 11 over het 

aantal percelen, kunnen we besluiten dat de percelen zonder gebouwen in de economische types met 

productie en met hoofdzakelijk diensten een kleiner oppervlak hebben, dan de percelen zonder 

gebouwen in de andere economische ecotopen. 

 
2.1.2.3 Conclusie 
De analyse van de economische ecotopen toont aan dat hoewel er bepaalde specialismes op vlak van 

gebieden zijn, ze steeds in meer of mindere mate een gemengd voorkomen hebben. Concreet 

betekent dit dat zowat alle economische activiteiten zich overal bevinden: zowel in combinatie met 

wonen op hetzelfde perceel, als met woningen in de omgeving, zelfs voor bedrijventerreinen. “Niet 

enkel kantoren of voorzieningen, maar ook economische activiteiten, zoals productie zitten in 

woonomgevingen of zijn in combinatie met wonen. Het is opvallend hoe het zowel om grote als om 

kleine economische percelen in (de buurt van) woonomgevingen gaat. In zowat alle tot hiertoe 

geïnventariseerde gebieden zijn er veel economisch bestemde gebieden verweven gelegen” (De 

Mulder et al., 2019). 

 

Dit strookt ook met andere cijferanalyses op basis van gangbare economische databanken: het SPRE 

stelede al in 2004 dat 80% van de economie gelegen is in woongebied (Haverbeke & Cabus, 2004) en 

in 2014 kwam IDEA Consult in de “Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen” tot gelijkaardige 

cijfers: slechts 23% van de RSZ-gekende bedrijven bevinden zich op een bedrijventerrein (IDEA 

Consult, 2014, p. 24). Een belangrijke randopmerking is dat economische databanken zoals, VKBO, 

RSZ, etc. niet bedoeld zijn voor ruimtelijke analyses en precieze ruimtelijke lokalisering van de 

economische activiteiten (Gruijthuijsen, Vanneste, & Steenberghen, 2020). Ze zijn enkel geschikt voor 

uitspraken op groter schaalniveau (dus niet op perceelsniveau). 

 

De inventarisatie en economische ecotopen leveren inzicht in de ruimtelijke-economische patronen 

van een gebied, maar indien we “het juiste bedrijf op de juiste plek” willen bereiken en een gericht 

aanbodbeleid uitstippelen, is er meer informatie nodig over de motivatie van bedrijven om voor een 

bepaalde locatie te kiezen en over de omgevingskenmerken van de locatie. 



                                      

 omgevingvlaanderen.be 

2.2 THEORETISCHE SEGMENTEN 

2.2.1 Locatieparameters uit literatuur 

Om echt te begrijpen waarom bedrijven een specifieke economische ecotoop op een bepaalde 

locatie kiezen is er meer informatie op bedrijfs- en omgevingsniveau nodig (Zaman et al., 2020a). In 

de economische geografie wordt daarvoor gewerkt met vestigingsplaatsfactoren die doorgaans 

globaal voor de hele populatie van bedrijven besproken worden. Deze voorkeuren zijn dan de 

gestelde voorkeuren. 

 

De Plandagpaper “De verrassende zekerheid van ruimtelijk randvoorwaarden voor bedrijven” 

(2020) gaat hier dieper op in. “Uit recent onderzoek naar vestigingsplaatsfactoren waarbij 340 

bedrijven over verschillende sectoren werden bevraagd (Voka et al, 2016), blijkt dat bereikbaarheid 

over de weg voor ieder bedrijf belangrijk is. Voldoende parkeergelegenheid en aantrekkelijke prijs 

zijn voor 90% van de respondenten belangrijk tot cruciaal, onmiddellijk gevolgd door snelle 

beschikbaarheid, aanwezigheid van voldoende en adequaat personeel en 

uitbreidingsmogelijkheden op de locatie. Daarna volgen de diensten die regionaal of gemeentelijk 

worden aangeboden. Mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven en aantrekkelijke 

woonomgeving is voor meer dan 50% van de bedrijven belangrijk of cruciaal. 

 
Figuur 13: Enquêteresultaten bevraging van 340 bedrijven over 19 vestigingsfactoren (Voka & Kamer van Koophandel, 

2016, p. 11) 

 

Nog tussen de 40 en 50% van de aangesproken bedrijven vindt bereikbaarheid per fiets en te voet, 

zichtlocatie en openbaar vervoer minstens belangrijk. Hiermee hebben we ongeveer de lijst met 

waar bedrijven als groep in het ideale geval naar zoeken.  Verder gaand op dit spoor identificeren 

onderzoekers ook push-, pull- en keepfactoren (Morisse et al., 2020) van bedrijven. 

 

Doordat zoveel bedrijven bereikbaarheid over de weg en parkeren uitermate belangrijk vinden, lijkt 

het alsof die geen differentiërend kenmerk zijn voor bedrijfsvestiging. Toch komen bedrijven (zelfs 

met dezelfde activiteit) voor in zeer verschillende omgevingen op vlak van bereikbaarheid over de 

weg en parkeerregime. Figuur 13 toont dat andere factoren niet voor alle bedrijven even belangrijk 
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zijn.” Om te begrijpen waarom een bedrijf voor een specifiek locatie kiest, is een beschrijving van de 

verschillen tussen groepen noodzakelijk. 

 

Doorheen hun geschiedenis maken bedrijven overwegingen over hun locatie en locatievoorkeuren. 

De interviews die (Huybrechts, Giaretta, Pennincx, De Mulder, & Zaman, 2019; Huybrechts & 

Stieglitz, 2018) afnamen bij bedrijven die al langdurig op dezelfde plaats actief waren, illustreert dit. 

Iedere nieuwe gebeurtenis, aankoop, investering, vijandige bedrijfsovername, personeelsgroei, 

discussies met de buren over hinder,…zijn voorbeelden van dit proces. Veranderingen in de 

waardeketen, zoals het uitbesteden van stock en logistiek, kunnen eveneens de optimale locatie van 

een bedrijf beïnvloeden. 

 

Om tot theoretische segmenten te komen worden parameters, die onder andere uit de literatuur 

van de vestigingsplaatsfactoren zijn gehaald, verwerkt tot sleutelparameters, en gecombineerd met 

de economische ecotopen. 

 

2.2.2 Van economische ecotopen naar theoretische segmenten 

Het groeperen en combineren van vraag en aanbod in types heet segmenteren, een term uit de 

marketing die de vastgoedsector ook hanteert. Volgens vastgoedtheorie bestaat er een 

vraagsegmentatie (vraagzijde) en een productstratificatie (als deelproducten uit het 

ruimtevastgoed) (aanbodzijde). De traditionele productstratificatie is bestaat uit vijf hoofdgroepen 

van vastgoedtypen: kantoren, handel, industrie, appartement en hotel. De niet-traditionele 

categorie bevat een veel breder scala aan vastgoedtypen, waaronder agrarische, gespecialiseerde, 

voor gemengd gebruik en infrastructuurprojecten (DeLisle, 2019, hoofdstuk 8, p. 242). Bij het 

segmenteren in functie van (bedrijfs)vastgoed wordt doorgaans abstractie gemaakt van 

omgevingskenmerken. Omgevingskenmerken worden pas benoemd bij het beschrijven van het 

product, niet het segment. Voor het ruimtelijk beleid zijn net deze omgevingskenmerken essentieel. 

 

In de Segmentatiereeks combineren we het vastgoedprincipe van segmenteren met de 

differentiatie naar omgeving, die voor het ruimtelijk beleid noodzakelijk is. Terwijl de economische 

ecotopen inzichten bieden in de ruimtelijke-economische patronen, zullen de segmenten gaan over 

de vraag/productstratificatie van een omgeving waarin ook prijs een rol speelt. De onderzoekers van 

VPO ontwikkelden een reeks theoretische marktsegmenten van economische locaties, die in 

toekomstige studies verder uitgewerkt worden. 
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Figuur 14: herwerking van het segmentatieschema uit Segmentatie I (van Dinteren, Muskens, Geudens, & HaskoningDHV, 

2015), vanuit economische ecotopen en verweving. 

 

Aan de hand van literatuur en stakeholders selecteerden we uit de vestigingsplaatsfactoren en 

ander onderzoek 16 relevante parameters aan de vraagzijde (ruimtelijke vraag, aangegeven met “D” 

in Tabel 2) en 26 andere om de kenmerken van het product, de ruimte te beschrijven 

(productstratificatie, aangegeven met “P” in Tabel 3) (J. Zaman, I. Pennincx, & S. De Mulder, 2020a; 

Zaman et al., 2020b). Om de economische ecotopen om te zetten in theoretische segmenten zijn er 

echter slechts enkele sleutelparameters (middelste kolom in Tabel 2) nodig, die vooral bepaald 

worden door activiteitenmix, al dan niet combinatie met wonen of open ruimte en mobiliteit. In de 

eerste versie zijn 24 ideaaltypische theoretische segmenten gedefinieerd. Ze zijn ideaaltypisch 

omdat ze in deze essentiële, abstracte vorm in de werkelijkheid wellicht niet zullen voorkomen. De 

werkelijkheid zal eerder bestaan uit een combinatie van meerdere ideaaltypische segmenten. 

 

 Economisch ecotoop Sleutelparameters (in volgorde van 
belang) 

Theoretisch segment  

1 Aaneengesloten Industrie en 

Productie 

> 5% van het landgebruik is bewoning of 
bevat woningclusters 

Stedelijke Industrie en Productie 1 

Zichtbaar en toegankelijk vanop een 
hoofdweg. 
Hoofdweg = verbindt centrale plaatsen of 
heeft significant meer voertuigen dan de 
omgevende straten 

Industrie en Productie Langs een 
Hoofdweg 

2 

Alleen activiteiten binnen, buiten is alleen 
parking en circulatieruimte (+groen)) 

Modern Industrie en Productie 3 

>60% van de activiteiten is groothandel of 
transport, en de Omgeving is specifiek 
toegankelijk voor goederentransport 

Logistiek en Groothandel 4 

Andere Standaard Industrie en Productie 5 

2 Aaneengesloten Gemengde economie Zichtbaar en toegankelijk vanop een 
hoofdweg. 

Gemengde Economische activiteiten 
Langs een Hoofdweg 

6 

Andere Standaard Gemengde Economische 
activiteiten 

7 

3 Aaneengesloten Handel en Diensten Zichtbaar en toegankelijk vanop een 
hoofdweg of straat met een relatief hoge 
passage van voetgangers 

Handel en Diensten High Street 8 

Andere Handel en Diensten Omgeving 9 

4 Aaneengesloten Handel Hoge passage van voetgangers Winkelstraat 10 

Parameters van 
vraag

Parameters van
productstratificatie

Bedrijven-
groep 2

Bedrijven-
groep 1

Wonen

Economische
ecotoop met

wonen

Economische
ecotoop zonder

wonen

Type woon-
omgeving

Ideaaltypische
Segmenten

Ideaaltypische
Segmenten

Parameters van
synergie

Monofunctionele
Bedrijvigheid
(theoretisch)

Monofunctioneel
Wonen

(theoretisch)

Verweving
Wonen-werken

Ideaaltypische
Segmenten
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Hoge passage van voetgangers binnen en 
zeer goede autobereikbaarheid 

Shoppingcentrum 11 

Zeer goede autobereikbaarheid Autobereikbare Handel 12 

5 Aaneengesloten Restaurants en Café’s Volledig Restaurants en Café’s 13 

6 Aaneengesloten Diensten (Op basis van activiteitencode) Kantoordiensten 14 

(Op basis van activiteitencode) Stedelijke en Openbare Diensten 15 

7 Aaneengesloten Cultuur en Ontspanning (Op basis van activiteitencode) Cultuur 16 

(Op basis van activiteitencode) Sport en Ontspanning 17 

8, 
9, 
10,
11, 
12,
13,
14 

Nabijgelegen Industriële Activiteiten;   
 Nabijgelegen Gemengde economie;   
 Nabijgelegen Handel en Diensten;   
 Niet-aaneensluitend Industrie en Productie;   
 Niet-aaneensluitend Gemengde economie;   
 Niet-aaneensluitend Handel en Diensten;   
 Niet-aaneensluitend Cultuur en vrije tijd en 
Leisure 

Zichtbaar en toegankelijk vanop een 
hoofdweg. 
 

Nabijgelegen Economische activiteiten 
Langs een Hoofdweg 

18 

Bevolkingsdichtheid (statsec) >50 inw/ha Nabijgelegen Economische activiteiten 
in Stedelijke Omgeving 

19 

bevolkingsdichtheid (statsec) <50 inw/ha Nabijgelegen Economische activiteiten 
in Omgeving met lage dichtheid 

20 

15, 
16 

Solitaire Economische activiteiten; Cluster of 
Solitaire Economische activiteiten 

(Morfologisch) homogene bebouwde 
Omgeving rond solitaire activiteiten 

Solitaire Economische activiteiten in 
bebouwde Omgeving 

21 

(Morfologisch) homogene 
Landbouwomgeving rond solitaire activiteiten 

Solitaire Economische activiteiten in 
Landbouwgebied 

22 

(Morfologisch) homogene Groene Omgeving 
rond solitaire activiteiten 

Solitaire Economische activiteiten in 
Groene Omgeving 

23 

  Andere Omgeving zonder zichtbare 
economische activiteiten 

24 

Tabel 2: Van 16 economische ecotopen naar 24 segmenten op basis van sleutelparameters 

 

Zoals eerder vermeld zijn de theoretische segmenten te onderscheiden op basis van activiteitenmix 

en enkele sleutelparameters. Daarnaast definieerde VPO, vanuit terreinkennis, literatuur en 

geïnformeerde keuzes, andere parameters: 16 voor de vraagzijde en 26 voor de productstratificatie 

(zie Tabel 2). Deze parameters zijn voorlopog niet opgenomen zijn in de theoretische segmenten. 

 

Het is zeker van belang om van alle parameters van vraag en productstratificatie in Tabel 3 te 

achterhalen wat het belang ervan precies is en hoe de parameter differentiërend werkt. Dit is het 

onderwerp van toekomstig onderzoek. 

 
Parameters van de vraag Parameters van de productstratificatie 

D01 Activiteitenmix in het gebied P01 Activiteitenmix 

D02 Omvang van de units P02 Dichtheid van economische activiteiten 

D03 Prijs van het vastgoed P03 Omvang van de units 

D04 Operationele kost5 P04 Bestemmingsplan 

D05 Bevolkingsdichtheid in het gebied P05 Combinatie met woningen 

D06 Bevolking in de ruimere regio P06 Milieubeperkingen6 

D07 Nabijheid tot publieke diensten P07 Externe veiligheidsregels 

D08 Imago van het gebied P08 Vloer terrein index 

D09 Aantal voorbijgaande voetgangers P09 Bevolkingsdichtheid 

D10 Zichtbaarheid vanuit de wagen P10 Gemiddelde huurprijs 

D11 Aantal voorbijrijdende wagens P11 Grondprijs 

D12 Toegankelijkheid met openbaar vervoer P12 Veilig wandelen en fietsen 

                                                             

� 5 Relatieve verschillen in operationele kost tussen sites die vb. kan bestaan uit de aard en hoeveelheid van activiteiten die 

in het gebouw binnen kunnen plaats vinden, de tijden van laden en lossen die verbonden zijn aan uren van rust die anders 

zijn in de nabijheid van woningen, de aanvoer van vracht die bepaalde routes moet vermijden tijdens de schoolspits, de 

eenvoud om de site te bereiken als er ook veel pendelverkeer is,… 

� 6 Dit is in zeer brede betekenis bedoeld waardoor alle reglementering ivm lucht, water, geluid, schadelijke stoffen,  

vermogen,… is inbegrepen, net als de meer subjectieve gegevens zoals hinder. 
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D13 Toegankelijkheid alternatief 

goederentransport 

P13 Breed voetpad 

D14 Aantal leveringen per week P14 Aanbod7 openbaar vervoer 

D15 Type vrachtvervoer8 P15 Infrastructuur voor alternatief 

goederenvervoer 

D16 Parkeer- en stallingsnoden P16 Directe toegang tot de straat 

  P17 Toegankelijkheidsbeperkingen (vb. tijd) 

  P18 Parkeervoorzieningen 

  P19 Organisatie van laden en lossen 

  P20 Drukke wandelroute tussen attractiepolen 

  P21 Aantal voorbijgaande voetgangers 

  P22 Zichtbaarheid vanuit de wagen 

  P23 Aantal voorbijrijdende wagens 

  P24 Beschikbaarheid van groene ruimte 

  P25 Publiek toegankelijke groene ruimte in een 

ruimere omgeving 

  P26 Collectief water- en energiebeheer 

Tabel 3: Overzicht van de parameters van vraag en productstratificatie voor de theoretische segmenten 

 

Deze optimale invulling van alle  parameters van een ideaaltypisch theoretisch segment is bedoeld 

om later bedrijven die ruimte zoeken advies te geven over welk segment aansluit bij hun vraag en 

aan te geven welk gedrag er van hen verwacht wordt. Daarnaast wensen we overheden advies te 

geven over gebiedsingrepen die nuttig zijn voor het theoretisch segment. 

 

Voor een deel van de parameters werd hiervan een eerste test gemaakt in de vorm van 

beslissingsbomen (Zaman et al., 2020a; Zaman et al., 2020b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

� 7 Zowel aard, frequentie als connectiviteit. 

� 8 Zowel type van voertuig als de aard van het goed (bulk, stukgoed, container,…) 
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3 TOEPASSING VAN DE THEORETISCHE SEGMENTEN IN DE 
DRIE CE-CASES. 

3.1 METHODE EN KEUZES 

De vorige hoofdstukken bakenen het ruime CE-onderwerp af: de focus ligt op 

vestigingsplaatsfactoren van economische activiteiten in een CE-systeem en de huidige theoretische 

segmenten in de drie cases (op basis van bestaande economische activiteiten) worden hieraan 

afgetoetst. 

 

Een belangrijke vraag is dan of (en zo ja, in welke mate) de vestigingsplaatsfactoren in het huidige 

systeem verschillen van die in een CE-systeem. “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 traditionele bedrijven verschillen niet 

dusdanig, maar het relatieve belang dat aan de factoren wordt gegeven, ligt anders. In de 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 (Haverbeke & Cabus, 2004). 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) (Rebel et al., 2015) ziet men hoe de focus verschuift naar 

nabijheid van resources en ketenactoren (waaronder consumenten), multimodaliteit, nabijheid 

onderzoeksinstituten, universiteiten en bereikbaarheid per fiets, te voet, openbaar vervoer (Rebel 

et al., 2015). De aanwezigheid van een passende arbeidsmarkt, en de beschikbaarheid van 

bouwrijpe, betaalbare ruimte voor economische activiteiten zijn in beide benaderingen belangrijke 

vestigingsfactoren.” (Morisse et al., 2020, p. 6-7). 

 

In de loop van het case-onderzoek van BUUR/Rebel werden een aantal aannames gemaakt, meer 

bepaald over welk CE-business model het best aansluit bij bepaalde huidige economische 

activiteiten of sectoren. De aannames kaderden in twee soorten methodes: forecasting (evoluties 

vanuit de huidige trends, hoe zou de situatie eruit zien binnen 20 jaar?) en backcasting (wat is de 

gewenste situatie over een tijdshorizon van 50 jaar en welke stappen moeten we als beleid zetten 

om ons voor te bereiden op die evolutie?). De aannames worden in dit rapport gebruikt om de 

gewenste segmenten in functie van een CE-transitie vorm te geven. De toekomstverkenning gaat 

uitsluitend over de economische gegevens en laat mogelijke toekomsten op het vlak van personen- 

en goederenvervoer buiten beschouwing. 

 

Voor iedere case wordt dus eerst ingegaan op de huidige theoretische segmenten en hoe deze tot 

stand zijn gekomen, en vervolgens wordt op basis van de aannames uit het case-onderzoek van 

BUUR/Rebel de gewenste segmenten besproken. 
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3.2 WINKELGEBIED ROESELARE 

3.2.1 Kadering case 

3.2.1.1 Huidige toestand en trends 
Roeselare is een regionale stad met een goed functionerend kernwinkelgebied: dit betekent een 

kernwinkelgebied met een hoog aandeel voetgangerspassage en daarrond een goed uitgebouwde 

diverse economische omgeving. 

 

De segmenten tonen aan dat er rond de hoofdwinkelstraat “Shoppingstreet” (met handelsbedrijven 

voor wie het essentieel is om op de meest zichtbare voetgangerslocatie gevestigd te zijn) een rijke 

economische omgeving bestaat. Er zijn handel en diensten die kiezen om zich langs een hoofdweg 

te vestigen (“Retail & Services” + “Retail & Services High Street”), vlak aan de hoofdwinkelstraat, 

omdat ze eveneens zichtbaarheid en toegankelijkheid hoog in het vaandel dragen (maar niet 

noodzakelijk dezelfde hoge voetgangerspassage nodig hebben), en segmenten waar zowat een mix 

van verschillende soorten activiteiten zit (“Urban Density with Close Economic Activities”), die 

eveneens profiteren van de doorgang van de hoofdwinkelstraat. 
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Figuur 15: Inventarisatie van het centrum van Roeselare en vertaling naar segmenten op basis van sleutelparameters (zie 

ook Tabel 2) 

 

Het is algemeen gekend dat de huidige vooruitgang van e-commerce, die in algemene 

technologische en logistieke trends kadert, het traditionele winkellandschap verandert en onder 

druk zet. Andere trends, die al enkele decennia aan de gang zijn, zoals de opkomst van baanwinkels 

of van shoppingscentra aan de stadsranden hebben eveneens een negatieve impact op 

kernwinkelgebieden. Dit betekent dat het kernwinkelgebied geen alleenstaand systeem is, maar dat 
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het deel uitmaakt van een stadsregionaal winkelapparaat, waartoe ook steenwegen buiten de stad 

behoren. Dit winkelsysteem is vooral goed bereikbaar met de wagen, maar in het geval van 

shoppingcentra blijft te voet meerdere winkels aandoen de basis. In het geval van Roeselare komt 

vooral de Bruggesteenweg (in het noorden) en de N36 tussen de Meiboomlaan en de 

Meensesteenweg (in het zuiden) naar voor: hier werden bepaalde zones afgebakend als 

handelsconcentraties in het GRS van Roeselare in 2012. 

3.2.1.2 Onderzochte CE-aspecten in forecasting 
CE wordt in deze case vertaald naar de aspecten die gerelateerd zijn aan de vergroening van de 

economie: producten worden niet alleen zo gemaakt dat ze gemakkelijk demonteerbaar zijn, maar 

het accent ligt ook op een langere levensduur. Dit betekent dat er minder producten “nieuw” 

gekocht worden, en dat meer producten in de “distributieketen” hersteld, onderhouden, 

hergebruikt worden of in een tweedehandscircuit terecht komen . 

 

 
Figuur 16: De verschillende CE-strategieën uit (Tapia et al., 2019, p. 13) die in deze case van toepassing zijn (gele 

aanduiding). 

 

In een CE-systeem gaat de consument een wederzijdse relatie aan met de distributieketen, mede 

door strategieën als Repair, Re-use en Refurbish in de praktijk te brengen. Nabijheid van 

grondstoffen en ketenactoren, waaronder de consument, neemt ten opzichte van het huidige 

systeem in het CE-systeem aan belang toe (Morisse et al., 2020, p. 22). 

 

Deze case bouwt voort op bestaande trends en onderzoekt hoe de omgeving in de toekomst kan 

evolueren (forecasting). 

3.2.1.3 Verschillen huidig en CE-systeem 
De stadskern in het huidige systeem kent veel voetgangersdoorgang en publieke ruimte en 

onderscheidt zich duidelijk van andere (economische) gebieden. Om die reden is het een waardevol 
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gebied, want het vervult naast de economische ook een publiek-maatschappelijke functie. In een 

context van CE loont het eveneens de moeite om dergelijk gebied met voetgangersdoorgang te 

behouden, gezien de relaties tussen consument/prosument en distributieketen. De voornaamste 

vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn in de huidige situatie (met name hoge 

voetgangerspassage, goede zichtbaarheid en toegankelijkheid) wijzigen dus niet fundamenteel in 

een CE-systeem. 

 

Het grote verschil tussen de huidige en de CE-situatie is een verdere diversificatie van activiteiten. 

Huidige retail zal (substantieel) aangevuld worden met andere activiteiten zoals (lichte) productie, 

herstel en verzameling. Dit betekent dus dat er nood zal zijn aan ruimtes die bedoeld zijn voor 

verzameling, opslag, herstel en ruimtes voor laden en lossen voor de logistieke delen. 

 

3.2.2 Terugkoppeling segmenten 

Deze case vertrekt van huidige trends (forecast) en hoe deze kunnen evolueren de komende 20 jaar. 

In de huidige situatie bevinden handelsactiviteiten zich zowel in het kernwinkelgebied (in een 

relatief dense omgeving met een diverse aanbod aan andere economische activiteiten), als in 

handelsconcentraties langs de steenwegen. Waar de potentiële CE-activiteiten uit de 

distributieketen die zich focussen op de schakel consument/prosument terecht zullen komen, hangt 

in grote mate af van het algemeen beleid ten opzichte de handelsactiviteiten. Wordt de huidige 

krimpende trend in de kern, ten gevolge van e-commerce, vastgoedoperaties,… verder 

aangemoedigd door een verspreid handelsbeleid te voeren, of wordt het kerngebied vanaf nu zoveel 

mogelijk opgeladen met een zo breed mogelijk scala aan economische activiteiten? 

 

In een eerste optie worden de segmenten getoond wanneer er verder ingezet wordt op spreiding 

van handelsactiviteiten. Toekomstige CE-activiteiten die zich richten op de consument/prosument 

zullen zich niet vestigen in het kernwinkelgebied, maar daarbuiten, langs steenwegen, 

autosnelwegen en in de rand. Goede autobereikbaarheid en toegankelijkheid is dan een belangrijke 

vestigingsplaatsfactor geworden. 

 

De krimp in de hoofdwinkelstraat is duidelijk: het roze segment ‘Shopping street’ in de Ooststraat is 

gehalveerd. De rest van de voormalige hoofdwinkelstraat is getransformeerd naar een diverser 

segment ‘handel en diensten’. De krimp van de hoofdwinkelstraat heeft echter ook gevolgen voor 

het hele gebied, aangezien veel economische activiteiten rond die hoofdwinkelstraat eveneens 

voordeel haalden uit van het grote aandeel voetgangersdoorgang. De hele omgeving is algemeen 

economisch minder dens geworden. Aaneengesloten handel en diensten zijn een gebied van 

gemengde activiteiten in een stedelijke dichtheid geworden. De Noordstraat is nu ook geen drager 

meer van handel en diensten, maar van een gemengd gebied van diverse economische activiteiten, 

die de locatie nog steeds aantrekkelijk vinden omwille van de voetgangerspassage, -toegankelijkheid 

en -zichtbaarheid. 
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Figuur 17:  (bovenaan) Segmenten in een scenario van verdere spreiding van handelsactiviteiten 

Figuur 18:  (onderaan) Verschilkaart huidige segmenten Figuur 15 en segmenten verspreidingsscenario Figuur 17 
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De tweede optie toont het resultaat van concentratie van handelsactiviteiten, waarin het beleid de 

kern is blijven opladen met alle mogelijke economische activiteiten, onder meer door bijvoorbeeld 

geen stimulerende maatregelen meer voor economische ontwikkelingen langs steenwegen te 

voorzien. Dit betekent dan ook dat CE-activiteiten, die uiteindelijk naast een klassieke 

verkoopsactiviteiten, ook ruimte nodig hebben voor verzameling, opslag, herstel en andere 

logistieke delen er ook hun plaats in vinden. Algemeen wordt de kern een denser economisch 

gebied. De omvang van de hoofdwinkelstraat wordt behouden en functioneert nog steeds als 

segment met grote voetgangserstoegankelijkheid en zichtbaarheid, maar de omliggende gebieden 

zijn nu tot het segment ‘gemengd gebied’ geëvolueerd (‘(Main Road) Mixed exonomic activities’). 

Dit segment werkt aanvullend op de activiteiten in de hoofdwinkelstraat, met activiteiten van 

opslag, herstel, verzameling, op maat van het gebied. Deze zones ondersteunen dus een auto- en 

vrachtwagen bereikbaarheid, die overeenkomt met de bijhorende lichte productie van een CE-

systeem. Potentiële (ruimtelijke) beleidsacties spelen dus voornamelijk in op een gegroepeerd laad- 

en lossysteem voor het gebied en economische ruimtes die (intern) voldoende groot en hoog zijn. 
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Figuur 19: (bovenaan) Segmenten in een scenario van concentratie van economische activiteiten 

Figuur 20: (onderaan) Verschilkaart huidige segmenten Figuur 15 en segmenten concentratiescenario Figuur 19 

 

3.3 WOONWIJK HASSELT 

3.3.1 Kadering case 

3.3.1.1 Huidige toestand en trends 
Dit casegebied behandelt een gemengd stedelijk gebied, dat gelegen is buiten de oude stadswallen, 

maar toch binnen de nieuwe ringweg. Aan de Kanaalkom uit midden de 19de eeuw kwamen oud-

industriële activiteiten voor, die ondertussen gestopt of weggetrokken zijn, en nu voornamelijk door 

wonen worden ingevuld. Na WO I waren er woonontwikkelingen zoals de Tuinwijk, die later 

uitgebreid werden met de Heilig-Hartwijk. Het station ligt eveneens in dit perifeer gebied, niet ver 

van de binnenring, die de binnenstedelijke kern met de hoofdwinkelstraat en bijhorende handel en 

diensten herbergt. 

 

De huidige ruimtelijke toestand van dit casegebied is het resultaat van verschillende ontwikkelingen 

door de decennia heen, en kwamen niet noodzakelijk voort uit een samenhangende (economische) 

visie. 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. Het casegebied heeft een divers palet aan 

economische segmenten, die (voor de leesbaarheid) in verschillende onderdelen werd opgesplitst. 
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Figuur 21: Inventarisatie van het perifeer gebied in Hasselt, met stationsomgeving en vertaling naar segmenten op basis 

van sleutelparameters (zie ook Tabel 2) 

 

Infrastructuurelementen, zoals wegen en het station, zijn duidelijk de dragers van verschillende 

segmenten. Verschillende hoofdwegen, die zichtbaarheid (voor voorbijgaand verkeer van 

voertuigen en zwakke weggebruikers) en toegankelijkheid (gaande van voetgangers en fietsers tot 

wagens en vrachtverkeer) garanderen, bieden de verschillende economische activiteiten een 
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uitstekende locatie. Hieronder vallen onderdelen van de stationsomgeving (1) (interessant voor 

toegankelijkheid en zichtbaarheid voergangers, fietsers, auto’s), omgeving Kuringersteenweg (2) 

(voetgangers, fietsers, auto’s, vracht) en Singel (3) (vooral auto’s en vracht). Langs de Singel liggen 

ook een aantal bedrijventerreinen: ter hoogte van de spoorwegbundel en in het noorden van het 

casegebied. Deze bevatten voornamelijk gemengde activiteiten, waarbij het ene terrein al wat 

denser is dan het andere. 

 

Economie stopt niet aan deze voor de hand liggende infrastructuurelementen: in de woonwijken 

Tuinwijk en Heilig Hart (4) komen ook verspreide, economische activiteiten voor, die niet vasthangen 

aan een bepaalde ruimtelijke drager. Deze activiteiten zijn vaak door toevalligheid of opportuniteit 

tot stand gekomen en dragen bij aan de levendigheid van wijken. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat het gebied op verschillende schaalniveaus werkt: de 

stationsomgeving en de Singel zullen duidelijk een meer regionale schaal bedienen, de 

Kuringersteenweg en de woonwijken een veel lokalere schaal. 

 

De huidige trends tonen aan dat de verweving tussen wonen en economie in de brede zin (inclusief 

productieve activiteiten) niet altijd een evidentie is (zie bijvoorbeeld de omzetting van economie 

naar wonen in brownfieldconvenanten). Door onder meer het vastgoedmechanisme en hoger 

rendement van wonen, is het vaak aantrekkelijk om economische locaties om te vormen naar 

wonen, wanneer het bedrijf verhuist of verdwijnt. De context in Limburg, met het relatief hoge 

aantal beschikbare plekken op bedrijventerreinen, bemoeilijkt vermoedelijk het creëren van 

nieuwe, bijkomende verweving in woonomgevingen. 

 

3.3.1.2 Onderzochte CE-aspecten in forecasting 
In een CE-context worden zowat alle mogelijke materialen, die al gebruikt zijn, opnieuw verzameld. 

In deze case staat, net zoals bij Roeselare, ook de consument centraal, maar dan in zijn wijk- en 

woonomgeving. De relatie van de inwoner tot verzameling op een lokale en op een regionale schaal 

wordt bestudeerd. Mogelijke CE-paden in een verweven, perifere context komen dus in deze case 

aan bod. Die verzameling zal vermoedelijk gepaard gaan met eerste scheidingen en verwerkingen. 

De vestigingsplaatsfactoren voor deze activiteiten zullen dan eerder een goede auto- en 

vrachtwagenbereikbaarheid zijn, met voldoende grote economische ruimtes. 
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Figuur 22: De verschillende CE-strategieën uit (Tapia et al., 2019, p. 13) die in deze case van toepassing zijn (gele 

aanduiding). 

 

Aanvullend bij de consument kunnen ook activiteiten van onder meer Repair, Refurbish, 2nd hand 

plaatsvinden in die verweven omgeving, maar deze zullen weliswaar in een lichtere, minder 

geconcentreerde versie dan in de case Roeselare plaatsvinden (voor details zie case Roeselare). 

 

Deze case bouwt voort op bestaande trends en onderzoekt hoe de omgeving in de toekomst kan 

evolueren (forecasting). 

 

3.3.1.3 Verschillen huidig en CE-systeem 
Verweving in een CE-systeem zal net zoals vandaag, nog steeds aan de orde zijn, en dit op de drie 

schaalniveaus: wonen en werken samen op het perceel, op naburige percelen en het 

bedrijventerrein naast een woonomgeving. Net zoals vandaag zullen er bepaalde activiteiten zijn 

zoals kantoren, diensten en productie. Toch zal er een zeker verschuiving zijn: doordat meer 

materialen verzameld worden, zal hier ook nood zijn aan geschikte ruimtes voor verzameling, eerste 

verwerking, opslag en distributie. De voornaamste vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn voor 

de meeste segmenten in de huidige situatie (met name goede ontsluiting voor auto en 

vrachtwagens, naast zichtbaarheid) zullen niet fundamenteel wijzigen in een CE-systeem. 

 

De precieze locatie van de CE-activiteiten en dus van de evolutie van de segmenten, zal afhangen 

van de schaal waarop activiteiten opereren: gaat het om verzamel- en verwerkingsactiviteiten die 

bedoeld zijn voor de woonwijk zelf, of zal het voor een grotere omgeving zijn, met name een 

stadsdeel of de gehele stad en omgeving? Het casegebied bevat zowel locaties die in aanmerking 

voor een lokale schaal (woonwijk zelf, Kuringersteenweg) als voor een stadsschaal (station Hasselt, 

terreinen aan de Singel). 
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Verder is het mogelijk dat er op wijkniveau activiteiten zoals Repair en Refurbish ontstaan, net 

omdat er consumenten/prosumenten aanwezig zijn. Het zal echter zeker niet in dezelfde 

concentratie zijn als bij Roeselare. In Hasselt zullen deze eerder uit toevallig individueel initiatief 

ontstaan. 

 

3.3.2 Terugkoppeling segmenten 

De case onderzoekt hoe verweving in een CE-systeem werkt, met name welk type activiteiten 

kunnen voorkomen in woonomgevingen en hoe segmenten dan kunnen evolueren naargelang de 

verschillende schalen van het CE-systeem. 

 

Indien het CE-systeem nood heeft aan verzamelingplekken (en bijhorende activiteiten) die 

voornamelijk op een wijkniveau opereert, worden locaties die binnen de wijk goed zichtbaar en 

toegankelijk zijn voor verschillende modi interessant. Een eerste locatie is de Plantenstraat, met de 

Heilig Hart kerk en het kerkplein die centraal gelegen zijn in de wijk. Via stimulerende maatregelen 

kunnen straten transformeren tot een economische drager met gemengde economische activiteiten 

(‘Urban Density with Close Economic Activities’). Op perceelsniveau betekent dit eventueel een 

transformatieopgave om bijvoorbeeld twee of drie huizen samen te nemen, en zo de oppervlakte 

voor de economische activiteiten te vergroten. Uiteraard moet er steeds rekening gehouden worden 

met hinder, vervoer, organisatie van laden en lossen, … precies omdat dit een woonomgeving is. 

Toch kunnen deze potentiële ‘hindernissen’ in verweving van wonen-werken door onder meer 

dialoog, organisatie en techniek opgelost worden (Huybrechts & Stieglitz, 2018). De tweede 

interessante locatie is de stationsomgeving, en meer bepaald de Koningin Astridlaan en de 

binnensingel die verder leiden naar de kern van het winkelapparaat in Hasselt. De stationsomgeving 

is een sleutelomgeving, omdat die veel doorgang kent, en veel verschillende modi komen er 

bovendien samen. Deze plek speelt dus zowel op wijk- als op bovenlokaal niveau mee. Een logisch 

gevolg is dat hier grotere economische ruimtes behouden en/of voorzien worden (‘Main Road Mixed 

Economic Activities’). Ruimte voor laad- en losplekken en economische ruimtes die (intern) 

voldoende groot en hoog zijn verdienen bijzondere beleidsaandacht. 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 50 van 59   

 

 

 
Figuur 23:  (bovenaan) Segmenten in een scenario van nood aan verzamelplekken op wijkniveau 

Figuur 24:  (onderaan) Verschilkaart huidige segmenten Figuur 21 en segmenten in het scenario verzamelplekken op 

wijkniveau Figuur 23 
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De kritische massa en demografie van de woonwijken in het casegebied zijn beperkt. Voor de 

verzameling van bepaalde materialen, zal het casegebied een te kleine schaal hebben om een 

schakel te zijn in het CE-systeem. De interessante economische locaties voor CE-activiteiten zullen 

dan vooral op belangrijke verkeersaders liggen, die voor minimaal het stedelijke gebied goed 

zichtbaar en toegankelijk zijn. Deze economische percelen zullen een grotere omvang hebben en in 

aantal toenemen, aangezien de te verwerken materiaalstromen groter zijn. Voor het casegebied 

komen dan locaties aan de Kuringersteenweg, de Singel en de stationsomgeving in aanmerking. Zo 

transformeert de Kuringersteenweg van nabijgelegen activiteiten in een stedelijke context naar een 

gemengd aaneengesloten gebied van economische activiteiten (‘Main Road Mixed Economic 

Activities’). In het noorden van de Singel verandert het gemengde bedrijventerrein naar een gebied 

voor moderne industrie met aanzienlijk wat productie en opslag, die georganiseerd wordt in 

gebouwen (‘Modern Industry and production’). Aan de stationsomgeving, meer bepaald aan de 

Koning Astridlaan, nemen de economische activiteiten ook toe, alsook aan de binnenring (‘Main 

Road Mixed Economic Activities’). Tot slot biedt de Kanaalkom, die vlak aan de binnenring ligt, ook 

geschikte economische locaties: de oppervlakte van het segment nabijgelegen activiteiten in 

stedelijke omgeving neemt toe (‘Urban Density with Close Economic Activities’). 

 

Belangrijke vestigingsplaatsfactoren in al deze segmenten zijn dan goede (vracht)bereikbaarheid en 

voldoende economische ruimte. 
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Figuur 25: (bovenaan) Segmenten in een scenario van nood aan verzamelplekken op stedelijk niveau 

Figuur 26:  (onderaan) Verschilkaart huidige segmenten Figuur 21 en segmenten in het scenario 

verzamelplekken op stedelijk niveau Figuur 23 

3.4 BEDRIJVENTERREINEN IN VILVOORDE 

3.4.1 Kadering case 

3.4.1.1 Huidige toestand en trends 
 
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. Dit goed werkend gebied bestaat uit verschillende functionele zones. Zo zijn er 

verschillende ‘Standard Industry & Production’ bedrijventerreinen: Verbrande Brug (1), 

Westvaartdijk (2) in Grimbergen en het deel van de Centrale dat tussen het Kanaal, het insteekdok 

en de Zenne ligt (4) in Vilvoorde. Deze terreinen herbergen een breed scala aan industriële en 

productieve activiteiten zoals afvalverwerking, autogerelateerde activiteiten, groothandel, 

industriële bouw,... De activiteiten gebeuren voor een groot deel in de open lucht. Daarnaast zijn er 

nog drie terreinen in Vilvoorde met een ander profiel: Cargovil (3) dat voornamelijk activiteiten uit 

de ‘Logistiscs & Wholesales’ herbergt met onder meer een containerterminal, Mechelsesteenweg 

(5) met gemengde economische activiteiten die langs een weg gelegen zijn en tot slot het deel van 

de Centrale dat ten zuiden van de Zenne ligt, en onder ‘Modern Industry & Production’ valt. In dit 

Segment gebeuren de activiteiten vooral in de gebouwen. Dat laatste terrein grenst ook aan een 

woonwijk. 
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Figuur 27: Inventarisatie van bedrijventerreinen in Vilvoorde en vertaling naar segmenten op basis van sleutelparameters 

(zie ook Tabel 2) 
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Op vlak van recente trends zet de logistiek in op modellen die de verschillende stromen beter 

verknopen en op het gebruik van slimme systemen. Het is belangijk om te beseffen dat die slimme 

systemen en verdere automatisering weliswaar voor een hoger rendement kunnen zorgen, maar 

zeker niet minder plaats in beslag nemen. Daarnaast zal er steeds ruimte nodig zijn voor lege 

containers. 

3.4.1.2 Onderzochte CE-aspecten in backcasting 
 

In case case staat de CE-relaties met de consument niet meer centraal zoals in de andere cases, maar 

eerder de aspecten van relatief grootschalige verzameling, (eerste) verwerking en logistiek. 

 

Naarmate korte keten, product life time extension, maak- en hersteleconomie aan belang winnen, 

zal de nood aan zogenaamde ‘Urban Resource Centra’, waar inkomende lokaal geproduceerde 

stromen samenkomen, aan belang winnen. In elke stadsregio is er slechts een beperkt aantal sites 

die nabijheid en toegankelijkheid vanuit het stadsweefsel combineren met een multimodale 

bereikbaarheid. 

 

In de huidige context zijn de kansen voor opschalen van de alternatieve transportmodi (voorlopig) 

beperkt, omdat de globale economische trends ervoor zorgen dat transport via duurzame 

netwerken niet concurrentieel zijn t.o.v. het toekomstig vrachtvervoer. Daarom denken we in deze 

case in backcasting: de aanname is dat in een CE-systeem transport per wegvervoer duurder wordt, 

omdat een aantal milieu- en klimaatkosten geïnternaliseerd worden. 

 

 

 
Figuur 28: De verschillende CE-strategieën uit (Tapia et al., 2019, p. 13) die in deze case van toepassing zijn (gele 

aanduiding). 
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3.4.1.3 Verschillen huidig en CE-systeem 
 

Lokale verzameling, distributie, productie, en reverse logistics zullen in een CE-situatie aan belang 

winnen. We gaan dus uit van een stijgend aantal retourstromen en stijgend gebruik van alternatieve 

transportmodi. Logistieke, productieve en gemengde bedrijventerreinen, zoals in Vilvoorde, spelen 

hierin een sleutelrol. 

 

In de transitie naar een circulaire economie zal de economische waarde van de locatie van de 

bedrijventerreinen rond Brussel enkel stijgen. Dit betekent dat densificatie en concentratie van 

bedrijven op de goed ontsloten bedrijventerreinen via alternatieve vervoersmodi (spoor en water) 

wellicht noodzakelijk zijn. 

 

3.4.2 Terugkoppeling segmenten 
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Figuur 29: (bovenaan) Segmenten bedrijventerreinen Vilvoorde in een scenario van internalisatie klimaat- en milieukosten 

Figuur 30:  (onderaan) Verschilkaart huidige segmenten Figuur 27 en segmenten in het scenario van internalisatie klimaat- 

en milieukosten Figuur 29 

 

In deze case zullen de verschillende bedrijventerreinen een gerichter logistiek profiel krijgen, waar 

ze goed gelegen zijn aan het kanaal. Het ligt voor de hand om in te zetten op watergebonden 

bedrijvigheid aan het insteekdok, maar die huidige infrastructuur kent beperkingen op vlak van 

rotatie voor schepen. Niet alle soorten schepen zullen er kunnen draaien. Een standaard 

binnenschip kan er draaien, maar voor short sea shipping, dat ook tot daar kan varen, is het 

waarschijnlijk te klein. Dit hangt vooral af van de lengte van de boot. Het dok is 100m breed, en dat 

is ongeveer hetzelfde als voor de brusselse container terminal. Een groot Rijnschip is 110m en een 

groot containerschip is 135m lang. Boten langer dan 140m kunnen niet in dit deel van het kanaal 

Brussel-Schelde varen. 

 

Schepen die bedoeld zijn voor Brussel hoeven niet stoppen in dat insteekdok: het is aannemelijk dat 

ze om efficiëntieredenen beter doorvaren. 

 

De terreinen aan het Kanaal transformeren dus van ‘Standard Industry’, waar zowat mogelijke 

activiteiten voorkomen, naar een gerichter segment van ‘Wholesales & Logistics’. De Centrale wordt 

aan het insteekdok Standard Industry & Production, en ten zuiden van de Zenne een gebied van 

stedelijk industrie en productie, aangezien het dichter aanleunt bij een woonomgeving. 
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CONCLUSIES 

Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is CE ruimtelijk te benaderen vanuit het 

bedrijfsperspectief of bedrijfslogica, via vestigingsplaatsfactoren en wijzigingen hierin.  Dit 

deelonderzoek richtte zich specifiek op het illustreren van de resultaten van BUUR/Rebel aan de 

hand van evoluties in de segmenten. 

  

In deze eerste uitwerking ging de aandacht vooral naar de globale mogelijke gevolgen van beleid en 

hun mogelijke inwerking op omgevingen op het niveau van de tussenschaal. In een volgende stap 

kunnen we dieper ingaan op de linken met concreet beleid, meer bepaald welke acties specifiek 

nodig zijn, of welke (bestaande) instrumenten het beleid kan inzetten. Overheidsingrijpen zal 

noodzakelijk zijn wanneer we de marktsegmenten willen optimaliseren en dus de 

vestigingsplaatskeuze beïnvloeden. Maar dat geldt eveneens voor het behoud van bepaalde 

segmenten. Het is belangrijk te beseffen dat behoud, zeker als die ingaan tegen gangbare trends, 

zoals bijvoorbeeld in het kernwinkelgebied van Roeselare, een stevige rol bevat voor het ruimtelijk 

beleid.  

  

Dat behoud van economische ruimte is cruciaal. Globaal genomen stellen we vast dat er in een CE-

toekomst wellicht evenveel economische ruimte nodig zal zijn, als vandaag. Er zal wel een 

verschuiving in het soort activiteiten plaatsvinden. Op een lokale schaal houdt dit een toename in 

van activiteiten zoals (lichte) productie, herstel, opslag, eerste verwerking en verzameling. Dit type 

activiteiten zal het beleid dus moeten kunnen opvangen in ruimtes die hiervoor bedoeld zijn, 

samen met de ruimtelijke organisatie die hiervoor nodig zal zijn (laden en lossen, bereikbaarheid, 

gedeelde infrastructuur,…). Op een regionale schaal, zal een toenemende nood aan ‘Urban 

Resource Centres’ eveneens ruimte innemen. Een strategisch beleid voor het behoud en de 

versterking van bepaalde bijzondere gunstige locaties, zoals Cargovil, is dan een must. 
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