RUIMTE MAKEN VOOR DUURZAME SAMENWERKING

“EEN DUURZAME
SAMENLEVING VERGT
VOORAL EEN
CULTUUROMSLAG.”
Interview met Jan Rotmans
P. 94

“Hoog tijd
om Chinees te
leren.” P. 78
“OOST-VLAANDEREN
SCHAKELT EEN
LOGISTIEKE VERSNELLING
HOGER.” P. 48

Oude Briel (Dendermonde) ‘revitalisering van een bedrijventerrein’, meer info p. 27.

ESSENTIE
“Oost-Vlaanderen is een plek waar mensen
samenkomen om het beste uit zichzelf te halen.
Daarvoor is het belangrijk om het open karakter van Oost-Vlaanderen en de rijke mix van
werken, leven, leren en cultuur uit te spelen.”

- FONS Van Dyck

“De sense of urgency komt er enkel als er een
marktvraag is. Als de markt morgen enkel

biogebaseerde producten zou wensen dan zal
er wel een switch ontstaan.”

34
“Het discours over duurzame ontwikkeling

ging heel lang over “wat het is”. Nu we daar

- JAN Geeraert

38

een helder beeld over hebben, moeten we vooral

nadenken over “hoe we het waarmaken”,
en dat is transitiemanagement.”
- JAN Rotmans

“China zoekt overal in de wereld investeringen
en daardoor hebben we het accent ook gelegd
op de promotie van wat Oost-Vlaanderen in
huis heeft.”

94

“Good role models inspire us. We have always
looked at parts of Europe that have clearly led

- HEDWIG De Pauw

78

the way with the development of sustainable
lifestyles.”

- IAIN Dunnett

“Ik hoop dat we ooit van het onderscheid

tussen reguliere en sociale economie af zijn.”
- JACQUE De Bruycker

60
56
“Dankzij haar knowhow, haar bevoegdheden,
haar schaalgrootte én haar netwerken, kan de
provincie integraal werken en projecten laten

inspelen op àlle beleidsdomeinen, van ruimte en

mobiliteit over landbouw tot toerisme.”
- MARK Cromheecke

14

“Door samen te werken, zijn de bedrijven beter
gewapend om aan de wijzigende en toenemende
voorschriften of richtlijnen inzake rationeel
energieverbruik, afvalstromen, CO2-normen en
ruimte- en milieubeheer te voldoen.”

- KOEN Vermoesen

22

HOUD
1

ESSENTIE

2

HOUD

4

BEELD

10

TRODUCTIE
De POM biedt u inzicht

12

OPBOUW
14
18

Zo verloopt ruimtelijke ordening in Oost-Vlaanderen

22

Op zoek naar ruimte om te ondernemen

30

Overzicht bedrijvencentra in Oost-Vlaanderen

28

32

94

Eiland Zwijnaarde ‘Van verlaten blackpoint
naar bedrijvig greenfield’
Naar duurzame glastuinbouwclusters

GEBONDEN
10 titels inspiratie

28
64

34

DERDAAD

Het gebeurt nergens anders dan in Oost-Vlaanderen

38

NOVATIE
38
42

De duurzame economische transitie van Oost-Vlaanderen
Groots in creativiteit, Gent Big in Creativity

44

FOGRAFIEK

46

BEWEGING
48

Oost-Vlaanderen schakelt een logistieke versnelling hoger

52

Samen sterk in de supply chain

51

55

Op naar grenzeloze logistiek

THE CLOUD
12 websites om ideeën op te snuiven

56

DE KIJKER
Sociale economiebedrijven kunnen ook topondernemingen zijn

60

TROSPECTIE
60 Creating the greenest county
64 Ruimte voor economie en duurzaamheid

70 Samenwerken loont
72 Duurzaam ondernemerscentrum als aanstekelijk voorbeeld
74 Dankzij zonne-energie bergen verzetten

76

FANTERIE

79

TERNATIONAAL
Hoog tijd om Chinees te leren

SCHEPEN

82

94

101
52

84

De magie van 2020

91

Nooit meer verdwaald in de Gentse haven

90

Rieme krijgt nieuw multifunctioneel bedrijventerrein

92

Samen varen we verder

SPIRATIE
Een duurzame samenleving vergt vooral een cultuuromslag

100

82

WERKING
Colofon
De POM@work

104

SMIJTER
Religie als inspiratie voor je duurzaamheidsstrategie?

BEELD

Hoe mooi kan een haven zijn? Gefotografeerd vanop de gipsberg in Zelzate, zorgt
de weerspiegeling in het wateroppervlak voor een perfect symmetrisch beeld.
De haven van Gent, een baken van economische bedrijvigheid, tot kunst
verheven. Hoe mooi kan een haven zijn…

Met de biotechcluster rond het onderzoeksinstituut VIB is Oost-Vlaanderen
wereldwijd een van de toonaangevende regio’s inzake levenswetenschappen.
Intellectuele kruisbestuiving zal er mee voor zorgen dat we kunnen uitgroeien
tot een uitmuntende kennisregio.

Bedrijvenverenigingen zijn vaak de drijvende motor achter de activiteiten
op een bedrijventerrein. Zij maken initiatieven mogelijk rond bijvoorbeeld
beveiliging, signalisatie, groepscontracten voor afvalverwerking, energieaankoop en elektriciteitsproductie. Zij organiseren ook vaak jobbeurzen,
zoals hier in Ronse. Of hoe bedrijventerreinmanagement de lokale werkgelegenheid kan stimuleren.
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TRODUCTIE
“De POM werkt
samen als het kan,
alleen als het moet.”

Johan Declerck en Marc De Buck

11

De POM biedt u

zicht

Het verhaal achter deze publicatie

“

Inzicht”. Dat is de titel van het

We willen u inzicht bieden in onze zesjarige

En zo is deze publicatie gekaderd. Wat ooit de

werking. En daarom dus “Inzicht” als titel.

bedoeling was een meerjarenrapport te zijn, is

Natuurlijk heeft de POM ook zelf heel wat

een document geworden dat bedoeld is om u

inzichten opgedaan de voorbije jaren. En deze

de POM Oost-Vlaanderen en haar activiteiten

We hebben immers gekozen voor een

willen we graag delen met u allen. Inzichten

beter te leren kennen. Een publicatie waarin u

dubbele titel. Dat is geen spielerei.

die we bovendien hebben verworven met

hopelijk ook inspirerende artikels zult lezen,

talrijke partners. Met partners met wie het

verhelderende inzichten zult verwerven, boei-

constructief samenwerken was – en is – en

ende thema’s zult ontdekken. Een publicatie

duidelijk naar boven laten komen

die samen met ons uiteindelijk hetzelfde doel

die de blik opent naar de toekomst, die voor

doorheen deze publicatie. Een woordje

nastreven. Partners zonder wie het moeilijk

onze provincie op economisch vlak meer dan

werken zou zijn. En daarom werken we ook

de moeite waard mag zijn!

verslag dat voorligt. Of “In zicht”, zo
u wil, mét spatie. Want dat kan ook.

Die dubbele betekenis willen we ook

uitleg is hier waarschijnlijk wel op zijn
plaats…

“samen als het kan, alleen als het moet”.
Deze partners hebben ook hun eigen inzicht.

We wensen u alvast veel leesplezier toe.

En daarom laten we hen graag aan het woord
Eerst en vooral over de bestaansreden van

in deze publicatie. Om de kracht van samen-

Marc De Buck, voorzitter

deze publicatie. De POM begon in juni 2006

werken aan te tonen. Zo krijgt de lezer inzicht

Johan Declerck, algemeen directeur

als een nieuwe organisatie haar verhaal te

in wat sociaal-economisch in Oost-Vlaanderen

schrijven. Een verhaal dat zich zou afspelen

de voorbije jaren is opgezet en waaraan

binnen de krijtlijnen van het sociaal-econo-

de Oost-Vlaamse POM haar steentje heeft

misch beleid van het provinciebestuur. De POM

bijgedragen.

kreeg immers de opdracht om dat beleid uit te
voeren. De POM als uitvoerend orgaan dus. En

Als we een spatie in onze titel zetten, heet ons

de start van de werking liep parallel met het

rapport “In zicht”. De werking van de POM

begin van een nieuwe provinciale legislatuur.

stopt immers niet na deze eerste legislatuur.

Zo kreeg de nieuwe beleidsploeg meteen een

We staan voor nieuwe uitdagingen in een

instrument in handen dat zou meewerken aan

steeds maar veranderende maatschappij,

de uitbouw van economisch Oost-Vlaanderen.

waarin ons werk nooit “af” zal zijn. We hebben

De richting was van meet af aan duidelijk:

nog zoveel in zicht, en ook daar willen we in

er moest ruimte gecreëerd worden om te

deze publicatie aandacht aan besteden. Want

ondernemen. De focus kwam daarbij te liggen

de toekomst brengt nieuwe kansen, en als

op twee potentiële sterktes van de regio: de

ontwikkelingsmaatschappij is het onze taak

logistieke sector en de kenniseconomie. De

om nieuwe opportuniteiten tot ontwikkeling

POM wist dus wat gedaan. De handen uit de

te durven brengen. Daarom laten we mensen

mouwen steken was het devies, opportunitei-

aan het woord die, binnen hun vakdomein, een

ten, projecten en partners zoeken de opdracht.

duidelijke toekomstvisie brengen. Die ons en u

We zijn intussen zes jaar verder en we zouden

kunnen inspireren.

graag rapport uitbrengen over de zaken en de
projecten die we hebben aangepakt, hoe dat in
zijn werk ging en met wie we daarvoor hebben
samengewerkt. En dat leest u in dit verslag.

OPBOUW
ruImte om te ondernemen
In dit dossier
Zo verloopt ruimtelijke ordening in Oost-Vlaanderen
Eiland Zwijnaarde ‘Van blackpoint naar greenfield’
Op zoek naar ruimte om te ondernemen
Naar duurzame glastuinbouwclusters
Een overzicht van de bedrijvencentra in Oost-Vlaanderen

Glastuinbouwcluster (Melsele), meer info p. 28
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zo verloopt ruimtelijke
ordening in Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke

Bepalende factoren in de planningsprocessen zijn uiteraard de behoeftes en het aanbod die men wil creëren. Daarnaast spelen ook de
initiatiefnemers en hun beleid, het uitgangspunt, de spelers en hun
sterktes, de mate van integraliteit mee. Die integraliteit én de actiegerichtheid zijn van een enorm belang bij de totstandkoming van een
ruimtelijk plan.

Het uitgangspunt en de initiatiefnemers: wil en wet
Enerzijds is er het formeel juridische kader. Dit kader wordt gevormd
door de Vlaamse codex ruimtelijke ordening die onder andere bepaalt
dat het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten een structuurplan en in uitvoering daarvan een uitvoeringsplan en stedenbouwkundige verordeningen opmaken. Het structuurplan is een ruimtelijke
beleidsvisie van de respectievelijke overheid.
Welk bestuursniveau wat mag bepalen in ruimtelijke ordening, wordt
in essentie bepaald door het subsidiariteitsbeginsel dat stelt dat het
aan het meest adequate bestuursniveau is om een ruimtelijk initiatief
te nemen. Het kader waarbinnen dit moet gebeuren wordt dan bepaald
door de codex en de hiërarchie van de plannen.
Anderzijds is er de praktische uitvoering. Ruimtelijke ordening is een
ruimtelijk aanbod scheppen waarbij (ruimtelijke) keuzes gemaakt
worden.
In elk planningsproces moeten immers ruimtelijke afwegingen worden

E

gemaakt tussen de verschillende behoeften, worden prioriteiten gesteld, niet enkel in het beleid, maar ook in de uitvoering.
Die keuzes verschillen uiteraard van dossier tot dossier.

en gesprek met Mark Cromheecke, directeur directie

Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen, is verhelderend.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op de afbakening en de ontwikkeling van de twaalf klein-

Niet omdat hij een kant-en-klare handleiding uitvouwt

stedelijke gebieden en de vijf regionale bedrijventerreinen gelegen in

voor hoe elk project nu te initiëren, te plannen en te

specifiek economische knooppunten zoals het Ruimtelijk Structuurplan

implementeren. Wel omdat hij duidelijk maakt hoe de

Vlaanderen heeft bepaald. Daarnaast zijn er een hele reeks ruimtelijke
potenties en problemen zoals bijvoorbeeld de visie over en uitwerking

provincie Oost-Vlaanderen, samen met partners als de

voor de installatie van windturbines, de inplanting van jeugdverblijven,

POM, ruimtelijke ordening aanpakt en in de toekomst

mobiliteitsbehoeftes, glastuinbouw, wachtbekkens, grootschalige

duurzaam blijft aanpakken.

kleinhandel, weekendverblijven, ... .
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OUDE BRIEL, Baasrode
De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv
(W&Z) en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het
gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam
en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de
leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor
groene maatregelen.
Dit project moet leiden tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het
goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de
binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.
Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate
van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de
bestaande bedrijven.
Het project betekent voor de omgeving een ruimtelijke meerwaarde en een belangrijke economische impuls voor de streek.
Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen
creëren.
Na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst in
mei 2011 werd een projectstructuur opgericht en startten de
partners de nodige voorstudies op. De provincie
Oost-Vlaanderen staat in voor het planningstraject en W&Z
voor het realisatietraject, de POM Oost-Vlaanderen coördineert
het project. De drie partners willen alle belanghebbenden bij
de realisatie betrekken. De stad Dendermonde ondersteunt dit
project. Lees meer over dit project op p. 27.
www.oudebriel.be
(bron: persbericht ‘Transformatie van Oude Briel volgens deelgebieden’,
dd twaalf maart 2012)

Oude Briel (Dendermonde)

Het proces

goedkeuring door de minister. Zowel in de informele als in de formele

Een planningsproces verloopt van een informele fase, waarin grondig

fase is er voortdurend overleg met de verschillende partijen.

gemotiveerde afwegingen worden opgelijst, naar de formele fase, zoals
in de codex wordt voorzien. Zodra er een ruimtelijk initiatief wordt

Uit de praktijk

genomen, wordt onderzocht welke behoefte er is, en welke impact het

In 2005 werd een studie gestart naar de haalbaarheid om het gebied

initiatief kan hebben op álle facetten van de ruimte.

Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief

De studie moet de ruimtelijke inpasbaarheid inschatten, de taken om-

watergebonden bedrijventerrein. De vraag naar wie het terrein zou

schrijven en verdelen, de draagkracht van het project evalueren, ...

beheren, werd ingegeven door de bestaande taakverdeling. Omdat

Een combinatie van alle onderzochte factoren, de effectenrapporten

Waterwegen & Zeekanalen nv (W&Z) de bestaande exploitant was van

inzake milieu, mobiliteit, veiligheid, landbouw (…) resulteren in een

het terrein, lag de keuze voor W&Z als exploitant van het getransfor-

eerste voorontwerp, dat informeel wordt besproken en later in de

meerde terrein, met de POM als coördinator, het meest voor de hand

formele fase wordt getrokken.

(zie ook kaderstukje hierboven).

Samenvattend gesteld omvat de formele fase een plenaire vergade-

De spelers en hun sterktes: schaal, netwerk en expertise

ring, een voorlopige vaststelling door de provincieraad, een openbaar

Zoals eerder aangehaald, bepaalt de subsidiariteit wie het initiatief

onderzoek, een advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke

neemt. Daarnaast zijn er uiteraard een heleboel uitvoerende en betrok-

ordening, een definitieve vaststelling door de provincieraad en een

ken partijen die de realisatie op zich nemen, gaandeweg aan het
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project worden gekoppeld of die, in sommige gevallen, aan de basis
liggen van een project.
De rol van de provincie Oost-Vlaanderen reikt veel verder dan het louter
implementeren van de Vlaamse beleidskeuzes.
De provincie heeft immers een grondige kennis van het terrein. Zij
heeft brede contacten met de verschillende actoren in de projecten.
Dankzij haar knowhow, haar bevoegdheden, haar schaalgrootte én
haar netwerken, kan de provincie integraal werken en projecten
laten inspelen op àlle beleidsdomeinen, van ruimte en mobiliteit over
landbouw tot toerisme. Zo pakt ze alles integraal, globaal en interactief
aan. Bovendien kan ze makkelijker dan lokale spelers het bovenlokale
belang afwegen tegenover lokale prioriteiten.
Ook de doelstelling om ruimtelijke problemen te vertalen naar opportuniteiten is een sterkte van de provincie. Daartoe is een bepaalde

Glastuinbouwcluster Melsele
De provincie Oost-Vlaanderen heeft, samen met de POM
Oost-Vlaanderen, het project ‘duurzame glastuinbouwclusters in Oost-Vlaanderen’ opgestart. Het loopt van
1 september 2010 tot 31 augustus 2012. In de gemeente
Beveren (deelgemeente Melsele) werd het agrarisch gebied
ter hoogte van het bedrijventerrein Schaarbeek geselecteerd als meest geschikte locatie voor een glastuinbouwzone van bovenlokaal belang (locatiestudie VLM, 2005).
Op ruimtelijk vlak werd het gebied, zowel binnen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Beveren als
binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan,
aangeduid als potentieel stimuleringsgebied voor
glastuinbouw. Momenteel wordt het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP) ‘glastuinbouwgebied Melsele’
uitgewerkt. Lees meer over dit project op p. 28.
(bron: oost-vlaanderen.be / Economie en Landbouw / Glastuinbouw /
Project Schaarbeek)

afstand nodig, een afstand die echter nooit mag afglijden naar afstandelijkheid. Naast deze kennisfactoren is er een heel nauw contact met
de actoren nodig.
De medewerkers van de provincie spelen een intensieve, coördinerende
en ondersteunende rol ten opzichte van de actoren. Ze proberen voortdurend de gevoeligheden te (onder)kennen, de positieve eigenschappen
en de hindernissen. Als coördinator van het proces, kan de provincie
ervoor zorgen dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt.
Uiteraard blijven lokale belangen soms doorwegen in het proces.
Omdat ze door haar positie het overzicht kan bewaren, zal de provincie
dan ook op de consequenties van bepaalde lokale keuzes wijzen.

Instrumenten voor een efficiënte planning
Omdat het echter niet altijd evident is om het overzicht in projecten en
processen te bewaren, hanteren de provincie en haar partners verschillende instrumenten, gebaseerd op uitwisseling van informatie én van
kennis, die de integraliteit stimuleren en bewaken.
Tijdens het wekelijkse interdienstenoverleg (IDO), waaraan ook de POM
deelneemt, kunnen die dossiers worden voorgelegd waarin de inbreng
van verschillende diensten nodig lijkt.
Een maandelijks directeurenoverleg garandeert dat de verschillende
provinciale directies en diensten een soort helikopterview krijgen. Dit
geeft niet alleen een goed zicht op lopende projecten, maar biedt ook
de kans om problemen aan te voelen en initiatieven te nemen.
Ten slotte worden dossiers ‘ad hoc’ besproken met diensten die mogelijks bevoegd zijn of betrokken partij kunnen worden.

Kan het beter?
Van loutere planning tot realisatie
Daar waar ruimtelijke ordening zich vroeger eerder beperkte tot het
inkleuren van een bepaald gebied, wordt er nu veel meer aandacht
besteed aan de effectieve realisatie ervan. Zo is ruimtelijke planning
mettertijd veel meer geëvolueerd naar projectmatige planning, waarbij
actiegerichtheid veel meer in beeld komt.
Van besloten dossiers naar ontsloten kennis
En hoewel er uit afgelopen en huidige projecten geen standaardprocessen te destilleren zijn, levert de ervaring, behalve een goede dosis
zelfkennis over de sterktes en de zwaktes van de provincie Oost-Vlaanderen, heel wat expertise en kennis op.

17

Alle vergaarde kennis moet nu ook op een goede manier worden

Het staat vast dat de POM, als uitvoerder van het sociaal-economisch

ontsloten. Niet alleen de ruimtelijke ordening zelf moet duurzaam zijn.

beleid van de province Oost-Vlaanderen, in zowat elke fase van het

Ook de kennis erover moet tijdsbestendiger worden gemaakt. Meer

planningsproces een kleinere of grotere rol kan spelen, als voortrek-

nog: het is dé garantie om een groter maatschappelijk draagvlak te

ker, als initiator, als coördinator, als beheerder, ...

scheppen.

“Niet alleen de ruimtelijke ordening,
zelf moet duurzaam zijn. Ook de kennis
erover moet tijdsbestendiger worden
gemaakt.”

De vraag, die in het beleid van de komende legistaturen moet worden
beantwoord, is waar dit noodzakelijk, wenselijk of haalbaar is. Het
is aan de provincie Oost-Vlaanderen om vast te leggen aan welke
ontwikkelingen ze prioriteit geeft, welke daarvan door de POM worden
uitgevoerd, wat de budgettaire consequenties zijn, hoe de opbrengst
kan terugvloeien naar de provinciekas en waarin er vervolgens opnieuw
wordt geïnvesteerd: in uitvoering of in beleid?

Van inherente duurzaamheid naar evidente duurzaamheid

Het is, kortom, aan de provinciale beleidsmakers om te bepalen wat de

Ruimtelijke ordening en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar

sterktes van de POM kunnen zijn. Of ze uitvoerder of ontwikkelaar moet

verbonden. En het feit alleen al dat er planningsprocessen worden

zijn. Of beide? Welk budget is ervoor nodig? En hoe autonoom kan de

opgezet, wijst op duurzaamheid.

POM functioneren?

Toch mag het nog iets meer zijn. De duurzaamheid mag iets explicieter.

De afgelopen vijf jaar heeft de POM een heel lang en breed traject

Op verschillende manieren. Er is de duurzaamheid van kennis. Dat is

afgelegd, zonder zich van meet af aan in te perken door vooropgestelde

hierboven al aangekaart. Er is de duurzaamheid van projecten en hun

keuzes. Zo heeft ze heel wat kennis kunnen vergaren.

uitvoering. Daaraan wordt volop gewerkt en de voorbeelden zijn legio,

Nu is de tijd rijp voor meer keuzes, voor krachtlijnen vanuit het provin-

en het beleid blijft er op focussen. Duurzaamheid zit vervat in steden-

ciale beleid.

bouwkundige voorschriften, maar het moet ook worden gestimuleerd.
De provincie kan daartoe een zeer aantrekkelijk kader creëren waarin
duurzaamheid in wonen, bedrijvigheid, infrastructuur, transport, ...
extra voordelen oplevert.
In de praktijk
Een goed voorbeeld van een duurzaam project is het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘glastuinbouwgebied Melsele’. Door bedrijven uit
de glastuinbouw te clusteren, wordt de bedrijvigheid geconcentreerd
en blijft agrarisch gebied gevrijwaard, wordt er efficiënter omgesprongen met energie en andere middelen, zijn er gemeenschappelijke en
bijgevolg besparende (nuts)voorzieningen. Het leidt kortom tot een
efficiënter gebruik van ruimte, energie en water. Er zijn bijkomende
detailstudies lopende om de duurzaamheid nog uit te breiden in dit
project (zie ook kaderstukje p. 16).
Er is dan nog de duurzaamheid in de planning
Wat vandaag hoogstnoodzakelijk is, wordt morgen misschien wel compleet overbodig. Meegroeien, doorgroeien of hergebruik van bestaande
constructies of terreinen dient steeds prioritair meegenomen te worden in de ruimtelijke afwegingen. Is het aansnijden van greenfields op
een uiterst duurzame manier bijvoorbeeld beter dan het saneren van
brownfields? Daarnaast wordt er ingespeeld op niet enkel de huidige
situatie, maar ook het aanbod dat men in de toekomst (mogelijk) wil of
moet creëren.

Van een POM in opstart naar een duurzame POM
De hele ruimtelijke planning is de afgelopen jaren veranderd. Het is,
veel meer dan vroeger, een interactief proces geworden waarbij veel
meer projectmatig wordt gewerkt met het oog op actiegerichtheid.
Een beslissing van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in
2008 heeft aan de POM de specifieke en concrete opdracht gegeven om
strategische en regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen, al dan niet
in samenwerking met partners.

door Karen Swyngedauw
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EIlAND zWIJNAARDE
Van verlaten blackpoint naar bedrijvig greenfield

Simulatie toekomstbeeld ‘Eiland Zwijnaarde’

E

beschouwd en werd juridisch gezien niemand voor de vervuiling aan-

en korte voorgeschiedenis.

sprakelijk gesteld.

Waar drie waterlopen elkaar vinden. Het Eiland, zoals het

Vanwege de interessante vooruitzichten sloegen de verschillende

ook wordt genoemd, zou een bruisende, rustgevende en

overheden, eigenaar nv Domo en nv DEC (dochter van baggeraar

inspirerende plek kunnen zijn. Dat wordt het opnieuw, maar

DEME) de handen in elkaar. Ze stichtten samen Fasiver, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Namens

is het lang niet geweest. Mieke Gevaert, projectleider, doet

de overheid waren de spelers de Vlaamse Milieuholding, de provincie

het verhaal.

Oost-Vlaanderen en de stad Gent.

Op deze plek, tussen de Ringvaart, het Scheldekanaal en een oude

FASIVER stond in voor de sanering van het blackpoint dat er was

Schelde-getijdenarm in Zwijnaarde, dumpte tapijtenfabrikant Fabelta

ontstaan. Daartoe werden de voormalige bekkens ingekapseld en

in de jaren ‘60 en ‘70 zijn viscoseresten in ondergrondse bekkens. De

gestabiliseerd en werd vervolgens het volledige terrein opgehoogd met

oudste bekkens van de textielfabriek dateren al van de jaren ‘50. Het

gezuiverd slib uit de Bovenschelde.

afval sijpelde in de grond van het terrein en verontreinigde er zo bodem
en grondwater.

nieuwe bestemming
In 2005 werd de toekomst voor het gesaneerde Eiland Zwijnaarde

Doordat Fabelta begin jaren ‘90 door nv Domo overgenomen was en

uitgezet volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Op basis

had opgehouden te bestaan, werd de verontreiniging als “historisch”

van mogelijkheden en noden van elk van de partijen en sterktes van
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het terrein zelf, zocht men naar de meest kwalitatieve invulling en de
meest efficiënte samenwerking.

Drievoudige invulling
Door de ligging ging de keuze vrijwel automatisch uit naar watergebonden logistiek als een van de twee hoofdactiviteiten. Dankzij de mogelijkheid om schepen tot tweeduizend ton te laten aanmeren, is het terrein ideaal als ontsluitingspoort via de waterwegen. Een rechtstreekse
verbinding met de R4 en de nabijheid van E40 en E17 zal zorgen voor
een vlotte doorgang naar het hogere wegennet.
Daarnaast geeft het Eiland ook mee gestalte aan de ‘zuidelijke kenniscluster’ in het Gentse. Een deel van de bedrijven die zich er komen
vestigen, zullen actief zijn in onderzoek en ontwikkeling.
De stortbekkens, die buiten de rand van het nieuwe bedrijventerrein
liggen, werden met klei onder, een bentonietwand rondom en folie
erboven stevig ingekapseld. Op deze zone wordt uit voorzorgsmaatregelen echter geen bedrijfsactiviteit toegestaan.
De grond wordt er opgehoogd tot een landschapsheuvel die publiek
toegankelijk zal worden gemaakt. Samen met het bestaande groen
vormt dit stuk een brede bufferstrook van ruim 16 hectare rondom het
terrein. Een combinatie van groen en recreatie in deze strook verbetert
de leefbaarheid voor de omwonenden.

nieuwe invulling, nieuwe samenwerkingen
De E40 verdeelt het terrein strak in een zuidelijk deel en een noordelijk
deel. Om historische en juridische redenen liep de scheidslijn tussen
de eigendommen echter grilliger. Weinig efficiënt voor het verdere

HEt tRAJECt: ENKElE KEUzES
OMtRENt DE INVUllING
/Op aansturen van de buurt werd de oeverstrook maximaal uitgebreid. Met maximaal bedoelt men dat er een evenwicht werd
gezocht tussen economische opbrengst en menselijke winst.
/Voor de ontsluiting naar het hogere wegennetwerk wordt de
R4 rechtstreeks op het terrein aangesloten, maar koos men ook
voor een ondertunneling van de E40 op twee plaatsen.
/De verhouding kennisbedrijvigheid en logistiek werd mee

beheer van het getransformeerde terrein, zo bleek.

ingegeven door de behoeften van de partners, door de ligging

Daarom werden er enkele aanpassingen doorgevoerd.

niet ingevuld gedeelte kan flexibel worden omgesprongen

In de eerste plaats wordt er onderling grond geruild. Alinso nv en SOB

en door de haalbaarheidsstudie voor het project. Met een nog
naargelang van de behoeftes die opduiken en kandidaten die

ruilen een deel van hun gronden met W&Z, die het afgebakende noor-

zich aandienen.

delijke deel aan het water verder zal ontwikkelen.

/Om het woon-werkverkeer te garanderen, zullen afspraken

Alinso nv, SOB en POM verenigden zich in de nv Eiland Zwijnaarde, die

met De Lijn gemaakt moeten worden. Naast openbaar vervoer,

het zuidelijke deel van het terrein zal beheren.

draagt ook voldoende fietsinfrastructuur bij tot een efficiënt en

Er werden eveneens afspraken gemaakt hoe de gemeenschappelijke

milieuvriendelijk woon-werkverkeer.

kosten, zoals voor infrastructuur of voor studies, worden verdeeld tussen W&Z en nv Eiland Zwijnaarde.
Om de partijen financieel te ondersteunen trad ook PMV toe tot de nv
Eiland Zwijnaarde. PMV verschaft het risicokapitaal dat nodig is om
kosten te overbruggen tot de aanleg van de op- en afritten bij de R4
is voltooid en het terrein definitief in gebruik wordt genomen. In ruil
wordt PMV geprivilegieerd partner bij de vastgoedontwikkeling van het
gebied.

Co-eigenaars: goede afspraken maken goede vrienden
én goede buren
Deze publiek-private samenwerking transformeert het gesaneerde
gebied nu tot een gezond, bloeiend en duurzaam bedrijventerrein.
Naast de economische rentabiliteit, de ontsluiting en de andere
troeven van het terrein, wordt de duurzaamheid van een project ook
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Mieke Gevaert

Gedeelde smart is halve smart.
Gedeeld geluk is dubbel geluk.
Op zoek naar de ideale samenwerking tussen
privaat en publiek
Co-eigenaarschap heeft zo zijn voordelen. Het vergt echter ook
behoorlijk wat denkwerk en organisatie.
Juridische kwesties vertraagden niet zelden het project.
Om zeker te zijn van een solide basis, wilden de partners echter
niet over een nacht ijs gaan. De geïnvesteerde tijd vertaalt zich
in een goed doordachte, duurzame en kwalitatieve samenwerking. Bovendien werd er zo heel wat knowhow verzameld
voor andere projecten.
Veel partijen zijn betrokken bij het beslissingstraject en elke
partij heeft een agenda, een vooropgestelde winst en beperkingen. Door er voldoende tijd voor te nemen, zijn de onderhandelingen altijd constructief verlopen en staat iedereen als
een blok achter de beslissingen en de bijhorende (budgettaire)
consequenties.
De vraag naar kwaliteit delen zowel publieke als private partijen. De belangen van partijen die bewust in een samenwerking
stappen zijn dus niet zo uiteenlopend als kan worden vermoed.
Alle actoren hebben heel wat geleerd van elkaar. Elk hebben ze
hun eigen expertise kunnen inzetten. Private partners werden
experts in openbare aanbestedingen. De publieke partners
leerden de vrije markt en haar eigenheden beter kennen.
Elke kavel heeft andere plus- en minpunten. Elke vierkante
meter krijgt een andere waarde naargelang zijn invulling (kennis of logistiek). En elk lapje grond draagt een ander marktpotentieel in zich.
De grondenruil is dan ook een duidelijk voorbeeld van hoe verschillende partijen met verschillende economische belangen
toch tot een compromis moeten komen. Met het uiteindelijke
resultaat hebben zowel W&Z als de nv Eiland Zwijnaarde nu
een uniek scenario en een belangrijke blok knowhow
in handen.

bepaald door zijn lokale draagvlak, dat zich in dit geval in Merelbeke
concentreert. Door niet louter een economische meerwaarde te
creëren, maar het bedrijventerrein ook te bufferen met een groene
strook, werden bruggen gelegd naar de lokale leefgemeenschap. Al
tijdens de saneringsfase was er overleg met zowel het buurtcomité
als het gemeentebestuur. Met af en toe een informatievergadering
onderhouden de partners van het project het contact met de
buurtbewoners en het gemeentebestuur.

Wat nu?
Het duurzame project kreeg een stevige basis, men werkt aan lokale
verankering en de uitvoering is volop aan de gang. Nu moet het Eiland
Zwijnaarde aan de man worden gebracht.
De ligging is interessant op twee vlakken. De R4, de E40 en de waterwegen zorgen voor de ideale ontsluiting van het terrein. Tegelijk biedt
de ligging ook heel wat zichtbaarheid, een enorme troef.
Het terrein streeft duurzaamheid na in verschillende opzichten.
Enerzijds is er de evenwichtige economische invulling: de milieuvriendelijkere watergebonden logistiek in combinatie met kennisbedrijvigheid en flexibel, nog in te vullen, gedeelte. Anderzijds wil men met dit
terrein een voorbeeld stellen voor CO2-neutraal ondernemen.
Eiland Zwijnaarde koppelt bedrijvigheid aan leefbaarheid.
Voor zijn promotie kan het project duidelijk uitpakken met sterke verkoopsargumenten die niet enkel inspelen op economische rentabiliteit,
maar ook op duurzaamheid en het bijhorende imago.
Tot nu toe was de externe communicatie uiterst beperkt. Eerst moest
een stevige basis worden gelegd en werden mensen, middelen en
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tijd ingezet om de meest adequate samenwerking te vinden en uit te

Wat zeker vast staat is dat alle betrokkenen, dankzij de solide basis,

bouwen.

hetzelfde gemeenschappelijke doel blijven nastreven. En dat is onge-

Bij de lancering op de markt moet nu de promotiemachine worden

twijfeld het beste uitgangspunt voor een duurzaam project.

aangezwengeld. Alle partijen zijn er zich terdege van bewust dat er
nood is aan een campagne met een internationale reikwijdte en gericht

Welke richting het de komende jaren zal uitgaan, is uiteraard niet

op twee doelgroepen: logistieke bedrijven en kennisbedrijven.

geheel te voorspellen. Wie welke taken op zich zal kunnen nemen en
of de publieke partners zelf concrete projecten zullen inplanten op het

En straks?

terrein, hangt af van de komende beleidskeuzes.

Het project stapt nu uit zijn planningsfase en evolueert stilaan naar

De mogelijkheden zijn uitgebreid. De keuzes des te prangender.

zijn uitvoering. Na het bouwrijp maken, gaat het project de markt op.
Vervolgens zullen er zowel taken weggelegd zijn in bedrijventerrein-

door Karen Swyngedauw

management als in exploitatie van de gronden of zelfs van vastgoed.
Het sterke imago van Eiland Zwijnaarde weet straks zeker verschil-

Wie is wie?

lende nationale en internationale bedrijven aan te trekken. En dan is er

Alinso nv: private partner (via DOMO) rechtsopvolger van

voor de beheerders een nieuwe taak weggelegd. Zij zullen instaan voor

Fabelta nv

het bedrijventerreinmanagement. Hoe dit management vorm zal krij-

DEME: private partner, DEME Blue Energy, Dredging, Environmental

gen, is nog niet aan de orde. Veel zal immers afhangen van wie welke

and Marine Engineering

kavels in eigendom krijgt of houdt.

DOMO: private partner, rechtsopvolger van Fabelta nv

Om het imago van een duurzame en leefbare economische ruimte in

Eiland Zwijnaarde: vennootschap van de grondeigenaars van het

ere te houden, zijn er eveneens verschillende pistes mogelijk. Enerzijds

zuidelijke terrein

kan er een en ander worden afgedwongen. Het eisenpakket waarvoor

FASIVER: vennootschap die instaat voor de sanering en de ophoging

vestigende bedrijven zich zullen moeten engageren, kan heel breed

van het zuidelijke terrein

gaan. W&Z stelt bijvoorbeeld eisen omtrent de aan- en afvoer van

PMV: Participatie Maatschappij Vlaanderen (= publieke investerings-

grondstoffen en goederen via het water. Anderzijds zal het duurzame

maatschappij)

imago van Eiland Zwijnaarde bewerkstelligen dat kaveleigenaars zélf

POM Oost-Vlaanderen: medegrondeigenaar en aandeelhouder in

een voorbeeld willen stellen met hun project.

Eiland Zwijnaarde nv

In andere provincies zijn er voorgangers, projecten met een gelijkaar-

SOB: publieke partner, Stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent

dige invulling, voorgeschiedenis, typologie, maar ze zijn niet vergelijk-

W&Z: Waterwegen en Zeekanaal nv, beheerder van een groot deel van

baar en dus niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar als voorbeeldtraject.

de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen
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OP zOEK NAAR RUIMtE OM
tE ONDERNEMEN
O

m de Oost-Vlaamse ambitie om een ideale

Oost-Vlaanderen kent al enkele decennia een nood aan ruimte om te

vestigingsplaats te zijn voor bedrijven concreet vorm te

ondernemen. Met de steun van de Vlaamse Regering vult de provincie

geven, maakt de provincie werk van de creatie van ruimte

haar taak om die ruimte te helpen creëren in via een tweesporenbeleid. Enerzijds zet zij in op de creatie van nieuwe duurzame terreinen,

om te ondernemen. Die ruimte is schaars, maar met de

anderzijds op de revitalisering van bestaande onderbenutte gebieden.

steun van Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen in

Een cruciale schakel voor de uitvoering van de Vlaamse strategie op

het bijzonder komen in Oost-Vlaanderen zowel nieuwe als

vlak van ruimtelijke economie is het Agentschap Ondernemen. Het
Agentschap Ondernemen heeft drie grote pijlers binnen de strategie

herontwikkelde terreinen op de markt. Bernard De Potter,

voor een duurzaam bedrijfshuisvestingsbeleid. De eerste pijler is het

administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen,

economisch locatiebeleid, waarbinnen het zicht wil krijgen op vraag
en aanbod. “Om daar zicht op te krijgen, om te weten of het beleid al

legt uit hoe de strategie eruit ziet.

dan niet doelgroepgericht moet werken, of om te weten of er speciale
acties nodig zijn, verrichten we heel wat studiewerk”, zegt Bernard
De Potter, administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen.
“Het Agentschap Ondernemen adviseert Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en dat advies willen we onderbouwen. Zo hebben we
bijvoorbeeld onderzocht wat de toekomst is van Seveso-bedrijven
(bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van de behandeling,
de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen, nvdr).
We hebben onder andere geleerd dat er nog veel zullen komen, maar
dat het niet altijd om grote mastodonten zal gaan. Denk maar aan een
brandstofverdeler.” Binnen het economisch locatiebeleid geeft het
Agentschap Ondernemen verder ook vestigings- en ruimtelijke ordeningsadvies aan ondernemingen.

Het belang van voortrajecten
De relatie met de POM Oost-Vlaanderen wordt echter veel directer in
de twee andere beleidspijlers van het Agentschap Ondernemen op het
vlak van ruimtelijke economie. Zo is subsidieverlening de tweede grote
taak, een taak die een duidelijke filosofie heeft. “We verlenen al vele
jaren steun voor de realisatie van bedrijventerreinen”, zegt Bernard De
Potter. “Vroeger, tot begin jaren ’90, was de subsidiëring sterk gekoppeld aan het idee van streekontwikkeling. De prijs van kavels bleef
daardoor laag en dat maakte het interessanter voor investeerders. Dat
systeem kan nu niet meer omwille van de staatssteunregels vanuit
Europa. Bovendien zorgde dit ook voor onzorgvuldig ruimtegebruik
door de prijs van de kavels kunstmatig laag te houden. Een marktconforme prijs is in theorie beter, maar varieert dan weer van regio tot
regio en van de economische drukte in een gebied. De logica is nu anders: we leggen kwaliteitseisen op en vragen een goed inrichtingsplan,
een doordacht uitgifteplan en een beredeneerd beheer.” In het kader
Bernard De Potter

van die kwaliteitseisen komt voor Oost-Vlaanderen de POM in beeld. De
POM werkt aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen volgens de
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principes van inrichting, beheer en uitgifte. Hieronder en op pagina

Bedrijventerreinmanagement

26 en 27 staan voorbeelden van die benadering: voor Siesegemkouter

“Die steun voor het beheer van bedrijventerreinen is er gekomen

in Aalst stond de POM in voor het uitwerken van het inrichtingsplan,

omdat bedrijventerreinen CO2-neutraal moeten zijn”, zegt Koen

voor Aalter Woestijne maakte het met Waterwegen & Zeekanaal werk

Vermoesen, diensthoofd Vestiging en Ruimtelijke Economie bij het

van het beheer. Die inspanningen werken kostenverhogend, maar het

Agentschap Ondernemen. “Dat moet gecontroleerd worden, wat een

Agentschap Ondernemen compenseert dat dus met een verruiming in

administratieve last met zich meebrengt. We willen ook dat er toezicht

zijn beleid. “We hebben een subsidie voor de voortrajecten, de periode

wordt gehouden op de bouw- en exploitatievergunningen, zodat een

vooraleer het terrein daadwerkelijk wordt aangepakt. Zeker als het

kavel kan worden teruggekocht als niet aan voorwaarden is voldaan.

gaat om de herontwikkeling van oude bedrijventerreinen, maar ook

Dat vraagt overleg en communicatie met de bedrijven. Die inspan-

voor nieuwe terreinen omdat de randvoorwaarden naar mobiliteit en

ningen voor het beheer zorgen voor kosten en om dat te stimuleren

inrichting zo complex zijn. De kosten voor het studiewerk moet je al

en te compenseren, geven we een subsidie.” Koen Vermoesen laat

maken nog voor geweten is hoe het project precies zal lopen. Daarom

ook verstaan dat het de bedoeling is om hieraan in de toekomst meer

geven we een subsidie voor die voortrajecten. We geven ook subsidies

aandacht te geven en ook bij eerder aangelegde bedrijventerreinen een

die gerelateerd zijn aan de infrastructuurwerken voor het openbare

vorm van beheer te introduceren. “Daarom hebben we al meermaals

domein: wegen aanleggen, buffers aanleggen, goede nivellering..

bedrijventerreinmanagementprojecten gesubsidieerd via projectoproe-

Daarbovenop voorzien we ook een subsidie voor het opmaken en het

pen”, gaat hij verder. “Met vormen van samenwerking tussen bedrijven

uitvoeren van het beheersplan voor een periode van vijf jaar.”

onderling of bedrijven en ontwikkelaars kunnen mooie zaken worden

kende. De stad vroeg om op zoek te gaan naar een combinatie van een
grote uitstraling en een hoge architecturale kwaliteit. De projectcoördinatie en de inrichting kwamen in handen van de POM Oost-Vlaanderen.
Een eerste blijk van een alternatieve benadering kwam er met de keuze
voor een gerenommeerd Italiaans architectenbureau, Secchi & Vigano,
die het voorbereidings- en studiewerk doorvertaalden in een masterplan voor het terrein. De Stad Aalst gaat met dit masterplan voor
een ongebruikelijk hoogwaardig bedrijventerrein met ruimte voor een
mix van bedrijvigheid. Dat betekent dat er een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de natuurelementen en de gebouwen. Bedrijven
worden zo goed mogelijk in het landschap geïntegreerd, de bedrijfsarchitectuur krijgt bijzondere aandacht, net als de evenwichtige verdeling
van de soorten bedrijven (naar omvang en sector). Het plan heeft de
allures van een kleine stad, waar de bedrijven zich samen op één deel
van het gebied bevinden, met uitzicht op het lager gelegen dal van het
Architecten Secchi & Vigano

gebied en met gemeenschappelijke plaatsen en veel groene ruimte.
Het masterplan respecteert het landschap, de topografie van de beken
en heeft aandacht voor de wateropslag en de omgeving.

Italiaans design voor
bedrijventerrein
Inrichtingsplan Siesegemkouter: de POM als trekker

De keuzes over de inrichting vonden in 2010 hun weg in een bestuursakkoord dat alle partijen tekenden en dat de oppervlakte per functie
bepaalde (met bijvoorbeeld 52 hectare verkoopbare ruimte en 33,6
hectare voor groen en publieke ruimte). Het milieuonderzoek werd
in het najaar van 2011 afgerond, waarna de procedure van start ging

Een eerste project van strategisch belang binnen de opdracht van de

voor de herziening van het gewestelijk uitvoeringsplan. Dat gewestelijk

POM Oost-Vlaanderen om nieuwe duurzame bedrijventerreinen in te

RUP is in het voorjaar van 2012 in procedure gebracht, waardoor de

richten, vinden we in Aalst. Daar ligt aan de westelijke rand van de stad

juridische vertaling mogelijk wordt en de ontwikkeling kan starten. Op

de Siesegemkouter. Het project is een voorbeeld van hoe de inrichting

het programma staan nog de herinrichting van de Siesegemlaan en de

op een eigenzinnige maar kwalitatieve en creatieve manier kan worden

ontsluiting van het gebied. Ter voorbereiding van de realisatie en ter

benaderd. Of hoe een bedrijventerrein niet per definitie lelijk hoeft te

ondersteuning van de grondwerken volgt nog een Landbouweffecten-

zijn. In 2003 werd bij de afbakening van het stedelijk gebied Aalst een

rapport, maar een effectieve realisatie van het terrein moet haalbaar

regionaal bedrijventerrein van 96 hectare voorzien. In 2007 besliste de

zijn tegen 2014. Op dat moment kan het bedrijventerrein Siesegem

stad Aalst dat ook het stedelijk crematorium op de Siesegemkouter

gelden als een voorbeeld van de meest ideale combinatie van economi-

moet komen, wat een stedenbouwkundige uitdaging van formaat bete-

sche noodzaak en creatieve inrichting.
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Woestijne (Aalter)

gerealiseerd op vlak van het verduurzamen van terreinen. Voor die

te zetten, te verruimen en gebiedsdekkend te werken. Het Project

projecten rond bedrijventerreinmanagement zijn die oproepen een

Activeringsteams bedekt voortaan de volledige provincie met de POM

soort wedstrijdformule omdat de vraag naar subsidies altijd groter is

Oost-Vlaanderen als trekker. “Als een terrein bestemd wordt, dan wil-

dan de mogelijkheden.” Door samen te werken, zijn de bedrijven beter

len wij erop toezien dat het effectief wordt gerealiseerd”, zegt Bernard

gewapend om aan de wijzigende en toenemende voorschriften of richt-

De Potter over het activeringsbeleid. “Terreinen mogen ook niet slordig

lijnen inzake rationeel energieverbruik, afvalstromen, CO2-normen en

aangelegd worden of slecht geëxploiteerd om dan opnieuw de nood aan

ruimte- en milieubeheer te voldoen. Daarnaast moet duurzaam beheer

een ander terrein te doen ontstaan. Wat bestemd is, moet ontwikkeld

het verval en de noodzaak tot kostelijke revitalisering van het bedrij-

raken of op de markt komen, anders blijf je met papieren terreinen

venterrein voorkomen. “Je kan daar overigens ver in gaan”, zegt Koen

zitten. Het is soms niet makkelijk om een terrein effectief te realiseren,

Vermoesen. “Van het inrichten van kinderopvang tot het organiseren

maar als je er niet op toeziet dan komt de vraag naar nieuwe terreinen

van strijkateliers. Van publieke zaken tot commerciële initiatieven.”

terwijl de vorige oplossing nog niet uitgevoerd is.” Het Agentschap Ondernemen ziet zichzelf als een facilitator of regisseur. “Het is niet onze

Brownfieldconvenanten

rol om te sturen”, klinkt het, “maar we hebben ondervonden dat we in

Schakel drie in de strategie van het Agentschap Ondernemen is het

bepaalde gevallen wel enige politieke druk mogen zetten, bijvoorbeeld

toezicht op de effectieve realisatie van een locatie die als bedrijventer-

door onze partners zoals POM’s of intercommunales te vragen om hun

rein is bestemd. Vooral terreinen die al heel lang zijn bestemd, maar

onteigeningsbevoegdheid te gebruiken.” Binnen haar activeringsbeleid

nooit of niet volledig werden gerealiseerd, of nadien in verval geraakt

deed het Agentschap Ondernemen tot half mei ook een oproep aan

zijn, willen ze onder de aandacht brengen en “revitaliseren”. Bij deze

eigenaars om een brownfieldconvenant aan te vragen. Brownfield-

revitalisering botst de POM Oost-Vlaanderen echter vaak op heel wat

convenanten werden door de Vlaamse overheid in het leven geroepen

knelpunten, zoals een slechte ontsluiting, zonevreemd gebruik, leeg-

om zogenaamde brownfields (sterk verontreinigde en/of vervallen ter-

stand, bodemverontreiniging, gebrek aan samenwerking tussen diverse

reinen) om te zetten in nieuwe terreinen (groene terreinen). Overheid

overheden of een gebrek aan toekomstvisie. Samen met de eigenaars,

en privé (zoals projectontwikkelaars) investeren in de herontwikkeling

de gemeenten en andere stakeholders bekijkt ze dan hoe de onbenutte

van bijvoorbeeld vervallen en verontreinigde bedrijfsterreinen. De over-

gronden het best naar de markt kunnen worden gebracht. Een eerste

heid geeft faciliteiten die er anders niet zijn, om het voor investeerders

project om deze knopen te ontwarren was het Project Onderhande-

economisch aantrekkelijk te maken. Die voordelen hebben betrekking

lingsteams dat achttien terreinen omvatte. Het project was een be-

op de registratierechten, maar bijvoorbeeld ook op het netwerk van

leidsinitiatief van de minister bevoegd voor Economie die op die manier

betrokken instanties (denk maar aan OVAM) dat aan het convenant is

in alle Vlaamse provincies reeds bestemde, maar tot nu toe nog niet

verbonden. Zo’n netwerk zorgt voor een duidelijke meerwaarde bij het

gerealiseerde bedrijventerreinen naar de markt wil brengen. Op basis

uitvoeren van de afspraken rond de sanering of herontwikkeling van het

van de geleverde inspanningen en resultaten wenst het Agentschap

terrein in kwestie. De recente oproep om convenanten af te sluiten, was

Ondernemen de aanpak van het Project Onderhandelingsteams verder

reeds de derde in Vlaanderen. “De focus op onbenutte onbebouwde
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bedrijfskavels blijft noodzakelijk. Maar we hebben te lang enkel
gekeken naar de onbebouwde bedrijfskavels”, zegt Bernard De Potter.
“Het potentieel aanbod is echter veel ruimer dan dat. De bebouwde
bedrijfspanden vormen een veel grotere markt.”

Middenpositie
Zoals Bernard De Potter aanhaalt, ziet het Agentschap Ondernemen
zichzelf meer als een regisseur in het verhaal van de creatie van ruimte om te ondernemen. Binnen de publieke sector situeren de middelen
en knowhow om systematisch op het terrein te werken zich vooral bij
de POM’s en de intercommunales. “Die houden zich bezig met gronden

“Het is een uitdaging om zo’n dossier
vooruit te laten gaan of om een publiekprivate samenwerking op te zetten zoals
bij het Eiland in Zwijnaarde. Dat zijn
complexe verhalen die knowhow vergen
en die ligt niet bij ons maar bij een
ontwikkelingsmaatschappij.”

in portefeuille te nemen en te ontwikkelen. Of met het begeleiden
van steden, gemeenten en lokale overheden die de ontwikkeling op
zich nemen om het proces tot een goed einde te brengen, zoals de

“Er zijn in Oost-Vlaanderen intercommunales, maar ook een aantal

POM Oost-Vlaanderen doet. Er komt namelijk nogal wat studiewerk

steden en gemeenten die het zelf willen doen, wat we ook deels in

bij kijken, zoals het opmaken van een ruimtelijk veiligheidsrapport,

Limburg zien”, aldus De Potter. “Sommige Oost-Vlaamse steden doen

een plan-MER opmaken of een mobiliteitsstudie uitvoeren. Het is een

op hun beurt dan weer een beroep op de POM Oost-Vlaanderen voor

uitdaging om een bestek op te maken en om de studiebureaus aan te

begeleiding en die heeft daar heel wat competentie in opgebouwd. Wat

sturen om te landen of om een beslissing op een college te brengen.

ik tot slot uniek vind in Oost-Vlaanderen zijn de gezamenlijke projecten

Het is een uitdaging om zo’n dossier vooruit te laten gaan of om een

met de havens. Dat zijn vaak gesloten werelden waar we minder mee

publiek-private samenwerking op te zetten zoals bij het Eiland in

samenwerken omdat ze onder de bevoegdheid van een ander ministe-

Zwijnaarde. Dat zijn complexe verhalen die knowhow vergen en die

rie vallen (Openbare Werken, het Agentschap Ondernemen valt onder

ligt niet bij ons maar bij een ontwikkelingsmaatschappij.” Vanuit de

Economie). Als we met de havens meer zouden kunnen samenwerken,

overkoepelende positie van het Agentschap Ondernemen onderscheidt

zou dat een vooruitgang betekenen. Idem dito voor de werking met

Bernard De Potter verschillende benaderingen bij de Vlaamse POM’s.

Waterwegen & Zeekanaal.”

Antwerpen en Vlaams-Brabant ontwikkelen echt zelf, in West-Vlaanderen gebeurt de ontwikkeling eerder via twee sterke intercommuna-

door Wouter Temmerman

les en Oost-Vlaanderen bekleedt een middenpositie.

Oude Briel (Dendermonde)
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Hoekje Kapellestraat (Waarschoot)

vestigen op Woestijne uit om deel te nemen aan de vereniging. Deze
vereniging wil fungeren als een overlegorgaan tussen de bedrijven,
W&Z als ontwikkelaar, de gemeente Aalter en de naburige gemeenten.
Bedrijven die deelnemen, hoeven overigens geen aparte ledenbijdrage
te betalen omdat de werkingsmiddelen van de vereniging voor een deel
afkomstig zijn van de bijdrage van de concessievergoedingen. Een ander deel komt via een subsidie van het Agentschap Ondernemen. Een
van de voorwaarden voor die subsidiëring is, zoals Koen Vermoesen in
bijhorend artikel al aanhaalde, CO2-neutraliteit. Bij de ontwikkeling van
het terrein werd de ambitie vooropgesteld om het elektriciteitsverbruik
van alle gevestigde bedrijven CO2-neutraal te houden. De meest eenvoudige weg naar de realisatie van die ambitie is het afsluiten van een
Woestijne (Aalter)

contract voor groene stroom. Bedrijven moeten vervolgens eenmaal
per jaar de bewijsstukken van het CO2-neutrale elektriciteitsverbruik
aan de beheerder overmaken. CO2-neutraliteit start echter met het beperken van de energiefactuur en daarvoor wordt bedrijven gevraagd om

De POM beheert - Aalter Woestijne
(nieuw bedrijventerrein)
Naast Siesegemkouter in Aalst is, een tweede illustratie van een
nieuw bedrijventerrein waartoe de POM Oost-Vlaanderen zijn steentje
bijdroeg, het gebied Woestijne te Aalter. Het gaat om een terrein van
om en bij 25 hectare uitgeefbare gronden voor watergebonden bedrijven. De POM werkt hiervoor samen met Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente Aalter. Meer specifiek houdt de POM zich bezig
met de opmaak van een beheersplan en de uitbouw van een effectief
bedrijventerreinmanagement. Dat management gaat ervan uit dat bedrijven die gevestigd zijn op een terrein gemeenschappelijke belangen
hebben. Voorbeelden zijn bewegwijzering, beveiliging, groenbeheer,
tewerkstelling, communicatie of energie- en afvalbeheer. In de praktijk
richtten de POM, Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente Aalter
een feitelijke vereniging op. De stichters nodigen bedrijven die zich

via het Agentschap Ondernemen bouwscans en scans voor rationeel
energieverbruik te laten uitvoeren. Ook over het al dan niet plaatsen
van zonnepanelen kunnen bedrijven bij de POM advies inwinnen. De
eerste activiteiten van de bedrijvenvereniging focussen op beveiliging,
bewegwijzering, communicatie en attractiviteit. Qua beveiliging kan
dat resulteren in het oprichten van een buurtinformatienetwerk voor
bedrijven (BIN-Z), de installatie van een toegangscontrolesysteem,
camerabewaking en preventieadvies. De bewegwijzering zal aansluiten
op het systeem van naburige bedrijventerreinen, maar ook de signalisatie tijdens de bouwfase wordt bekeken. Een aantrekkelijke website
moet de communicatie en attractiviteit tot slot bevorderen. De site zal
vanaf het eerste jaar operationeel worden en voorzien in een module
voor digitale bewegwijzering en vermelding van de bedrijfsfiche. De
concrete invulling van deze acties zal gebeuren in overleg met de
bedrijven die zich aansluiten bij de vereniging en daardoor inspraak
krijgen tijdens de ledenvergaderingen.
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De POM coördineert - Oude Briel
Dendermonde (revitalisering)

al worden gestimuleerd. Ook hier zullen woningen moeten worden verworven en daarom is het verwervingsbeleid zeer concreet met timing,
prioriteiten, fasering en communicatie met de bewoners (via infoverga-

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de POM

deringen en nieuwsbrieven).

Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baas-

Het tweede deelgebied van Oude Briel telt 50 woningen, een 25-tal

rode (Dendermonde) om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief

bedrijven en nog ongeveer vijf hectare onbenut terrein. De huidige

bedrijventerrein. De provincie Oost-Vlaanderen staat in voor het

bedrijven hebben geen link met het water. Dit gebied zal dan ook geen

planningstraject en W&Z voor het realisatietraject, de POM Oost-

actieve transformatie krijgen. Dat betekent dat de huidige aanwezige

Vlaanderen coördineert en de stad Dendermonde ondersteunt het

functies, bedrijven en woningen in het gebied behouden blijven. De

project. Het einddoel is een maximaal haalbare transformatie naar een

aanwezige onbenutte terreinen kunnen bestemd worden voor derde-

watergebonden bedrijventerrein met ideale ligging ten opzichte van

lijnswatergebonden bedrijven. Het deel-RUP zal echter wel kansen

de Schelde. Dat kadert in de filosofie om het goederenvervoer over de

bieden om problemen zoals bereikbaarheid aan te pakken. De mobili-

weg maximaal te verschuiven naar de milieuvriendelijke binnenvaart.

teit op de site is een zeer belangrijk item, waarvoor een mobiliteitsef-

Andere prioriteiten zijn de aandacht voor de leefbaarheid van de om-

fectenrapport (MOBER) werd opgemaakt dat een duurzame oplossing

wonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Tegelijk kan

moet mogelijk maken.

het aantrekken van nieuwe bedrijven en arbeidsplaatsen een duidelijke
economische meerwaarde betekenen voor de omgeving en worden de
bestaande bedrijven niet uit het oog verloren. De partners ondertekenden in mei 2011 een samenwerkingsakkoord voor Oude Briel, waarna
een projectstructuur werd opgezet en de noodzakelijke studies van
start gingen. Een grondige inventarisatie van het gebied, overleg met
de bedrijven en een eerste haalbaarheidsonderzoek resulteerden in
het opsplitsen van Oude Briel in twee deelgebieden. Ook het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan zal worden opgesplitst in twee deel-RUP’s. Het eerste
deel omvat het gebied gelegen aan de Schelde met de spoorweg
als zuidelijke grens, het tweede deel bevindt zich ten westen van de
Fabriekstraat en omvat onder andere de KMO-zone Steenkaaistraat.
Beide gebieden zullen een andere transformatie doormaken.
Het gebied aan de Schelde krijgt een geleidelijke transformatie naar
watergebonden bedrijvigheid. In een eerste fase pakt W&Z het meest
oostelijke deel van dit gebied aan. Dat stuk ligt aan de Schelde en
huisvest een drietal eerstelijnswatergebonden bedrijven. In de praktijk
komt de overgang naar een watergebonden terrein neer op het maximaliseren van de overslagmogelijkheden van de huidige watergebonden bedrijven en het gebruik van de bestaande infrastructuur (zoals
kaaimuren). Daarna volgt de realisatie van nieuwe laad- en losinfrastructuur en het inschakelen van bijkomende watergebonden terreinen
via het verwerven van een dertigtal aanwezige woningen. Voor de
ontwikkeling van het terrein vlakbij de Schelde rekenen de partners op
een termijn van vijf jaar. In het westelijk deel van het eerste deelgebied
bevinden zich potentieel eerstelijns- en tweedelijnswatergebonden
bedrijventerreinen, niet-watergebonden bedrijventerreinen en een
vijftiental woningen. De stap naar een watergebonden terrein zal hier
iets langer duren (vijf tot tien jaar), maar watergebondenheid kan nu

De POM begeleidt - Hoekje
Kapellestraat Waarschoot
(revitalisering)
Naast het station te Waarschoot bevindt zich de site van de voormalige
SAW-textielfabriek. De fabriek zette haar activiteiten stop in 1981 en
delen van het gebouw werden vervolgens gesloopt. Bedrijven namen
wat overbleef in gebruik, maar ook andere functies, zoals een tennisclub, jeugdbeweging of schietstand, namen hun intrek in de bestaande
gebouwen. Inmiddels is om en bij 4,5 hectare van de KMO-zone onbenut en het zuidelijke deel van het terrein heeft - in tegenstelling tot het
noordelijke deel - een troosteloze, wanordelijke en vervallen indruk.
Bovendien is er een vermoeden van de aanwezigheid van historische
bodemvervuiling op het terrein.
“Wij hebben met de gemeente ervoor gekozen om dit bedrijventerrein op te waarderen en er opnieuw een bedrijventerrein voor lokale
bedrijven van te maken”, vertelt Ann Coopman, burgemeester van
Waarschoot. De gemeente Waarschoot deed een beroep op de POM
en hoopt dat zich na de herontwikkeling achttien tot twintig bedrijven
op het terrein zullen vestigen. “We willen de gronden opnieuw een
structuur geven. Het is zoals gezegd de bedoeling om lokale bedrijven
aan te trekken die hier makkelijk herkenbaar en bereikbaar zullen zijn
op een geordend terrein”, vervolgt Coopman. Het is de intentie van de
gemeente Waarschoot om de site te herontwikkelen door de aanleg van
een nieuwe interne ontsluitingsweg en infrastructuur voor het creëren
van gronden voor lokale bedrijven. Een betere ontsluiting van het terrein moet het dorpscentrum ontlasten van het doorgaand verkeer naar
dit bedrijventerrein en naar het terrein Textillia in Oostmoer. Daarnaast
willen gemeente en POM bekijken hoe de bestaande gebouwen, die
een architecturale waarde hebben en behoren tot het archeologisch
erfgoed, een nieuwe functie kunnen krijgen. Een aantal zonevreemde
functies, zoals de tennisclub en de schietstand, maar ook een aantal
woningen die zich op de site bevinden, blijven behouden. Om dit te kunnen realiseren, was de opmaak van een gemeentelijk RUP gemengde
zone noodzakelijk. Dat RUP is intussen opgemaakt, het openbaar
onderzoek is eind april afgelopen en vanaf nu is het wachten op de
uitvoering van de plannen en op de uitkomst van de gesprekken met

Hoekje Kapellestraat (Waarschoot)

mogelijke partners.
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Naar duurzame
	glastuinbouwclusters
Waarom de POM zich inzet voor een glastuinbouwzone in Melsele (Beveren)

D

e glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen hebben het

niet onder de markt. De sector moet het hoofd bieden
aan zware buitenlandse concurrentie. In andere Europese
landen, in het bijzonder in Nederland, hebben de
glastuinders intussen massaal ingezet op schaalvergroting
om kostenefficiënter en duurzamer te kunnen produceren.
Maar in het dichtbebouwde Vlaanderen ligt dat niet zo voor
de hand.

Het is voor de Vlaamse glastuinder vaak moeilijk om vergunningen te

Waarom Melsele?

verkrijgen om nieuwe serres te bouwen. Dat houdt risico’s in. Een aan-

Het EFRO stelde een budget beschikbaar van 276.298 euro om een

tal bedrijven dreigt verouderd te raken en hopeloos achterop te hinken

cluster te realiseren in de gemeente Beveren. In haar deelgemeente

op de internationale trends. In het ergste scenario zijn ze gedoemd om

Melsele is al meer dan honderd jaar glastuinbouw aanwezig. Dat

te verdwijnen.

strookt met de overheidswens om glastuinbouw te stimuleren in regio’s
waar ze al geconcentreerd is. Het agrarisch gebied ter hoogte van de

We mogen nochtans fier zijn op de kwaliteit van de Vlaamse tuin-

zone Schaarbeek werd in nauw overleg met de gemeente geselecteerd

bouwbedrijven en hun producten. De glastuinbouw is een belangrijke

als meest geschikte locatie. De provincie is daarbij niet over een nacht

economische sector die op een beperkte oppervlakte voor toegevoegde

ijs gegaan. Er gingen vijf studies aan de afbakening van de zone vooraf.

waarde en tewerkstelling zorgt. Het is dus belangrijk dat de bedrijven

Eerst werd in een enquête gepeild naar de concrete ruimtebehoefte

geschikte ruimte kunnen vinden om zich te handhaven op de Europese

van de glastuinders in Oost-Vlaanderen (behoeftestudie). Vervolgens

markt.

werden de meest geschikte gebieden in kaart gebracht en gerang-

Wat doet de overheid?

schikt (locatiestudie). Daarna werd de afbakening van het plangebied
stapsgewijs verfijnd. Waarbij respectievelijk rekening werd gehouden

De provincie Oost-Vlaanderen, en haar dienst landbouw, wil een actief

met de resultaten uit de landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA), het Mi-

ruimtelijk beleid voeren om de sector voldoende toekomstperspectie-

lieueffectenrapport (PlanMER) en het Landbouweffectenrapport (LER).

ven te bieden. Ze ondersteunt, in overeenstemming met de Vlaamse

Tot slot werd alle relevante informatie verwerkt in het RUP (Ruimtelijk

overheid, de realisatie van duurzame glastuinbouwclusters. Ook de

Uitvoeringsplan), dat samen met een begeleidend onteigeningsplan

POM stapte in het project “Duurzame glastuinbouwclusters in Oost-

voorlopig werd vastgesteld door de provincieraad. Op het moment van

Vlaanderen”. Voor dat project werden middelen vrijgemaakt door het

schrijven, is dit RUP nog niet definitief vastgesteld.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De voorbereidende studiefase loopt tot 31 augustus 2012. Nadien wil de POM bij het
ontwikkelingstraject en de uitgifte verder een trekkersrol vervullen.

Duurzame energie- en watervoorzieningen door nieuwe
samenwerkingsvormen
Het energie- en watergebruik ligt bij glasteelten heel hoog. Het zijn

De realisatie van een glastuinbouwcluster vergt veel onderzoek en

daarom bijzondere aandachtspunten. De cluster biedt aantrekkelijke

voorbereiding. Er duiken immers allerlei vragen op waarmee de be-

mogelijkheden om de opvang en opslag van hemelwater en het beheer

trokkenen nog weinig ervaring hebben. In dat opzicht is een betekenis-

van de grondwatervoorraad gemeenschappelijk te organiseren. Nog

volle rol voor de POM weggelegd. De opgedane ervaring op het gebied

crucialer voor de glastuinbouw zijn nieuwe energie-efficiënte samen-

van inrichting, uitgifte en beheer van bedrijventerreinen blijkt ook

werkingsvormen. Vooral bij warmtebehoevende teelten zoals tomaten

bruikbaar te zijn voor de ontwikkeling van een glastuinbouwcluster.

is het hoge energieverbruik een pijnpunt. Gelukkig speelt de hoge
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energiekost de tuinders minder parten als ze met een warmtekracht-

Om de tuinders vertrouwd te maken met dit idee wordt sterk ingezet op

koppeling (WKK) kunnen werken.

communicatie van de voordelen en worden deze met cijfers ondersteund. Clustervorming betekent het opgeven van individuele vrijheid in

Bij een WKK-installatie worden stroom, warmte en CO2 gelijktijdig

ruil voor eigen financiële voordelen én maatschappelijke meerwaarde...

opgewekt. Het voordeel is dat de warmte die bij dat proces vrijkomt niet

De POM ziet er op toe dat de lat hoog ligt op vlak van energie-efficiën-

verloren gaat. De glastuinders kunnen ze zelf goed gebruiken. Ook de

tie, benutting van CO2 en andere milieuaspecten. Het spreekt vanzelf

CO2 kunnen ze recupereren om de groei van gewassen te stimuleren.

dat kandidaten voor de cluster aan bepaalde voorwaarden zullen moe-

Komt nog bij dat Vlaanderen warmtekrachtcertificaten uitreikt voor de

ten voldoen. De maatschappelijke meerwaarde van de cluster moet

primaire energiebesparing van een WKK. In een cluster, bij een geza-

aantoonbaar zijn. Zeker in de context van onteigening.

menlijk beheer van een aantal WKK’s en de aanleg van een warmtenet,
komt dit voordeel nog beter tot zijn recht.

Het is uiteraard geen toeval dat naast de eigenlijke glastuinbouwzone
in het plan ook een overgangszone ingekleurd werd voor bedrijven die

De POM is zeer geïnteresseerd in de waardevolle knowhow van derge-

complementair zijn aan de glastuinbouw. Dat kunnen bedrijven zijn die

lijke energienetwerken, omdat de behoefte aan innoverende energieop-

energie toeleveren of die energieoverschotten kunnen opnemen. Maar

lossingen (bijvoorbeeld intelligente energienetwerken) de laatste jaren

ook aquacultuur of een biomassadrooginstallatie komen in aanmer-

ook op bedrijventerreinen sterk toeneemt.

king.

Tussen eigen profijt en algemeen belang

De toekomst is aan de intelligente synergie!

Het groeperen van glastuinbouwbedrijven in een cluster kan enorm
veel voordelen bieden: van meer rechtszekerheid voor de glastuinder

door Chris Meplon

tot een efficiënter en duurzamer gebruik van ruimte, energie en water,
wat ook het algemeen belang dient. Ook bedrijfseconomisch is de
glastuinder bij de samenwerking gebaat. Door gebruik te maken van
gemeenschappelijke voorzieningen worden de eigen kosten gedrukt.
De POM maakt werk van een sterke juridische en financiële basisstructuur voor het beheer van deze cluster.

“We mogen nochtans f ier zijn op de
kwaliteit van de Vlaamse tuinbouwbedrijven en hun producten.”
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Overzicht bedrijvencentra in

oost-vlaanderen
De POM participeert in twaalf bedrijvencentra. Deze hebben samen
15.000 m² verhuurbare oppervlakte, zo’n anderhalve hectare. Daarop

iCubes
IBBT-Incubator
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 10 (bus 101)
9050 Gent
tel. 09 331 48 30
info@icubes.be
www.icubes.be

zijn bijna 200 zelfstandige bedrijfjes gevestigd, goed voor meer dan
800 arbeidsplaatsen. Toch wel cijfers om mee uit te pakken.

18 kantoren
N 51° 2.181’, E 3° 44.091’

IIC UGent
Technologiepark 3
9052 Gent
tel. 09 241 56 11
info@iicugent.be
www.iicugent.be

MALDEGEM
68 kantoren
N 51° 0.503’, E 3° 42.737’

zelzate
eeklo

BC De Punt
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
tel. 09 272 79 00
info@depunt.be
www.depunt.be

gent

38 kantoren I 10 magazijnruimten
N 51° 2.694’, E 3° 45.058’

deInze

zottegem

BC Vlaamse Ardennen

oudenaarde

Meersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde
tel. 055 61 21 00
info@bcvlar.be
www.bcvlar.be

gera
ronSe

23 kantoren I 20 magazijnruimten
N 50° 49.931’, E 3° 35.483’

Ondernemerscentrum Ronse
Zonnestraat 52
9600 Ronse
tel. 055 60 51 07
info@ondernemerscentrumronse.be
www.ondernemerscentrumronse.be
4 kantoren I 5 magazijnruimten
N 50° 44.996’, E 3° 35.479’

TIC Ronse
Oscar Delghuststraat 60
9600 Ronse
tel. 0475 69 35 18
info@texincubator.com
www.texincubator.com
200 m 2 kantoorruimte
(uitbreiding mogelijk tot 800 m 2)
N 50° 45.041’, E 3° 36.816’
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BC Meetjesland

Ondernemerscentrum
Meetjesland

Industrielaan 9A
9990 Maldegem
tel. 050 38 17 42
info@bcmeetjesland.be
www.bcmeetjesland.be

Vliegplein 14
9990 Maldegem
tel. 09 267 86 57
info@POMov.be
www.ocmeetjesland.be

12 kantoren I 6 magazijnruimten
N 51° 11.95’, E 3° 27.652’

7 MODULES
N 51° 11.951’, E 3° 27.652’

BC Waasland
Industriepark-West 75
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 17 11
secretariaat@bcwaasland.be
www.bcwaasland.be
44 kantoren I 9 magazijnruimten
N 51° 8.428’, E 4° 9.753’

SInt-nIklaaS

lokeren

BC Dendermonde

Hamme

Noordlaan 21
9200 Dendermonde
tel. 052 33 98 00
christel.geltmeyer@voka.be
www.voka.be/oost-vlaanderen

dendermonde

16 kantoren I 2 magazijnruimten
N 51° 2.005’, E 4° 6.049’

aalSt

BC Aalst
Industriezone Zuid III
Industrielaan 4
9320 Erembodegem
tel. 053 85 35 35
info@bcaalst.be
www.bcaalst.be

nInove

aardSbergen

30 KANTOREN I 5 MAGAZIJNRUIMTEN
N 50° 57.402’, E 4° 3.375’

De POM ondersteunt actief de bedrijvencentra

BC Geraardsbergen

en de innovatie- en incubatiecentra, is lid van

Herenveld 2
9500 Geraardsbergen
tel. 054 43 78 78
info@bcgeraardsbergen.be
www.bcgeraardsbergen.be

de raad van bestuur en/of het directiecomité
van elk centrum en werkt actief mee aan de
uitbouw ervan. De POM neemt eveneens deel
aan de bijeenkomsten van de managers op
Vlaams niveau en stimuleert de samenwer-

10 kantoren I 6 magazijnruimten
N 50° 47.856’, E 3° 52.957’

king tussen verschillende bedrijvencentra in
Oost-Vlaanderen.
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GEBONDEN

L

ijstjes, ze zijn in deze dagen. Toplijsten

en floplijsten zeggen ons wat we zeker ooit
en zeker nooit mogen zien, eten, denken,
horen, beleven en ga zo maar door. Een
lijstje mocht in dit magazine dan ook
niet ontbreken. Het is een boekenlijstje
geworden, waarin we tien boeken naar voor
willen schuiven. Tien boeken die inspirerend

The third industrial revolution
Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin, een vooraanstaand econoom,
president van ‘Foundation on Economic

kunnen werken. Die, in de traditie van de

Trends’ en schrijver van zeventien bestsel-

titel van dit tijdschrift, “inzicht” kunnen

ler boeken over de impact van wetenschappelijke en technische veranderingen op de

verschaffen in bepaalde materies. Boeken

globale economie, de beroepsbevolking, de

ook die de blik verruimen of openen, of

samenleving en het milieu, zet in zijn meest

een totaal andere blik werpen. Aanraders

recente boek de transitie uiteen van een

met andere woorden, die de moeite zijn om
gelezen te worden.

op olie gebaseerde economie naar een zelf
voorzienende economie.
macmIllan I 2011 I 304 p.

De Conversation manager
Het einde van de traditionele adverteerder
Steven Van Belleghem

Extended Gateway® Vlaanderen
Vlaams Instituut voor de Logistiek

Vlaanderen bekleedt een prominente
Om deze toppositie veilig te stellen en te
versterken is een duidelijke visie en een
geïntegreerde strategie vereist. Het concept

Extended Gateway
Vlaanderen

Marketing en communicatie zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd. De hedendaagse consument en burger

Extended Gateway Vlaanderen

plaats in het Europese logistieke gebeuren.

FOTO 1

communiceren door het internet anders dan voorheen:
interactiever, sneller, sociaal. De conversation manager
luistert naar en converseert met die mensen. Dit boek

van de Extended Gateway® fungeert als het

reikt een aantal modellen aan om die conversatie uit te

sturend en structurerend element voor de

bouwen. Daarbij is reclame nog altijd zinvol: die blijft

uitbouw van de logistieke strategie voor

nodig om een merk te activeren. Om de conversatie over

Vlaanderen.

een merk aan te zwengelen, dus.

vlaamS InStItuut voor de logIStIek I 2009 I 320 p.
CoverExtGateways.indd 1

lannoo campuS I 2010 I 200 p.
21/05/12 15:41

Cradle to cradle
afval = voedsel
Michael Braungart & William McDonough

‘We moeten niet minder consumeren, maar juist meer.’
Dat is de provocerende visie in dit boek, en het kan. Als we
ophouden met het maken van ‘minder slechte’ producten en
uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt
van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan
technische of biologische kringlopen. Met dit grondbeginsel
als richtlijn leggen de auteurs uit hoe dingen van meet af
aan kunnen worden ontworpen en bouwen ze een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit in de praktijk te
brengen.
SearcH knoWledge I 2007 I 237 p.
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Reductie van CO 2 -emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen
door energiemanagement en energieplanning

Reductie van CO2-emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen door energiemanagement en
energieplanning
Tom Maes
De principes van duurzame bedrijventerreinen

Reductie van CO 2 -emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen
door energiemanagement en energieplanning
Tom Maes

dragen ook op het vlak van energiegebruik bij tot
een grotere duurzaamheid: ruimtelijke duurzaamheid, terreinbeheer en voorzieningen aan bedrijven en interbedrijfssamenwerking. Dit proefschrift

Tom Maes

Promotor: prof. dr. ir. G. Van Eetvelde
Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van
Doctor in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning

kan als inspiratiebron dienen voor de verdere

Vakgroep Civiele Techniek
Voorzitter: prof. dr. ir. J. De Rouck
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Academiejaar 2010 - 2011

uitbouw van CO2-armere bedrijventerreinen in de
praktijk.
UGent I 2011 I 259 p.

Duurzaamheid: van onderstroom naar draaggolf – op de rand van een doorbraak
prof. dr. ir. Jan Rotmans

Digitaal is het nieuwe normaal
Peter Hinssen

We staan slechts halverwege de digitale revolu-

Jan Rotmans schetst de noodzaak tot een

tie. We gaan nu over naar het diepe deel van het

duurzame ontwikkeling.

zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten

Dat is een ontwikkeling die veel van ons al-

zwemmen. Het gebruik van technologie is immers

lemaal gaat vragen. Dat willen we, dat moeten

geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe nor-

en mogen we. Daarbij is investeren in onze

maal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden

capaciteiten om het ook te kunnen nodig.

door de intelligente manier waarop we met techno-

Deze analyse vormt een goede basis voor

logie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende

beleid gericht op duurzame ontwikkeling, zowel

gedragsaanpassingen gaat dit boek.

nationaal als internationaal.

lannoo I 2010 I 208 p.

drift, Erasmus Universiteit Rotterdam I 2007 I 112 p.

Strategisch Plan Ruimtelijke Economie
Eindrapport: Ruimte en economie in Vlaanderen
Peter Cabus en Wim Vanhaverbeke

Het SPRE had als taak de relatie tussen economie en
ruimte in beeld te brengen en een wetenschappelijke visie
voor Vlaanderen uit te werken. Er wordt ingegaan op de
positie van Vlaanderen in een West-Europese context, het
functioneren van de Vlaamse netwerkonderneming, de
ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen en de
dynamiek hierin, het belang van de plattelandseconomie en
de behoefte aan economische ruimte in Vlaanderen.
Academia Press I 2004 I 408 p.

Sociaal-economische situatieschets
Oost-Vlaanderen 2012
Provincie Oost-Vlaanderen

2012
Sociaal-economische
situatieschets

Het economisch en sociaal weefsel wordt onder
de loep genomen, met onder meer analyses van

van Oost-Vlaanderen

Het merk mens
consumenten grijpen de macht
Fons Van Dyck

De moderne consument, werknemer en burger,
wacht niet meer tot bedrijven zijn behoeften

de toegevoegde waarde en tewerkstelling, naast

bepalen. De consument grijpt de macht. De mens

aandacht voor de rol van de zeehavens in de eco-

wordt zelf het merk. Bedrijven en organisaties

nomische ontwikkeling van de provincie. Daarnaast

vragen zich terecht af welke rol voor hen morgen

worden ook de belangrijkste sociaal-economische

is weggelegd. In dit boek wordt gezocht naar aan-

indicatoren weergegeven. De analyses worden zo

leidingen en oorzaken van deze nieuwe tijdsgeest.
Het beschrijft de drijfveren die het gedrag van

veel als mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd.
provincie oost-vlaanderen I 2012 I 64 p.

Provinciehuis
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 15 • fax 09 267 82 97

consumenten, werknemers en burgers bepalen.
Lannoo I 2007 I 288 p.
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DERDAAD
“Oost-Vlaanderen is
een plek waar mensen
samenkomen om het beste
uit zichzelf te halen.”

Fons Van Dyck
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Het gebeurt nergens anders
dan in Oost-Vlaanderen
Interview met Fons Van Dyck

D

e kans is groot dat u Fons Van Dyck kent van zijn wekelijkse column

over maatschappelijke tendensen en consumententrends in de Standaard.
Naast schrijver van ‘de kijk van Van Dyck’ is Fons Van Dyck ook directeur van
think/BBDO, een gespecialiseerde divisie van BBDO (een van de grootste
communicatiegroepen in België en de wereld). Think/BBDO adviseert en
begeleidt lokale en internationale organisaties in het uitwerken van hun
merkpositionering, het oplossen van imagovraagstukken en het uitwerken van
strategische communicatieplannen. Vandaag werkt Fons Van Dyck met zijn
team aan de positionering en communicatiestrategie van de provincie
Oost-Vlaanderen. Een flink stukje regiomarketing moet Oost-Vlaanderen met
pit en zelfbewustzijn op de kaart zetten.

Benieuwd hoe je precies aan de slag gaat met

bestuur is in het verleden vaak een beetje

Geen wonder, de provincie als bovenlokaal

zo’n opdracht, zakten we af naar een bijzonder

onzichtbaar geweest, hoewel ze de erkenning

bestuursniveau is immers toegankelijk voor

pand aan de Scheldestraat 122 in Brussel

verdient als facilitator en incubator achter de

iedereen. Het geniet een culturele herken-

waar BBDO Belgium en Fons gestationeerd

schermen van tal van grootschalige projecten

baarheid die het federale niveau niet heeft.

zijn. Wat daarna volgde was een flink staaltje

in verschillende maatschappelijke geledingen.

We moeten er werk van maken om de pro-

communicatiestrategie.

vincie stevig te profileren als een belangrijk
knooppunt in een genetwerkte samenleving.

Beste Fons, een regiomarketing- en
communicatieplan ontwikkelen voor
de provincie Oost-Vlaanderen, hoe
begin je daar precies aan?

Wat is precies de doelgroep van het
communicatieprogramma? Is het
de bedoeling om Oost-Vlaanderen
aantrekkelijk te maken om zo het
bedrijfsleven aan te trekken?

Eerst en vooral moet je duidelijk stellen wat

Neen, het gaat veel breder dan dat. We

mix van werken, leven, leren en cultuur uit te

de provincie Oost-Vlaanderen precies is.

moeten echt maatschappijbreed iedereen

spelen.

Gaan we het hebben over de provincie als

bereiken die de provincie beschouwt als haar

bovenlokale bestuurslaag? Hebben we het

partners en publiek. Er zijn een uitgebreide

over het territoriaal gebied Oost-Vlaanderen?

reeks doelgroepen en gerelateerde doelstel-

Of over de holistisch en zeer verscheiden

lingen geformuleerd, maar kort gesteld gaat

verzameling aan activiteiten, mensen en

het zowel over interne doelgroepen zoals

organisaties?

de deputatie zelf, de provinciale diensten,
alle medewerkers, maar ook de pers, het

De provincie heeft heel veel gezichten.

middenveld, het bedrijfsleven, de steden en

Uiteraard is het provinciebestuur onze

gemeenten, het brede publiek in Vlaanderen,

opdrachtgever, en wil die graag een positieve

maar ook internationaal.

beeldvorming ontwikkelen. Het provincie-

Oost-Vlaanderen is een plek waar mensen
samenkomen om het beste uit zichzelf te
halen. Daarvoor is het belangrijk om het open
karakter van Oost-Vlaanderen en de rijke
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Uit onze lessen marketing
herinneren we ons nog het belang
van een USP (Unique Selling
Proposition). Bestaat er een unieke
eigenschap of sterkte van OostVlaanderen die je gaat uitspelen?
Er bestaat zeker een Oost-Vlaamse volksaard,
ook al uit die zich in verschillende gedaanten.
Het is moeilijk te benoemen, maar de kunst
zal eruit bestaan dat je die doorheen alle communicatie kan aanvoelen. In Oost-Vlaanderen
bestaat er wel niet echt een homogene
identiteit. Zijn Oost-Vlamingen harde werkers? Misschien wel, maar die perceptie leeft
ongetwijfeld meer rond het ondernemerschap
van West-Vlamingen. Je kan ook zeggen dat
Oost-Vlamingen levensgenieters zijn. Maar
daarbij kan je ook spontaan aan de Brabanders denken. Er is geen typerend gevoel zoals
we wel meer uitgesproken terugvinden in
pakweg West-Vlaanderen of Limburg.
Als communicatiespecialisten is het onze taak
om van een tekortkoming een troef te maken
zonder het risico te lopen een artificieel imago
te creëren. Het zou onverstandig en ongeloofwaardig zijn wanneer we iets gaan pretenderen wat niet strookt met de reële cultuur,
beleving en historiek van de provincie.

Wat is voor de provincie OostVlaanderen dan een authentiek
uitgangspunt?
We willen vertrekken vanuit de intrinsieke
kracht van de verschillende actoren die in
Oost-Vlaanderen actief zijn: de burgers zelf,
de verenigingen, instellingen en organisaties
die actief zijn in het culturele, wetenschappelijke of economische veld.

Fons Van Dyck

Die verscheidenheid biedt heel wat moge-

Merkenbouwer en communicatiespecialist I

lijkheden. We kunnen in onze communicatie

Collumnist “De kijk van Van Dyck” I Directeur

inzoomen op wat uniek is in de wereld, maar

van Think/BBDO I Auteur van “De kracht van

zich wel enkel afspeelt in Oost-Vlaanderen

wit” en “Het Merk Mens”

dankzij die actoren. Denk maar aan de Ronde
van Vlaanderen, de Gentse Feesten, Aalst
Carnaval, maar net zo goed het pionierswerk
dat hier gebeurt op vlak van biochemie.
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Dan portretteer je Oost-Vlaanderen
inderdaad aan de hand van haar
eigen grandeur…

unieke gebeurtenissen tot stand komen. Onze

Precies. Meer nog, we zetten in de verf dat de

glans en met eigenzinnigheid hun ding doen,

actoren in Oost-Vlaanderen zich meten aan

maar vaak wel dankzij de ondersteunende en

de besten van de wereld. Dat is de centrale

faciliterende rol van de provincie.

campagne gaat over die verschillende actoren
die in fluïde netwerken opereren en hier met

gedachte die we willen meegeven. Misschien
doet dat snel denken aan bovengenoemde
grote manifestaties, maar je kan dat op alle
schalen zien. Zelfs een bed & breakfast die
het moet hebben van plattelandstoerisme
wordt in Oost-Vlaanderen bezocht door mensen die net zo goed logeren in Londen, Parijs
of Thailand. Burgers zijn wereldburgers geworden, en dat betekent dat je je moet meten
aan mondiale maatstaven, ook al ben je heel
lokaal actief. Door wereldse standaarden na
te streven, zet je jezelf op de kaart. En dat is
flatterend. Dat geeft mensen een goed gevoel
over zichzelf, want het zijn de actoren zelf die
zich meten met de besten van de wereld.

In Oost-Vlaanderen heb je inderdaad
een schat aan mooie initiatieven en
bruikbaar campagnemateriaal, maar
hoe worden die dan precies verpakt?

Je ziet vaak dat prestigeprojecten
een belangrijke rol spelen in het
imago van een stad en dus ook in hun
beeldvorming en citymarketing…
Staat zoiets voor Oost-Vlaanderen
ook op het agenda?
Je hebt het allicht over zogenaamde land-

“Oost-Vlaanderen:
Ronde van Vlaanderen,
de Gentse Feesten, Aalst
Carnaval, maar net zo
goed het pionierswerk dat
hier gebeurt op vlak van
biochemie.”
Je hebt het al een paar keer over de
genetwerkte samenleving gehad.
Waarom is dat zo belangrijk om voor
ogen te houden?

marks, zoals het Guggenheim in New York,
of het MAS in Antwerpen. Een goed antwoord
op die vraag kan je vinden in het boek “The
experience Economy” van B. Joseph Pine en
James H. Gilmore. Het is een boek waar de
receptuur van de beleveniseconomie heel
goed in wordt uitgelegd. Wanneer we gesprekken voeren over het communicatieplan van
Oost-Vlaanderen moet ik vaak denken: de
auteurs van dat boek zijn allicht in OostVlaanderen komen kijken. Het is al gezegd,
maar de zogenaamde landmarks waar wij
mee aan de slag gaan bestaan niet uit glas en
beton. in Oost-Vlaanderen zijn het de unieke
ervaringen die je nergens anders kan beleven.
Geen nieuwe concertzaal van een prestigieuze

De samenleving is vandaag anders georga-

architect, maar wel het Krakelingenfeest

niseerd dan vroeger. Vroeger was die sterk

in Geraardsbergen of het studentenleven

verzuild. Als je katholiek was, dan zou je heel

in Gent. Dat is waar het in Oost-Vlaanderen

Wel, als we Oost-Vlaanderen willen over-

je leven bij die mutualiteit aangesloten zijn,

werkelijk om draait en die de vitaliteit van de

brengen als een vitale, open, levenslustige en

daar school lopen, bij die wielerploeg zitten, …

provincie bepalen.

natuurlijke manier doen, maar dan moeten

Vandaag zijn mensen daar veel mobieler in

door Stefaan Vandist - Studio Spark

we ook het “Vlaanderen vakantieland”-gevoel

geworden. Ze zijn niet meer gehecht aan één

overstijgen.

vakbond, één voetbalploeg of culturele vereni-

creatieve provincie, dan moeten we dat op een

ging. Ze leven in meerdere netwerken tegelijk
Momenteel wordt nog volop aan het creatieve

en nemen verschillende rollen op. Ieder mens

concept gewerkt, maar we gaan er expliciet op

of iedere groep heeft een stukje eigenzinnig-

wijzen dat die unieke Oost-Vlaamse ervarin-

heid. We laten ons niet meer in een hokje du-

gen en prestaties “nergens anders” gebeuren

wen en willen graag erkend worden als unieke

dan hier. Je kan dat zelfs licht surrealistisch

individuen. Toch staan we niet los van elkaar.

en absurd neerzetten als je wil. Stel dat je

Mensen weten vandaag zichzelf te realiseren

bekende taferelen uit Oost-Vlaanderen laat

door de verbondenheid die ze met elkaar heb-

afspelen op andere plaatsen in de wereld, dan

ben. Het lijkt op een fenomeen dat we als iets

levert dat een bevreemdend maar ook heel

heel stedelijks herkennen, maar die eigenzin-

komisch effect op, en zal dat zo de aandacht

nigheid is toch ook wel heel Oost-Vlaams.

vestigen op de uniciteit. Dan begrijpen men-

Wel, het is de taak van de provincie om een

sen vanzelf dat pakweg de Gentse Feesten

plaats in te nemen in dat netwerk, en mensen

enkel in Gent kunnen plaatsvinden. Nergens

en actoren samen te brengen opdat zij het

anders. Daarna zorgen we voor attributie

beste uit zichzelf kunnen halen. De provincie

naar de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is

moet een spil worden. De kracht komt uit de

de mechaniek. Het strookt ook met hoe die

verschillende actoren, maar dat open netwerk
maakt intensieve kruisbestuiving mogelijk.
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NOVATIE
CLUSTEREN VAN IDEEËN

DE DUURzAME ECONOMISCHE
tRANSItIE VAN OOSt-VlAANDEREN

I

n politieke middens horen we doorgaans de meer

toegankelijke term ‘groene economie’, maar het is vooral
de biogebaseerde economie die het voorbije decennium
mondiaal en ook in Vlaanderen in een stroomversnelling
is terechtgekomen. De evolutie zorgde voor een nieuwe
dimensie in de verhouding tussen industrie, biotechnologie
en landbouw, maar ook de overheid engageerde zich. De
POM Oost-Vlaanderen deed dat via organisaties als Ghent
Bio-Energy Valley en projecten als Bio Base Europe. We
gingen na hoe ver de biogebaseerde economie vandaag
staat in onze regio en distilleerden één groot kernwoord
voor de toekomst: bewustwording.

De vele initiatieven rond biogebaseerde economie hebben een
gemeenschappelijke drijfveer: het feit dat we op zoek moeten naar
minder CO2 uitstotende en energie-efficiënte productietechnologieën
en de vaststelling dat fossiele, niet-hernieuwbare, grondstoffen zoals
aardolie of afgeleide producten een eindig verhaal zijn. De schaarste
ervan neemt toe, de prijs evenzeer en dus vergroot het draagvlak voor
een economie waarin de bouwstenen voor materialen, chemische
stoffen en energie afkomstig zijn van hernieuwbare grondstoffen. Of in
louter economische termen uitgedrukt: tijdens de vorige eeuw konden
overheden en bedrijven volop focussen op elementen als kapitaal en
arbeid, grondstoffen waren steeds voorhanden. De komende decennia zal het strategisch belang van grondstoffen en van hernieuwbare
grondstoffen in het bijzonder alleen maar stijgen. “Onze maatschappij
is verslaafd aan petroleum omdat het relatief makkelijk ontginbaar
en transporteerbaar is, we kennen de technologie en kunnen er veel
zaken mee maken”, vertelt Willem Dhooge, projectmanager industriële biotechnologie bij FlandersBio, de clusterfederatie van biotechnologiebedrijven in Vlaanderen. “Biomassa is opgebouwd uit complexere
moleculen in tegenstelling tot de gestandaardiseerde koolstofketens
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uit petroleum. De uitdaging voor de komende decennia zit in de ontwik-

voor de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde concepten en oplos-

keling van de technologie om die complexere molecules te ontsluiten,

singen in de chemie, farmaceutische industrie, textiel, agro, voeding,

maar ook in het vinden van toepassingen voor de biomassa. Bovendien

milieu en energie. De ondersteuning van het innovatieproces verloopt

moet je omkunnen met de cycli: petroleum is constant leverbaar, bio-

op drie manieren. “CINBIOS centraliseert en ontsluit nationaal en

massa is onderhevig aan seizoensschommelingen en kan je niet laten

internationaal beschikbare wetenschappelijke informatie en technolo-

liggen of het gaat kapot. Vandaar dat we in Vlaanderen ook kijken naar

gische kennis via workshops en seminaries”, legt Willem Dhooge uit.

afvalstromen. De voedingssector bijvoorbeeld verwerkt veel biomassa

“Daarnaast start het vraaggedreven onderzoeksprojecten op binnen de

en heeft grote afvalstromen. Uit aardappelafval kan je via zetmeel bij-

CINBIOS-werkgroepen zoals recent het IWT-VISIONS project rond afval

voorbeeld biobrandstof of biopolymeren maken. Als we in Vlaanderen

en nevenstromen met meer dan 60 betrokken bedrijven en organisaties

één grote grondstof hebben, is het misschien wel afval.”

en het ARBOR Interreg IVB project rond biomassa voor bio-energieprojecten dat wordt gecofinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Ghent Bio-Energy Valley, de regionale motor

Onze focus ligt op vier domeinen: plastics en polymeren, biokatalyse

De biogebaseerde economie beperkt zich echter niet tot de grondstof-

en fermentatie, tweede generatie biobrandstoffen en biogebaseerde

fen. Ook de technologie kan bio zijn, bijvoorbeeld wanneer micro-

chemicaliën/micro-algen. Tot slot wil CINBIOS de beschikbare acade-

organismen gebruikt worden om zetmeel om te zetten in alcohol. Een

mische en industriële kennis breed valoriseren.” Dat kan ten dienste

derde luik van bio slaat op het product, op de stoffen die afkomstig zijn

zijn van bedrijven als DS Textile Platform uit Dendermonde. Dat produ-

uit de natuur en die heel specifieke eigenschappen hebben, zoals de

ceert onder andere tapijten uit polymelkzuur (PLA), die overigens hun

biopolymeren die worden gewonnen uit planten. Vlaanderen wil in de

opwachting maakten op de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009.

verschillende onderdelen van de biogebaseerde economie een belang-

Zijn de tapijten versleten dan kunnen ze opnieuw tot PLA verwerkt

rijke rol spelen, maar kampt met twee grote problemen: de regio heeft

worden en een nieuwe toepassing krijgen.

weinig plaats voor de kweek van biomassa en bovenal is het bewustzijn
over de mogelijkheden nog te laag. De POM Oost-Vlaanderen verrichtte de voorbije drie jaar al heel wat sensibiliseringswerk. Een zeer
concrete uiting van dat werk is Ghent Bio-Energy Valley (GBEV), een
non-profit organisatie die de ontwikkeling van duurzame bio-energieactiviteiten ondersteunt. Het initiatief groeide uit een samenwerking

“Duurzaamheid zal alleen maar
aan belang winnen en de vraag naar
duurzame producten zal toenemen. ”

van Universiteit Gent, Stad Gent, Haven van Gent, POM Oost-Vlaanderen en de industrie. Als een soort van regionale motor voor de bio-eco-

Het belang van PLA

nomie promoot GBEV de ontwikkeling van de biogebaseerde economie

De textielindustrie is een van de sectoren die herwerkte producten

door middel van nauwe samenwerkingsprogramma’s, gezamenlijke

heel goed kan gebruiken. Centexbel, het Technisch en Wetenschap-

initiatieven en de creatie van een synergie tussen de R&D-partners op

pelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, toont een sterke

vlak van beleid, logistiek en communicatie. De belangrijkste spin-off

interesse in biogebaseerde toepassingen voor textiel. “In tegenstelling

van GBEV is Bio Base Europe, dat te boek staat als het eerste open in-

tot de overheden die de biogebaseerde economie willen ontwikkelen, is

novatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Eu-

Centexbel vooral geïnteresseerd in de eindproducten, zoals de biopo-

ropa. Vlaanderen en Nederland hebben hiervoor sinds 2008 de handen

lymeren en de bio-additieven”, zegt Stijn Devaere, manager duurzame

in elkaar geslagen om een state-of-the-art onderzoeks- en trainings-

processen en producten. “Die kunnen als alternatief fungeren voor de

centrum te bouwen om zo de economische groei, innovatiecapaciteit

producten die we nu in textiel kennen, zoals de klassieke polymeren.

en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij te versnellen. Bio

Duurzaamheid zal alleen maar aan belang winnen en de vraag naar

Base kan rekenen op een financiering van 21,8 miljoen euro voor een

duurzame textielproducten zal toenemen. Het gebruik van biobased

modelfabriek aan het Rodenhuizedok in Gent en een opleidingscen-

polymeren en biobased chemicaliën zijn een antwoord op die vraag

trum in Terneuzen voor mensen die werkzaam zijn in de duurzame

naar duurzaam textiel.”Een van de belangrijke producten voor de tex-

economie. Europa, Vlaanderen en Nederland pompen elk om en bij

tielindustrie is PLA. Dat wordt in ons land onder andere geproduceerd

de 7 miljoen euro in Bio Base Europe. De provincie Oost-Vlaanderen

door Galactic dat zich net onder de taalgrens maar vlakbij Oost- en

ondersteunt van zijn kant het project met ongeveer 800.000 euro.

West-Vlaanderen situeert. De polymeren die Galactic produceert zijn

Geestelijke vader van het project is UGent-professor Wim Soetaert, die

geen derivaat van olie, maar bijvoorbeeld van maïszetmeel. Een plant-

ijvert voor een vooraanstaande plaats voor Gent in de transitie naar

aardig product dus dat wordt omgezet in een polymeer waardoor je net

een duurzame economie op basis van organische grondstoffen.

dezelfde weefsels kan maken als met een op olie gebaseerd product.
Met als voordeel dat deze stoffen recycleerbaar zijn, dat de impact

Kennis centraliseren en valoriseren

op de ecologische voetafdruk beperkter is en dat ze lokaal kunnen

Ghent Bio-Energy Valley nam tevens samen met FlandersBio en es-

geproduceerd worden. “Wij starten niet op het niveau van de polymeren

senscia Vlaanderen het initiatief om via CINBIOS industriële biotech-

die in labo’s worden ontwikkeld”, verduidelijkt Stijn Devaere. “Voor ons

kennis te centraliseren, te genereren en te valoriseren. Met de steun

is het belangrijk dat de polymeren op voldoende grote schaal kunnen

van de Vlaamse regering en van het IWT positioneert CINBIOS zich als

worden aangekocht om te onderzoeken of textieltoepassingen mogelijk

een schakel tussen ondernemingen uit diverse industriële sectoren,

zijn. We gaan na of ze de kwaliteit van klassiek textiel evenaren of zelfs

maar ook tussen deze ondernemingen en de kenniscentra die zich

overstijgen en of bedrijven ze met hun bestaand productieapparaat

op biotechnologie richten. Op die manier wil CINBIOS het potentieel

kunnen toepassen. Dat bepaalt de investeringen en de haalbaarheid.”

van de in Vlaanderen aanwezige expertise op vlak van industriële bio-

Centexbel ziet textiel echter ruimer dan gordijnen of stoffen. Voor het

technologie ten volle benutten. In de praktijk komt dat neer op steun

Centrum valt alles wat weefsels bevat onder textiel.

40

In dat kader komt een biogebaseerd model in het vizier, maar de weg
is nog lang, vertelt Jan Geeraert, directeur van Flanders’ PlasticVision.
“Het gewicht van biogebaseerde economie in de kunststofverwerking
is vandaag nog heel beperkt”, klinkt het. “Er worden wel al biogebaseerde kunststoffen ingezet, vooral in de wegwerpverpakkingen. Denk
maar aan de blisters rond magazines die biodegradeerbaar zijn. In
duurzame producten zijn er nog geen toepassingen. Daar wordt echter
aan gewerkt en er bestaat interesse in de industrie om voor een stuk
Willem Dhooge

een switch te maken van chemische of op aardolie gebaseerde grondstoffen naar biogebaseerde. Dat resulteert in de traditionele kunststof,
maar de grondstoffen zijn op natuurlijke basis ontstaan. Het is echter
de hoop om ook uit de afvalstromen van de bionijverheid bouwstenen
te halen waarmee we nieuwe kunststoffen met nieuwe eigenschappen
kunnen maken.” Geeraert geeft ruiterlijk toe dat in zijn sector geen
‘sense of urgency’ leeft. De kunststofverwerkers zitten in het midden
van een waardeketen met links grondstofleveranciers, in het midden de
kunststofverwerkers die er een product van maken en rechts de klant
die dat (half)fabrikaat gaat gebruiken. De kunststofverwerker koopt
bijvoorbeeld polypropyleen aan, maakt daar een voedingspotje van
en levert dat aan een yoghurtproducent die er yoghurt in doet en het
verkoopt. “De sense of urgency komt er enkel als er een marktvraag
is”, stelt Geeraert duidelijk. “Als de markt morgen enkel biogebaseerde
producten zou wensen dan zal er wel een switch ontstaan. De kunststofverwerkers zullen niet proactief omschakelen. Wat ze wel doen, is
een stuk onderzoek en analyse van hoe anders zo’n grondstof is, of de

“Samenwerking is een must voor de
biogebaseerde economie en in heel
wat sectoren zal bewustwording
moeten leiden tot meer gezamenlijke
initiatieven.”
Dus ook composietmateriaal, waardoor Centexbel ook met interesse
kijkt naar de evolutie van nieuwe toepassingen met bijvoorbeeld hars.
“Naast de grondstoffen zijn er inderdaad de bioresines, een soort
harsen die gebruikt worden in composietmateriaal”, verduidelijkt
Stijn Devaere. “Als je deze harsen impregneert in vlas dan krijg je een
composietmateriaal waarmee je fietsen of tennisrackets kan maken.
Composietmateriaal is een matrix, een weefsel dat je met een hars impregneert en dat zien we nog steeds als textiel. Vanuit die visie werken
we ook sterk samen met de kunststofsector.”

Geen sense of urgency
In die kunststofsector is het vooral Flanders’ PlasticVision dat de
biogebaseerde kaart verder wil uitspelen. Flanders’ PlasticVision is een
competentiepool van de kunststof- en rubberverwerkende industrie
in Vlaanderen. Van de Vlaamse regering krijgt FPV alvast tot 2014 de
kans om een kennissokkel uit te bouwen die de innovatie in de sector
moet stimuleren. Of in breder economisch kader: de pool moet de
huidige industrie helpen omvormen tot een industrie met producten en
processen die toegevoegde waarde en extra functionaliteit hebben. Dat
moet de kunststofsector de kans geven om hier te blijven produceren
ondanks de hogere loonkost in vergelijking met Oost-Europa en Azië.

verwerking anders verloopt, of er parameters moeten worden aangepast. Maar het proactief switchen gebeurt niet omdat de markt het niet
vraagt en omdat die producten nog altijd duurder zijn.”

Open innovatie
Het voorbeeld van de kunststofindustrie geeft aan dat de implementatie van een biogebaseerde economie niet altijd voor de hand ligt.
Om het proces te versnellen, is een groeiende bewustwording van de
mogelijkheden nodig en dat bij bedrijven, overheden en consumenten.
Vandaag ontwaren we op verschillende niveaus al initiatieven die de
weg tonen. Voor bedrijven kan de Green Chemistry Campus in het
Nederlandse Bergen op Zoom (tussen Breda en de Oosterschelde)
als voorbeeld fungeren. In de regio bevinden zich veel chemische en
agro-foodbedrijven. De campus wil business-to-business bedrijven met
een focus op agro-meets-chemistry in een open innovatiemodel laten
samenwerken. Dichter bij huis kan de Pilot Plant van Bio Base (zie
p. 39) als een tweede voorbeeld van een open innovatiemodel gelden.
Het is een flexibele en gediversifieerde pilootfabriek voor biogebaseerde producten en processen. De fabriek in de haven van Gent
ondersteunt als specialist in de ontwikkeling en opschaling van
biogebaseerde processen bedrijven en onderzoeksinstituten uit de hele
wereld. Confidentialiteit is echter gegarandeerd want Bio Base Europe
Pilot Plant is een onafhankelijke faciliteit. Projecten als de Green
Chemistry Campus of de Pilot Plant van Bio Base spreken bedrijven
aan die al in sterke mate overtuigd zijn van de kracht van bio-economie,
maar voor de verdere bewustwording kijken de meeste actoren in de
richting van de overheden. Hoe die rol precies moet worden ingevuld,
is vatbaar voor discussie. “Bedrijven moeten verder worden gestimuleerd en de overheid kan ook een rol spelen in het overtuigen van de
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Jan Geeraert

Stijn Devaere

consument om biogebaseerder te consumeren”, zegt Willem Dhooge.

Samenwerking is een must voor de biogebaseerde economie en in heel

“Een overtuigde consument kan ook weer een stimulans zijn voor de

wat sectoren zal bewustwording moeten leiden tot meer gezamenlijke

bedrijven om meer bio te gaan produceren en hun bedrijfsvoering

initiatieven. Of zoals Jan Geeraert het verwoordt: “De juiste mensen

om te vormen. Een klassiek voorbeeld van een bedrijf dat die stap al

moeten het juiste netwerk opzetten, dat zal het makkelijker maken

zette, was Ecover. De focus op biologisch afbreekbare wasmiddelen is

dan wanneer ieder op zijn eigen terrein werkt. Biogebaseerd werken

verbreed naar duurzame producten uit hernieuwbare grondstoffen, ge-

in een industrie moet één groot project zijn en op dat vlak kan nog veel

produceerd door middel van biotechnologische technieken met minder

gebeuren.”

energiekost en minder schadelijke stoffen.” In de Verenigde Staten zien
we voorbeelden van overheden die enkel nog biogebaseerd aanbesteden en dichter bij huis zorgden de subsidies voor zonnepanelen tot voor
kort voor een sterk stijgende vraag naar deze vorm van bio-energie.
Maar net het voorbeeld van de zonnepanelen zet Jan Geeraert aan tot
de oproep om zeer gericht te subsidiëren. “De overheid kan een rol
spelen in het sensibiliseren en faciliteren op bepaalde vlakken. Zoals
het onderzoek naar het op punt stellen van biomaterialen om bijvoorbeeld een voorsprong te creëren ten opzichte van de ons omringende
landen. Subsidies voor consumenten zijn een risico. Kijk maar naar de
zonnepanelen waar een hele economie stilvalt nu de subsidiekraan is
dichtgedraaid. Voor biomaterialen heb je immers nog altijd het chemische alternatief. Als je biogebaseerde producten gaat subsidiëren dan
zullen mensen terugkeren naar de op aardolie gebaseerde producten
eens de subsidies stilvallen. Dat zou een slechte manier van werken
zijn. De overheid moet inzetten op het subsidiëren van onderzoek naar
het optimaliseren van de processen. Daardoor kan de kostprijs van
“bio” dalen en dan zal er sowieso meer evenwicht ontstaan tussen
biogebaseerde en aardoliegebaseerde producten. Als aardolie duurder
blijft worden, dan zullen de biomaterialen interessanter worden.
De subsidie moet zich dus situeren op het niveau van de productieprocessen en niet bij de gebruiker van bioproducten.” De POM Oost-Vlaanderen werpt zich vooral op als een ambassadeur van de bio-economie
die internationalisatie en interregionale samenwerking hoog in het
vaandel draagt. Via een bidboek, benchmarking, een positionpaper,
promotie en bedrijfsbezoeken wil het de clusterwerking stimuleren.

door Wouter Temmerman
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Onze innovatieve kracht inzetten voor het bedrijfsleven is daar een
belangrijk deel van. We zorgen ervoor dat die reflex intern leeft en we

Groots in
creativiteit
Gent Big in Creativity

hebben een performante interne valorisatieketen opgezet, maar we
merkten dat we een mantel ontbeerden die buiten de universiteit klaar
staat om op businessvlak iets met de kennis te ondernemen. De POM
Oost-Vlaanderen en de Stad Gent van hun kant zochten contact met de
kennisinstellingen om de economie te stimuleren.”
Gent BC profileert zich als een online en real-life netwerk om technologisch ondernemerschap en technologische innovatie in de Gentse
kennisregio te bevorderen en die regio deint uit tot buiten de provinciegrenzen. Online houdt het geïnteresseerden via gentbc.be op de
hoogte van alle nieuws en evenementen over technologisch onderne-

S

merschap en innovatie. Het offline netwerk organiseert evenementen
die de betrokken actoren samenbrengt. Een vaste afspraak is het

inds mei 2008 bouwt Gent BC (Gent Big in Creativity)

aan een netwerk van kennisinstellingen, wetenschappers,
technologische ondernemers en andere actoren op
vlak van innovatie en creativiteit in de omgeving van de
provinciehoofdstad. Naast een succesvol netwerkplatform
leverde het initiatief met de nieuwe International School of
Ghent inmiddels een eerste zeer tastbaar resultaat af.
Gent staat te boek als een kennisregio dankzij de aanwezigheid van
belangrijke kenniscentra - zoals de UGent, de hogescholen of het
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) - maar ook door de sterke
penetratie van zeer technologische en vaak innovatieve ondernemingen. Bij de start van de vorige gemeentelijke en provinciale legislatuur
waren de meeste betrokken partijen het er echter roerend over eens
dat de valorisatie van die kennis beter kon. Ook aan de internationale

maandelijkse Business Café, waar uiteenlopende sprekers hun verhaal
brengen over creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Naast de
kennisoverdracht creëert Gent BC op die manier een zeer geschikt
netwerkmoment, maar de organisatie denkt ook buiten het klassieke
kader. Dat uit zich in workshops rond technologische thema’s die
helpen om het cross-sectoraal denken te prikkelen. “We hebben alle
redenen om tevreden te zijn over wat Gent BC de voorbije jaren heeft
gerealiseerd”, zegt Luc Moens. “De Business Cafés trekken steevast
heel veel deelnemers. Je kan niet exact vaststellen wat dat heeft opgeleverd, maar dat netwerkmoment heeft ongetwijfeld veel interessante
verhalen op gang gebracht.” Een zeer tastbaar resultaat waar Moens
eveneens op wijst, is de toename van het aantal spin-offs van de Universiteit Gent. Van twee of drie per jaar voor de start van Gent BC dikte
het aantal aan tot momenteel ongeveer tien per jaar. “Binnen de UGent
werken we al langer aan een bewustmaking rond de mogelijkheid van
spin-offs, maar het is mede dankzij die mantel die we rond onze instelling konden leggen dat het aantal zo sterk is gestegen.”

profilering mocht worden geschaafd en daarom staken de Stad Gent,
de UGent en de POM Oost-Vlaanderen de koppen bij elkaar. Het gevolg
was de start van Gent BC dat als netwerkplatform het potentieel van de
regio een stevige duw in de rug moest geven. “We merkten een bewustwording bij alle partijen”, getuigt Luc Moens, vice-rector van de UGent
en voorzitter van Gent BC. “De Stad Gent had met Sas Van Rouveroij
voor het eerst een Schepen voor Werk én Innovatie (intussen volgde
Sofie Bracke Van Rouveroij op, nvdr) en als snel bleek dat de stad, de
POM Oost-Vlaanderen en de UGent op dezelfde golflengte zaten. Gent
BC is een uniek initiatief omdat het zich profileert als een uitstalraam
van de kennisinstellingen. Vaak groeien dergelijke initiatieven vanuit
het middenveld, dat vervolgens op zoek moet gaan naar innovatievraag
en innovatieaanbod. Hier was het van meet af aan de bedoeling om het
innovatiepotentieel een platform te geven en ontmoetingen met het
bedrijfsleven te stimuleren.”

Een mantel van CEO’s
De drie stichters deden een beroep op een ‘Wijze Raad’ met klinkende
namen als Marc Van Montagu, Dirk Brossé, Wim Delvoye, Philippe
Vlerick of Alain De Taeye. Deze Raad bracht de noden in kaart en
spijsde zo de Raad van Bestuur en de manager van het platform. Over
die noden zegt Luc Moens dat de UGent als kennisinstelling “altijd
kijkt hoe ze nuttig kan zijn voor de gemeenschap. Wetenschappelijke
dienstverlening aan de maatschappij is een van onze hoofdopdrachten.

www.gentbc.be
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Zelfbedruipend
Gent BC ging in 2008 van start met de steun van de drie stichtende
instellingen, maar kon daarnaast rekenen op de erkenning van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het EFRO erkende Gent
BC als een kennisplatform waardoor een subsidie van maximaal om
en bij 176.000 euro kon worden aangevraagd. Intussen is de werking
echter dermate uitgebouwd dat het platform het ook zonder subsidiëring kan rooien. “Het is onze ambitie om Gent BC vanaf 2013 verder
te versterken”, zegt Luc Moens. “We willen meer uit de evenementen puren om Gent BC nog meer zelfbedruipend te maken. Het kan
nu al zonder de EFRO-subsidie en steunt ook op de bijdrage van de
stichtende leden. Het is ook de bedoeling om werk te maken van een
bredere ledenwerving.” Inhoudelijk geeft Moens nog aan dat Gent BC
zal blijven inzetten op prestigieuze congressen. Al vanaf de eerste
jaren haalde Gent BC internationale congressen naar Gent zoals het
Benelux Venture Forum voor internationale investeerders in kenniseconomie en het ASTP-congres. ‘The Association of European Science and
Technology Transfer Professionals’ is een internationale organisatie die
kenniswerkers van over de hele wereld groepeert. “In mei van dit jaar
vond ook de World Conference on Science and Soccer plaats in Gent
en het is een doel om ook rond andere grote thema’s te werken”, aldus
Moens. Een andere duidelijke ambitie voor de komende jaren is de
creatie van een culturele omgeving die de regio rond Gent aantrekkelijk
maakt voor buitenlands talent. Een eerste concrete uiting daarvan is
de start van een internationale school voor kinderen van expats en buitenlandse vorsers (zie kaderstuk), maar “ook op cultureel vlak willen
we de komende jaren verder gaan want “creativity” slaat niet alleen op

Internationale school
van start in september
Stel: een jonge onderzoeker kan kiezen tussen een job in Gent
of een job in Parijs. Hij vindt Gent interessanter, maar kiest
voor Parijs omdat zijn jonge kinderen er in het Engels les
kunnen volgen. Dit niet geheel fictieve voorbeeld geeft aan wat
het belang is van internationaal onderwijs voor het aanwerven
van buitenlands toptalent voor onze ondernemingen. Gent
ontbeerde lange tijd zo’n school, maar op 3 september 2012
zwaaien de deuren van de eerste internationale school in Gent
open. Het project ontstond in de schoot van Gent BC en kreeg
de voorbije jaren vaste vorm. De vraag kwam van enkele grote
bedrijven en van de kennisinstellingen die in hun ‘war for
talent’ aanvoelden dat het een troef kon zijn om internationaal
talent te overtuigen.
“We hebben een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren die
uitwees dat er effectief nood was aan een internationale school
en dat het idee ook realistisch was”, vertelt Sofie Bracke, de
Gentse Schepen van Werk en Innovatie. “Vervolgens hebben
we partners gezocht en een businessplan uitgewerkt met de
steun van de POM Oost-Vlaanderen, de provincies Oost- en
West-Vlaanderen en de steden Gent en Kortrijk. Deze partners
voorzagen in financiële steun en gaven de praktische opstart in
handen van vier stichtende leden.” Dat werden de Universiteit

wetenschappelijk-technologische innovatie”, besluit Luc Moens.

Gent, het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), Barco en

door Wouter Temmerman

Icarus, een daltonschool in de Gentse Ledeganckstraat.

Volvo. De VZW vond een partner in het basisschooltje De Kleine
“Werken met een partnerschool heeft enkele belangrijke
voordelen”, zegt Sofie Bracke. “De twee scholen kunnen kosten
delen, denk maar aan lokalen als een refter of een turnzaal, maar de samenwerking kan ook voor een inhoudelijke
kruisbestuiving zorgen. De kinderen van de twee basisscholen
zullen bepaalde activiteiten - bijvoorbeeld rond zang, dans of
muziek - samen invullen.” De VZW maakt momenteel werk
van de aanwerving van leerkrachten en van het vastleggen
van het curriculum. Dat laatste is niet onbelangrijk omdat het
bepaalt in welke mate het lessenpakket aansluit bij dat van
scholen in andere landen. De school mikt op een start met
20 tot 25 kindjes, verspreid over drie kleuterklassen en drie
graadsklassen in het basisonderwijs. “In een later stadium kan
eventueel sprake zijn van secundair onderwijs”, blikt Bracke
al even vooruit, “maar expats zijn vaak jonge researchers met
jonge kinderen. Op dit ogenblik kan je internationaal secundair
onderwijs vinden in Antwerpen en indien nodig bekijken we
met geïnteresseerde ouders in onze regio hoe we de link naar
Antwerpen kunnen invullen.”
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FOGRAFIEK
Het economisch beleid van de provincie
focust enerzijds op de creatie van ruimte
om te ondernemen en anderzijds op de
uitbouw van Oost-Vlaanderen tot een
logistieke topregio en een uitmuntende
kennisregio. De POM Oost-Vlaanderen
is, als uitvoerder van dat beleid, actief in
de provincie aanwezig om via concrete
projecten het economisch leven in
Oost-Vlaanderen mee uit te bouwen.
Het kaartje hiernaast toont aan waar in de
provincie de POM de afgelopen zes jaar
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BEWEGING
In dit dossier
Oost-Vlaanderen schakelt een logistieke versnelling hoger
Op naar grenzeloze logistiek
Samen sterk in de supply chain

Waaslandhaven
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Oost-Vlaanderen
schakelt een logistieke
versnelling hoger
E

en van de absolute economische topprioriteiten van het Oost-Vlaamse provinciebestuur

in de legislatuur 2007-2012 was de uitbouw van de provincie als een logistieke topregio.
De redenen voor die ambitie zijn gegrond: Oost-Vlaanderen beschikt over troeven als een
optimale ligging, ideale multimodale transportverbindingen, logistieke topspelers, een
dynamisch bedrijfsleven en een innovatieve, toekomstgerichte ingesteldheid. We gingen na
hoe de provincie haar troeven verzilvert.

Bij de start van de legislatuur begin 2007 vroeg het Oost-Vlaamse
provinciebestuur aan de POM Oost-Vlaanderen om een stappenplan
en een strategie op te stellen om de logistieke ontwikkelingskansen
optimaal te gaan benutten. Eerdere analyses hadden al uitgewezen
dat Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld voordeel kon halen uit zijn centrale
ligging in het Vlaamse logistieke landschap. Het oostelijke deel van de
provincie is onderdeel van de Vlaamse Ruit uit het Ruimtelijk Structuurplan (een ruit gevormd door Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent).
Europees ligt Oost-Vlaanderen eveneens centraal, tussen de havens
van Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen. De
linkeroever van de Antwerpse haven, de Waaslandhaven, ligt bovendien
op Oost-Vlaams grondgebied (Beveren) en ook de Gentse haven is een
gateway op Oost-Vlaamse bodem. Aan die uitstekende ligging koppelt
de provincie een goed uitgebouwde en vlot bereikbare economische infrastructuur. In Gent kruisen twee belangrijke Europese corridorwegen
elkaar. De E17 verbindt Nederland en Frankrijk, de E40 doet hetzelfde
met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarenboven verbindt de E34
de drie zeehavens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen met elkaar.

Logistieke activiteit
Door de combinatie met andere geoptimaliseerde transportmogelijkheden, zoals spoorwegen en binnenvaart, heeft Oost-Vlaanderen
al flink wat logistieke activiteit naar zich toegezogen. In de haven van
Gent en de Waaslandhaven bevinden zich bijvoorbeeld veel EDC’s
(European Distribution Centers) en logistieke dienstverleners. In cijfers
uitgedrukt: in Oost-Vlaanderen bevindt zich 20 procent van het totale
aantal logistieke ondernemingen in Vlaanderen. In absolute aantallen
moet het enkel de provincie Antwerpen laten voorgaan. De logistieke
concentratie is bovendien geen exclusief voorrecht van de regio Gent.
Ook rond Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas streken een aanzienlijk
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De human resources van
een logistieke topregio
aantal logistieke bedrijven neer. De groei van het aantal werd ingezet

Logistiek en human resources zijn bijzonder nauw verweven.

in 1998 en houdt nog steeds aan. Binnen de Vlaamse logistiek creëert

De POM Oost-Vlaanderen kon op HR-gebied de voorbije jaren

Oost-Vlaanderen 13 procent van de toegevoegde waarde en het doet

enkele mooie realisaties presenteren. Zo schreef ze op basis

dat met 40.000 werknemers.

van ervaringen met competentiemanagement een Talenten
Trotter. Competentiemanagement draait rond het erkennen,

Consortium

ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers in

Als antwoord op de vraag van het provinciebestuur zette de POM

functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen en

Oost-Vlaanderen een studie op. ‘Oost-Vlaanderen: logistieke topregio’

ambities. Het boek is bestemd voor iedereen die overweegt om

gaf de strategie en het stappenplan weer om het provinciaal beleid

competentiemanagement in te voeren of er al mee bezig is. De

op vlak van logistiek op gang te brengen. Omdat logistiek een zaak is

gids kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal

van samenwerking tussen verschillende actoren bracht de POM de

Fonds dat een oproep lanceerde om lerende netwerken rond

belangrijkste niet-commerciële partners samen in het Oost-Vlaamse

competentiemanagement in kaart te brengen. De POM en de

Consortium Logistiek. In het consortium vinden we naast het provin-

Sociaal Economische Raad (SER) regio Gent en rondom Gent

ciebestuur en de POM tien betrokken actoren: het Havenbedrijf Gent,

leek dit een prima idee. Beide organisaties namen het initiatief

het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, de

voor Talent Transfer, waaruit de Trotter voortvloeide. De initi-

MBZ (Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen), Waterwegen

atiefnemers bouwden voor Talent Transfer een overlegstruc-

en Zeekanaal, Infrabel, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband

tuur uit om concrete projecten op te volgen. Enkele logistieke

voor het Land van Waas, DDS, Veneco en Solva. Deze partners hebben

bedrijven en organisaties uit de sector van social profit wilden

er alle belang bij om het geschikte achterland te vinden voor logistieke

in hun personeelsbeleid namelijk graag een experiment rond

ontwikkelingen, alleen al omdat de huidige, beschikbare ruimte in de

competentiemanagement opzetten. Werkgroepen stelden

havengebieden en het aanbod aan bedrijventerreinen in de rest van de

denkkaders voor, wisselden ervaringen uit en gingen op zoek

provincie schaars is.

naar concrete oplossingen voor de experimenten.
Verder maakte de POM een inventaris van de brede waaier aan
Oost-Vlaamse opleidingen voor de logistieke sector. In OostVlaanderen bestaan bijna driehonderd opleidingen en cursussen. De inventaris is sinds begin 2010 digitaal te raadplegen
en wordt regelmatig geüpdatet. Het initiatief viel in goede
aarde bij de andere POM’s. De andere provincies denken aan
vergelijkbare initiatieven om hun aanbod op dezelfde manier in
kaart te brengen.
Tot slot heeft het Beroepenhuis in Gent, dat jongeren wil laten
kennismaken met uitvoerende en technische beroepen, sinds
maart 2012 een ontdekhoek Haven en Binnenvaart. De POM
hielp een hoek realiseren waar bezoekers in contact komen
met beroepen als havenluitenant of expeditiebediende en met
interactieve tools en doe-opdrachten.

Stappenplan
De samenstelling van het consortium illustreert eveneens het besef dat
de groei van de havens kan zorgen voor een groei van de werkgelegenheid in het hinterland. Door in de havens ruimte vrij te houden voor
de echte havengebonden logistiek, kunnen meer value added logistics
naar verderaf gelegen regio’s verhuizen. Belangrijke voorwaarde voor
dat proces is dat de logistieke keten tussen de gateway en de zogenaamde Extended Gateway® optimaal en tegen minimale logistieke
kosten kan verlopen. Het was dan ook met de Vlaamse Extended
Gateway®studie als inspiratiebron dat het consortium een strategie liet
uittekenen om Oost-Vlaanderen logistiek te stimuleren. Het opstellen van een logistieke kaart en benchmarking met zes buitenlandse
Waaslandhaven

logistieke regio’s vormden de basis voor de strategie, de aanbevelingen
en een stappenplan.
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“Door op lokaal, provinciaal, gewestelijk en
nationaal vlak agenda’s en missies op elkaar af
te stemmen, kan de promotie in het buitenland
beter gestroomlijnd worden.”
Multimodaliteit
Dat stappenplan telt een reeks van potentiële acties, waarvan een
niet onaardig aantal mogelijkheden intussen gerealiseerd of in
ontwikkeling zijn. Een van de meest cruciale elementen in het plan is
het bevorderen van de multimodaliteit. Die multimodaliteit moet de
negatieve effecten van bijkomende vervoersbewegingen voor milieu
en mobiliteit tegengaan. De modal split moet zoveel mogelijk ten
voordele van het spoorvervoer en de binnenvaart evolueren, maar
het plan specificeert dat het vervoer over de weg een belangrijke rol
zal blijven spelen om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te
optimaliseren. In de praktijk zette het consortium in op de uitbouw en
ontsluiting van primaire hotspots als de Kluizendok II-zone, Rieme
Noord (zie ook p. 90) of het Logistiek Park Waaslandhaven. Om het
aandeel van spoor- en binnenvaart binnen de primaire hotspots te

Samen met Flanders Logistics
naar 2020
Flanders Logistics is het brede project dat de logistieke
sector in Vlaanderen ondersteunt. Dat initiatief ontstond
vanuit Vlaanderen in Actie, het sociaal-economisch impulsprogramma van de Vlaamse Regering, dat van Vlaanderen
tegen 2020 de beste Europese regio wil maken op het vlak
van slimme en duurzame logistiek. De ambities van de POM
Oost-Vlaanderen en van het project Grenzeloze logistiek
sluiten sterk aan bij de filosofie achter Flanders Logistics:
om een logistieke topregio te worden, moeten we in Vlaanderen een intelligent, duurzaam, multimodaal en geïntegreerd transportsysteem op poten zetten. Bovendien moeten
goederenverplaatsingen in 2020 zoveel mogelijk gebeuren
met de meest duurzame modus voor het gewenste traject en
met de laagste totale logistieke kost worden gerealiseerd.
Op die manier kan de logistieke sector in 2020 een maximum
aan toegevoegde waarde creëren en dat mag zich niet tot
transportactiviteiten beperken. De structuur van Flanders
Logistics is gebouwd op vier logistieke pijlers: Flanders Land
Logistics (FLL, waar de POM Oost-Vlaanderen lid van is),
Flanders Port Area (FPA), Flanders Air Transport
Network (FAN) en Flanders Inland Shipping
Network (FISN).

bevorderen, werd werk gemaakt van een strategische inplanting van
een beperkt aantal bi- of trimodale inlandterminals die als satellieten
van de gateways kunnen dienen. Voorbeelden zijn het bedrijventerrein
Woestijne in Aalter (zie p. 26) of de inlandterminal op het Wijngaardveld
in Aalst. Het Eilandje in Zwijnaarde (zie ook p. 18) is dan weer een
voorbeeld van hoe bedrijven worden aangetrokken op de meest
geschikte plaats. Voor de waterwegen toont het consortium zich
tevreden over de tweede maritieme toegang voor de Waaslandhaven,
waarvoor de werken reeds van start gingen, en de tweede zeesluis in
Terneuzen, waarover begin 2012 een akkoord werd gepresenteerd. Voor
het spoor wordt ondermeer gewerkt aan de Liefkenshoekspoortunnel,
de spoorontsluiting van de oostelijke zone van het Logistiek Park
Waaslandhaven. De haven van Gent rekent op een derde en vierde
spoor tussen de stations Gent Sint-Pieters en Dampoort.

Terreinen, knowhow en samenwerking
Aan de multimodale investeringen koppelt Oost-Vlaanderen een
reeks van andere stappen die de logistieke activiteit in de provincie
een versnelling hoger moeten helpen schakelen. Te beginnen met
het oplossen van de schaarste aan nieuwe bedrijventerreinen. Het
consortium stelde een ruimtelijk beleid voorop dat bij de opmaak van
structuurplannen in de logistieke hotspots voldoende ruimte voorziet
voor logistieke activiteiten. Aandachtspunten zijn de uitbouw van het
terreinaanbod in Aalst (aansluitend op de inlandterminal) en bijkomende terreinen in Maldegem en Eeklo met bimodale ontsluiting. Ook
het uitgiftebeleid van bestaande bedrijventerreinen moet aangepast
worden via sanering en concessie voor onbenutte terreinen. Naast
het multimodale vervoersysteem en de bedrijventerreinen vormen
kennisontwikkeling en -verspreiding een derde strategische logistieke
ambitie. Dat resulteerde onder andere in een portaal met logistieke
opleidingen, een Talententrotter voor logistiek management of een
havenhoek in het Beroepenhuis (zie kaderstuk p. 49). Om de logistieke
samenwerking te bevorderen werd een forum opgericht dat het
bundelen van goederenstromen wil stimuleren (zie p. 52).
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Duurzame overheden

van logistieke actieprogramma’s in Nederland en Vlaanderen. Daarmee

Bij het bundelen van goederenstromen is de rol van de overheid

mikt het project vooral op logistieke bedrijven in Vlaanderen en Zuid-

niet onbelangrijk, maar de provincie stipte ook aan dat zij en andere

Nederland. De ervaring leert dat bedrijven in het huidige economische

overheden een taak te vervullen hebben inzake imago-opbouw. Door

klimaat moeite hebben met het opzetten van vernieuwende projecten.

op lokaal, provinciaal, gewestelijk en nationaal vlak agenda’s en mis-

Grenzeloze logistiek wil via projectontwikkeling, toepassingsgericht

sies op elkaar af te stemmen, kan de promotie in het buitenland beter

onderzoek en de impactprojecten de logistieke sector over die drempel

gestroomlijnd worden. Het werven van verladers en vervoerders van

trekken. Daarnaast spelen actielijnen rond efficiënt ruimtegebruik, net

onder dezelfde vlag is belangrijk. Gezamenlijke opleidingen, beurzen

als een aantal impactprojecten, in op de wens om de randvoorwaarden

en congressen kunnen de Oost-Vlaamse achterlandstrategie beter

en het legale kader aan te passen.

bekend maken. De provincie speelt daarnaast de rol van facilitator
om de groei van de logistieke sector duurzaam te laten verlopen. In

Breed gedragen

praktijk staat dit bijvoorbeeld voor het opnemen in de structuurplan-

Grenzeloze logistiek is een breed gedragen project met in totaal twaalf

nen van specifieke randvoorwaarden voor logistieke bedrijvigheid en

projectpartners. Het gaat, langs Vlaamse zijde, om de Provinciale

van maatregelen voor intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

Ontwikkelingsmaatschappijen van de vijf provincies, Interleuven en het

Andere voorbeelden zijn het inzetten van instrumenten die aandacht

VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek), en vanuit Nederland de Brabantse

schenken aan de kwaliteit van de fysieke omgeving bij de uitbreiding

Ontwikkelingsmaatschappij, de Kamer van Koophandel Limburg, Rewin

van de capaciteit van de infrastructuur. Om al de hierboven geschetste

West-Brabant, DINALOG (Dutch Institute for Advanced Logistics) en

logistieke ambities in te vullen, zagen vijf themagroepen het daglicht.

Zeeland Seaports. De POM Oost-Vlaanderen neemt de projectcoör-

Zij staan in voor de uitvoering van het beleid en voor de omzetting van

dinatie voor haar rekening. Op Vlaams niveau ontstond tevens een

de keuzes in concrete initiatieven. Ze behandelen respectievelijk de

stuurgroep Grenzeloze logistiek met daarin vertegenwoordigers van

thema’s arbeid/opleiding, ruimte, infrastructuur, marketing/acquisitie

de kabinetten van de Vlaamse ministers van Economie en deze van

en kennis/innovatie en houden daarbij 2020 als strategische streefda-

Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Ondernemen en MOW

tum in het vizier.

(Mobiliteit en Openbare Werken). Deze stuurgroep verzekert onder
andere de complementariteit en de versterking van het project ten aanzien van andere Vlaamse projecten en initiatieven, waaronder Flanders

Op naar grenzeloze
logistiek

E

Logistics (zie kaderstuk).

Innovatiepotentieel
Het project Grenzeloze logistiek loopt nog tot het najaar van 2014 en tegen dan willen de partners onder andere via een grondige enquêtering
het innovatiepotentieel van de sector in kaart brengen. Op die manier
willen ze te weten komen waar processen kunnen worden bijgestuurd

en provincie die de status van logistieke topregio

nastreeft, moet verder kijken dan de eigen lands- of

met het oog op een hoger en duurzamer rendement. Daarbij ligt de
focus niet alleen op logistieke dienstverleners, maar ook op verladers,
ICT-ontwikkelaars, productdesigners of vastgoedspelers. De redene-

provinciegrenzen. Daarom zette de POM Oost-Vlaanderen

ring achter die brede kijk: enkel door al deze actoren samen te brengen

mee zijn schouders onder het project ‘Grenzeloze logistiek’

wordt baanbrekende innovatie mogelijk. Daarbovenop zal het efficiënt

dat de brug slaat tussen de logistiek in Vlaanderen en
(Zuid-)Nederland.

ruimtegebruik vanuit dit project steun krijgen. Dat zal gebeuren door
onderzoek naar de manier waarop logistieke activiteiten duurzaam
verankerd kunnen worden met aandacht voor ontsluiting, modal split,
terreinontwikkeling, uitgiftevoorwaarden, verkavelingvoorwaarden,

Het project Grenzeloze logistiek stelt zich tot doel om de grensregio

bouwkundige voorschriften, parkmanagement en optimale inbedding in

Vlaanderen-Nederland te helpen bij zijn ontwikkeling tot duurzame

de omgeving.

draaischijf en gateway naar Europa. De klemtoon van het initiatief
ligt op de optimalisering, de verduurzaming en de benutting van alle
transportmodi. Tegelijk wil Grenzeloze logistiek de innovatiekracht
van de logistieke bedrijven ondersteunen. In praktijk mikt dit in 2011
gestarte project op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking, op het demonstreren van win-wincases en op het versterken

door Wouter Temmerman
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Samen sterk in de supply chain

O

m de ambitie waar te maken om Oost-Vlaanderen

mee verder uit te bouwen tot een logistieke topregio kijkt
de POM Oost-Vlaanderen uit naar innovatieve concepten.

Onbekend en onbemind
Het voorbeeld van de West-Vlaamse sierteelt geeft meteen aan waar
de groeimarge van gebundelde goederenstromen zit. Veel bedrijven
hebben potentieel, anderen zijn geïnteresseerd, maar als de logis-

Een van die concepten is horizontale samenwerking, een

tieke oplossing er nog niet is, is er ook geen marktopbouw en blijft

opportuniteit die binnen de supply chain meer en meer

de interesse beperkt. Het is het verhaal van de kip of het ei: bedrijven

wordt benut. Uit noodzaak om kosten te reduceren, maar
ook om de logistieke keten te optimaliseren.

willen in een clusterproject stappen als de oplossing al voorhanden
is, maar doen het niet omdat de volumes nog te beperkt zijn om
schaalvoordelen te genereren. Om dit dilemma te helpen doorbreken
zetten overheden almaar meer in op de promotie en ondersteuning

Bij horizontale samenwerking zoeken de betrokken actoren naar

van horizontale logistieke samenwerking. Veel bedrijven zijn immers

mogelijkheden om hun logistieke processen te combineren. Bundelen

nog onvoldoende op de hoogte van de horizontale mogelijkheden en

van goederenstromen (ook wel omschreven als het opzetten van dikke

richten zich eerder op de eigen supply chain. Een overheid denkt veel-

stromen of clustering) is een vorm van horizontale samenwerking

eer vanuit een maatschappelijke context en legt ook de nadruk op het

waarbij verladers hun individuele goederenstromen consolideren tot

terugdringen van de nadelige effecten van transport - denk maar aan

grotere volumes, wat de nodige schaalvoordelen oplevert. In de praktijk

CO2-uitstoot, geluidshinder, files, enzovoort – en op het aanmoedigen

worden de transportprocessen met elkaar vergeleken en zoveel moge-

van duurzame oplossingen. Door samenwerking en het realiseren van

lijk op elkaar afgestemd. Door de grotere volumes die ze op die manier

grotere volumes worden alternatieve transportmodi zoals het spoor en

genereren, komen er mogelijkerwijs ook andere vervoersmodi in het

de binnenvaart haalbare kaarten. Zo onderzocht de POM Oost-Vlaan-

vizier. Het gebruik van de binnenvaart of het spoor zijn reële opties.

deren de economische haalbaarheid van een dagelijkse Scheldeshuttle
tussen Gent en de aantakking van het kanaal Bossuit-Kortrijk met een

Lessen uit de sierteelt

duwboot en kleine duwbakken (zie hiernaast). De rol van overheden

Een voorbeeld van clustering in Oost-Vlaanderen vinden we in de

moet zich in deze context overigens niet beperken tot promotie en

sierteeltsector. Een aantal vooruitstrevende siertelers uit de regio

ondersteuning van innovatieve logistieke en operationele concepten,

Lochristi-Lokeren zijn vorig jaar een samenwerking aangegaan op vlak

maar geïnteresseerde ondernemingen hebben evenzeer nood aan een

van commercialisering, inkoop en logistiek. Het gaat om sierteelt-

juridisch kader (wetgeving rond vrije mededinging, standaardcontrac-

bedrijven met een commerciële focus op de Nederlandse exportmarkt.

ten,…), aan financiële incentives voor horizontale samenwerking en aan

Allen moesten ze afrekenen met een te late aanlevering (dag +1),

een partij die helpt bij het initiëren van clusters van bedrijven (sector,

terwijl de Nederlandse concurrenten steevast op dag 0 konden leveren.

industrieterreinen, …). Daarnaast bestaat er ook vraag naar een ge-

Dat concurrentienadeel konden de Belgische bedrijven enkel weg-

meenschappelijke database voor verladers en transportbedrijven met

werken door ’s namiddags te leveren wat klanten ’s ochtends hadden

informatie over volumes en goederenstromen.

besteld. ID’flor nam het initiatief om een dagtransport op te starten
vanuit Lochristi. Om het project rendabel te maken, inventariseerde het

Bottom-up werken

bedrijf de potentiële transportvolumes en pleegde het overleg met ge-

De POM Oost-Vlaanderen is een van de overheden die in het verhaal

ïnteresseerde collega-bedrijven. Dat resulteerde in een dagtransport-

van logistieke clustering een prominente rol wil spelen. Ze geeft er de

systeem met bestellingen vóór 9 uur, gevolgd door aanvoer, ophaling

voorkeur aan om bottom-up te werken, op basis van concrete vragen,

en het vertrek omstreeks 11.30 uur vanuit het depot richting

projecten of ideeën uit het bedrijfsleven. De expertise en het netwerk

Nederland. Het systeem met een vaste lijn en vaste tijd zorgt sinds de

van de POM Oost-Vlaanderen zijn ideale troeven om de slaagkansen

start in het voorjaar van 2011 voor continuïteit en betrouwbaarheid in

van dergelijke projecten te verhogen. Naar de toekomst toe is zij dan

de relatie met Nederlandse klanten. Het systeem is momenteel

ook op zoek naar informatie vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven die be-

rendabel en werkbaar, wat zorgt voor een commercieel voordeel en

paalde mogelijkheden zien in logistieke ontwikkelingen zijn welkom en

een aantrekkelijke transportprijs voor de deelnemende telers.

hun input kan de aanzet betekenen van een nieuw project of kan deel
gaan uitmaken van een grotere programmastructuur. Tegelijk bouwt de

Het sierteeltproject toont de sterkte maar evenzeer de moeilijkheid van

POM Oost-Vlaanderen aan een expertenteam dat ervaringen uitwis-

‘dikke stromen’. Het Oost-Vlaamse project wilde namelijk zijn vleugels

selt en praktijkgerichte initiatieven uitwerkt. Bedrijven die wensen te

uitslaan tot in West-Vlaanderen, maar het succes bleef beperkt. Weinig

participeren in dat team kunnen eveneens bij de POM Oost-Vlaanderen

handel uit West-Vlaanderen richt zich momenteel naar de Nederlandse

terecht.

exportmarkt. Het principe ‘s morgens bestellen en ‘s middags leveren
kon dan ook op weinig interesse rekenen. In het zog van de OostVlaamse clustering ontstond er wel een bundeling in West-Vlaanderen
die aansluit op het transport vanuit Lochristi, maar dat systeem is
momenteel nog niet rendabel wegens een te laag volume.

door Wouter Temmerman
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Schelde (Kluisbergen)

De Scheldeshuttle is haalbaar
Een opmerkelijk initiatief van de POM Oost-Vlaanderen op vlak van
horizontale samenwerking is het onderzoek naar de economische haalbaarheid van een dagelijkse binnenvaart pendeldienst op de Schelde
(op het traject tussen Zwijnaarde en het kanaal Bossuit-Kortrijk). De
POM Oost-Vlaanderen voerde een grondig onderzoek naar de reële
mogelijkheden en de resultaten daarvan waren zeer bemoedigend. Het
onderzoek bracht de goederenstromen in kaart, ontwikkelde ideale
duwbakken en werkte financiële modellen uit om de haalbaarheid te
becijferen. De studie baseert zich op info en data van 37 bedrijven langs
het Scheldetraject. Uit de bevraging blijkt dat vier grotere clusters van
goederenstromen in aanmerking kunnen komen voor een shift naar
de Scheldeshuttle: bulk bouwmaterialen, containers, bulk landbouwproducten en recycling. De studie voor de ontwikkeling van de ideale
duwbak resulteerde in twee types duwbakken die optimaal kunnen
worden ingezet in een combinatie van zes bakken per duwkonvooi.
Als op termijn de sluizen groter worden, kunnen meer bakken worden
ingezet wat de gemiddelde kostprijs per tonkilometer vermindert.
De financiële haalbaarheidsstudie richtte zich enerzijds op ondernemers uit de binnenvaart die willen investeren in het project en anderzijds op de verladers. De modellen leveren een financieel instrument
voor het nemen van een investeringsbeslissing én vergelijken de
huidige transportkosten met de kosten van de Scheldeshuttle om een
modal shift te realiseren. Op basis van beide modellen is duidelijk dat
de shuttle een interessante optie is, mits het slim combineren van
goederenstromen en het optimaliseren van het voor- en natransport.
Nu de haalbaarheid door de studie wordt aangetoond, zal alles worden
klaargemaakt voor de concrete uitwerking. In principe kan een Scheldeshuttle over anderhalf jaar operationeel zijn.
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Schelde (Kluisbergen)
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THE CLOUD
Meer nog dan welk ander medium is het internet de ideale plaats om informatie
te zoeken en over de eigen grenzen heen te kijken. Want zien wat elders leeft, kan
nieuwe ideeën genereren. Een bloemlezing van twaalf interessante websites kan
misschien wel de start zijn van een inspirerende cyberwandeling.

MVO in Vlaanderen
www.mvovlaanderen.be
Dit is het kenniscentrum voor
maatschappelijk verantwoord

Suffolk

Ruimtelijke Ordening

Wikistedia

www.ruimtelijkeordening.be
Onze eigen ruimtelijke
ordening in beeld…

ondernemen in Vlaanderen…

www.greensuffolk.org
… en hier zie je hoe in Suffolk
het idee “Creating the greenest
county” vorm gekregen heeft.

www.wikistedia.nl
… en hoe ze in Nederland denken
over het wonen, werken en
winkelen van 2030.

Europa 2020

Europees clusterbeleid

ec.europa.eu/europe2020
Oost-Vlaanderen heeft de
ambitie een uitmuntende
kennisregio te worden. Onze
projecten zijn geënt op de
nieuwe Europese programma’s
en de politieke Horizon 2020…

Vlaams
Energieagentschap
www.energiesparen.be
Dit is de informatiesite van het
Vlaams Energieagentschap…

Flanders Logistics

Logistiek in Nederland

ec.europa.eu/enterprise/policies/

www.flanderslogistics.be

innovation/policy/clustersters
… en de innovatieve projecten
richten zich op het Europese

Vlaanderen wil tegen 2020

www.logistiek.nl
… en praktisch inhoudelijke
informatie over de logistieke
wereld is terug te vinden op deze
Nederlandse site.

clusterbeleid.

Duurzaam Industrieel
Bouwen
www.duurzaamindustrieelbouwen.be

… en hier is alle info gebundeld over
het thema duurzaam industrieel
bouwen.

de beste Europese regio zijn
op het vlak van slimme en
duurzame logistiek…

Flanders DC
www.flandersdc.be
Dé Vlaamse organisatie voor
ondernemerscreativiteit:
“Making creativity happen”....

Ted Talks
www.ted.com
Maar ook wereldwijd zijn er
“Ideas worth spreading”.

DE KIJKER
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Sociale economiebedrijven
kunnen ook topondernemingen zijn
Dat willen we met De Punt en SOIF bewijzen.

O

p vrijdag 27 april leidt de tocht naar Gentbrugge waar we een afspraak

hebben met drie zwaargewichten uit het bedrijfsleven. We ontmoeten
drie heren die verbonden zijn aan bedrijvencentrum De Punt en/of haar
dochtermaatschappij SOIF (wat staat voor Sociaal InvesteringsFonds).
Het gesprek verloopt deels ter plaatse, en deels ook op afstand. Ignace Van
Doorselaere is immers net terug van een week in Hong Kong, en betrekken we
tijdens het laatste half uur bij het gesprek via telefoon. Het is duidelijk dat we
te maken hebben met drie bezige bijen met een eivolle agenda. We stellen ons
dus flexibel op. We willen achterhalen wat sociale economie precies inhoudt,
wat er allemaal in en rond De Punt gebeurt, en vooral waarom drie ervaren
bedrijfsleiders zoveel toewijding vertonen om werk te maken van projecten met
een maatschappelijke meerwaarde.

Beste heren, kunnen jullie voor onze
lezers even schetsen wat de sociale
economie precies is?

realiteit, en dat maakt dat er nog heel wat

pelijk engagement gaan ondernemen. Hun

ruimte is voor inspanningen die zich richten

maatschappelijk engagement staat niet naast

naar kansengroepen. Hier bij De Punt hebben

hun professionele aspiraties. Ze stellen hun

Jacque De Bruycker: In ‘t algemeen kan je

we vandaag een unieke samensmelting van

maatschappelijk engagement niet uit tot na

stellen dat de sociale economie bestaat uit

reguliere en sociale economie. Er zijn heel

hun loopbaan zoals je vroeger vaak zag. Voor

initiatieven en organisaties die mensen met

wat sectoren vertegenwoordigd, en dat zorgt

hen start dat vandaag. Je ziet bij hen een

een afstand tot de arbeidsmarkt toegang wil-

voor een rijke mix die interessant is wanneer

duidelijke ambitie om dat te incorporeren in

len verschaffen tot de arbeidsmarkt. Dat gaat

je bruggen wil bouwen om mensen hun weg

de bedrijfsvoering. En nogmaals, je ziet vooral

heel breed. Ieder bedrijf dat bewust bezig is

te laten vinden naar de arbeidsmarkt. Ook ons

bij de jongere generatie dat maatschappelijk

met tewerkstelling van welke kansengroepen

directiecomité is een interessante samenstel-

verantwoord ondernemen iets is dat met hart

dan ook is met sociale economie bezig. Het

ling van mensen uit het bedrijfsleven en de

en nieren wordt gedaan. Het gaat bij hen vaak

gaat dus zeker niet alleen over organisaties

overheid. We willen immers zoveel mogelijk

ook veel breder dan met enkele subsidies

die zich daar uitsluitend op focussen zoals

interdisciplinair werken en zo min mogelijk in

zwakkere arbeidskrachten tewerkstellen. Ze

beschutte werkplaatsen. Het gaat net zo goed

hokjes denken.

proberen ook zo milieuvriendelijk mogelijk

over gewone KMO’s die eventueel onder-

tewerk te gaan. Ze willen een goeie buurman
zijn. Werken met kansengroepen maakt deel

zonde mix komen van medewerkers, inclusief

Hoe komt het dat de belangstelling
voor sociale economie groter wordt?

bijvoorbeeld de integratie van mensen met

Jacque De Bruycker: Enerzijds is er zeker

tegie. De maatschappelijke relevantie van het

een achterstand.

een economische drijfveer. Aan de aanbod-

ondernemen, en het bewustzijn van je rol in de

Er bestaan verschillende formules. Onder het

zijde op de arbeidsmarkt doet zich in heel

samenleving is goed doorgedrongen. We mo-

dak van De Punt vinden we alvast een mooie

wat sectoren een verschrompeling voor. Dat

gen ons zeker vanuit De Punt niet toemeten

waaier activiteiten en initiatieven.

zorgt ervoor dat heel wat bedrijfsleiders puur

dat wij de enigen zijn die daarmee bezig zijn.

vanuit economische drijfveren van oordeel zijn

Het is een maatschappijbrede tendens die je

Maar ik zou er gelijk meteen willen bijvermel-

dat ze ook in andere segmenten moeten gaan

duidelijk ziet opkomen.

den dat ik hoop dat we ooit van het onder-

zoeken naar personeel. Kortweg, schaarste op

scheid tussen reguliere en sociale economie

de arbeidsmarkt.

steund door een invoegstatuut tot een ge-

uit van een veel bredere duurzaamheidsstra-

economie praten waar alle mensen ongeacht

Wim Beazar: Anderzijds is er vandaag toch

Zien jullie de noodzaak aan sociale
economieprojecten toenemen in de
nabije toekomst?

achtergrond en capaciteiten kunnen tewerk

overduidelijk een nieuwe generatie on-

Wim Beazar: Ik hoop eigenlijk dat dat

gesteld worden. Vandaag is dat nog niet de

dernemers die met een groot maatschap-

afneemt. In dat opzicht is onze missie een

af zijn, en dat we gewoon over één soort
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deren een zevental bestaan en een twintigtal

bodig te maken. Maar we zullen er nog wel

Wat doet De Punt precies om
tewerkstelling van kansengroepen
aan te zwengelen?

enkele decennia mee zoet zijn. Onze maat-

Wim Beazar: Misschien eerst vertellen wat

king stellen van kantoren en atelierruimtes,

schappij produceert defecten, en die defecten

we niet doen bij De Punt. De klassieke sociale

meestal gecombineerd met ondersteunende

resulteren jammer genoeg ook in mensen

economie die zich afspeelt in sociale en be-

dienstverlening zoals secretariaatswerk en

die uit de boot vallen en niet meedraaien in

schutte werkplaatsen is iets wat we hier niet

telefonie. Het zijn heel vaak starters die daar

het systeem. Ik voel mezelf dan ook vaak een

doen. Dat is een context waar kansengroepen

gebruik van maken omwille van de flexibiliteit

garagist of reparateur. In feite kan je twee din-

in een apart circuit tewerkgesteld worden. Wij

en laagdrempeligheid. Dat klassiek aanbod

gen doen: initiatieven nemen om hen terug in

werken op het grensgebied met de reguliere

is er nog steeds. Het is trouwens nog steeds

het peloton te helpen, maar je moet je ook de

economie waar we de werking met kansen-

onze corebusiness.

vraag stellen wat precies de oorzaak is. Heel

groepen bij gewone bedrijven gaan promoten,

wat preventie kan gebeuren in de opvoeding

zonder dat zij noodzakelijk onder een speciaal

Sociale incubatie

en het onderwijs. Neem nu het technisch

statuut moeten werken.

Jacque De Bruycker: We gaan jonge onder-

onderwijs. Het wordt hoog tijd dat we het

In sommige gevallen is dat niet evident, en

nemers die de ambitie hebben om een bedrijf

technisch onderwijs stevig opwaarderen. Dat

krijgen bedrijven daar tijdelijk een loonsub-

te starten met een sterk sociale dimensie,

is zeer dringend, zowel voor de arbeidsmarkt,

sidie voor. Dat kan voor enkele maanden zijn,

begeleiden in allerlei facetten van het on-

als voor de jeugd zelf. We slagen er niet altijd

maar ook voor enkele jaren. Wij begeleiden

dernemerschap. Wat daar bijna onmiddellijk

in om jongeren op een correcte manier in

die bedrijven om tot het statuut van invoegbe-

bij aansluit is een dochterfirma van De Punt,

de samenleving te loodsen, en dat zet zowel

drijf te komen, wat de start van kansengroe-

SOIF, wat staat voor ‘Sociaal Investerings-

tekorten in het bedrijfsleven als kansarmoede

pen in hun werking mogelijk maakt.

Fonds’. Met SOIF willen we risicokapitaal ver-

beetje vergelijkbaar met die van ontwikkelingshulp: de bedoeling is om onszelf over-

in gang. Dat vergt een geïntegreerde aanpak

in Vlaanderen. In essentie bestaat de taak van
zo’n bedrijvencentrum uit het ter beschik-

strekken om starters met een sterke sociale

op lange termijn natuurlijk. Sterker nog, we

Jacque De Bruycker: Klopt, dat invoegstatuut

dimensie te ondersteunen. We overwegen dan

moeten het aandurven om huidige systemen

is een opstap waarmee wij de brug kun-

concreet om in die startende bedrijven ener-

te bevragen en op hun kop te zetten. We

nen slaan opdat zoveel mogelijk mensen

zijds financiële participaties te nemen, maar

moeten breuken creëren met zeer belem-

uit kansengroepen hun weg vinden naar de

anderzijds ook via het zetelen in de Raad van

merende conventies en op zoek gaan naar

arbeidsmarkt. Van hieruit voeren we intensief

Bestuur onze expertise ter beschikking te

nieuwe hefbomen. Integratie tussen technisch

veel prospectie naar verschillende onderne-

stellen. In haar oorsprong was SOIF een 100%

onderwijs en het bedrijfsleven is bijvoorbeeld

mers ter promotie van het invoegstatuut.

dochter van De Punt, maar na een oproep

zo’n potentiële hefboom waar kansen voor

van vorig jaar hebben we twee bijkomende

‘t grijpen liggen. Je kan het ook zien als een

Bedrijvencentrum

aandeelhouders kunnen betrekken. Concreet

noodzaak. Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog

Jacque De Bruycker: Toch even vertellen dat

is dat ‘Van de Velde’, via Ignace Van Doorse-

veel te veel twee werelden naast elkaar en dat

De Punt haar start maakte als louter klassiek

laere en Midus, via Dirk Raes. In de toekomst

is niet bevorderlijk voor de doorstroming.

bedrijvencentrum waarvan er in Oost-Vlaan-

willen we dat graag uitbreiden zodat er meer

“Mensen willen
trots en eergevoel
uit hun werk halen.
Mensen vragen geen
medelijden.”

Ignace Van Doorselaere

Wim Beazar

Jacque De Bruycker

Ignace Van Doorselaere

Lid Raad van Bestuur bij De Punt

Voorzitter directiecomité De Punt I

Lid Raad van Bestuur SOIF I

en SOIF I Onafhankelijk

Voorzitter Raad van Bestuur SOIF I

CEO Van de Velde I Vader van

bestuurder van verschillende

Heel wat engagementen bij KMO’s,

2 kinderen I Adviseur in

jonge en ethische ondernemingen

maar ook vrijwilligersmandaten I

leidinggeven, geïnspireerd door

I Vader van 2 kinderen I Gewezen

Vader van 3 kinderen I Loopbaan

bedrijfsleider in de ICT-sector

achter de rug als leidinggevende in

vechtsporten

de banksector
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“Ik hoop dat we ooit van het
onderscheid tussen reguliere en
sociale economie af zijn.”
Jacque De Bruycker

De POM participeert
in De Punt
kapitaal en expertise ter beschikking komt

heb. We zijn mee op de kar gesprongen. Op

De POM is de grootste aandeelhouder

om samen met jonge ondernemers nog meer

dit moment ben ik heel benieuwd, en kijk ik

van De Punt. De voorzitter van de POM,

nieuwe activiteiten te ontplooien.

ernaar uit om mooie en interessante projecten

Marc De Buck, is eerste ondervoorzitter van De Punt. Johan Declerck,

te zien ontstaan. De relevantie voor Van de
Velde is dat we talent uit ons bedrijf kunnen

algemeen directeur van de POM, is lid

Wat was voor Van de Velde het motief
om te participeren in SOIF?

van het directiecomité van De Punt. Via

Ignace Van Doorselaere: Dat heeft te maken

starters mee te begeleiden: commercieel,

De Punt is de POM ook betrokken bij

met onze intentie van enkele jaren gele-

strategisch, rond personeel, … We hebben

SOIF. En wat zeker niet onbelangrijk

den. Bij Van de Velde krijgen we heel wat

heel wat in huis, gaande van management tot

is: de provincie Oost-Vlaanderen kent

aanvragen van sociale doelen, en in plaats

marketing, ICT, enzovoort…

jaarlijks een substantiële subsidie toe

van onze steun te verdelen over verschillende

aan De Punt om de sociale economie

initiatieven kiezen we er liever voor om onze

verder uit te bouwen.

middelen te focussen en één ding goed te

engageren hun expertise in te zetten om die

doen. Van de Velde is gekend als bedrijf achter

Is het vanuit de duurzaamheidsvisie
van Van de Velde dat jullie betrokken
zijn bij SOIF?

Belgische lingeriemerken zoals Marie-Jo en

Ignace Van Doorselaere: Persoonlijk vind ik

Prima Donna. Daarom zochten we naar een

duurzaamheid een van de meest misbruikte

vrouwvriendelijk project in de regio, en dat

begrippen van de laatste decennia. Het is een

werd toen de “opvoedingswinkel” die werd

woord dat te pas en te onpas wordt bovenge-

opgezet in nauwe samenwerking met de stad

haald. Er is een gebrek aan focus ontstaan

Dendermonde en Wetteren. Inmiddels is dat

door de overtrokkenheid van die opsplitsing

overgegaan in een gemengd project waar kin-

in People, Planet en Profit. De taak van een

deren begeleid worden die het thuis moeilijk

bedrijf is competitief zijn. Punt. Een bedrijf

hebben en begeleiding nodig hebben bij hun

moet in de eerste plaats zorgen voor haar

opleiding en huiswerk.

voortbestaan, want dat is in het belang van
iedereen. Dat je dat doet met de nodige ver-

Dan kwam de vraag van De Punt of we ruimte

antwoordelijkheidszin naar je mensen, naar

hebben voor een tweede project. Ik kende

het milieu en naar de overheid toe, dat vind ik

Wim Beazar al, waar ik veel vertrouwen in

nogal evident. Dat doe je ook als huisvader,
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als school, als theatergezelschap of pakweg

Jacque De Bruycker: Vandaag kunnen we

als buurman. Waarom zou je dat dan als

zeggen dat we stilaan de eerste fases van

bedrijf niet doen?

deze start-up achter ons hebben. Het begint
de cashflow te genereren die we daarbij ver-

In analogie gaan we bij Van de Velde uiteraard

wachten, het draait operationeel erg goed. We

alle milieunormen respecteren, hebben we

kunnen met tevredenheid stellen dat dit een

een social charter over een correcte omgang

mooi verhaal is. Je moet wel geduld hebben.

met medewerkers, en creëren we tewerkstel-

Bedrijven oprichten kost geduld en geld, maar

ling vanuit het bewustzijn dat al die mensen

je moet met je aandeelhouders erin blijven

een gezin hebben en dat die zonder hun werk

geloven dat je er iets moois van kan maken.

in de problemen zouden komen. Daarom dat
de focus op voortbestaan de belangrijkste is,

Wim Beazar: Het is een primeur, maar

en misschien wel de basis is voor duurzaam-

we hebben vandaag tijdens onze Raad van

heid. Dat is iets anders dan duurzaamheid

Bestuur beslist over een nieuwe participatie,

vanuit een soort schuldgevoel of vanuit de

en daar zal de komende maanden de nodige

maatschappelijke druk om goede doelen te

ruchtbaarheid aan gegeven worden. Het is een

steunen. Een goed hart wordt niet beloond in

soort hybride oplossing waar we kansengroe-

de bedrijfswereld. Je belangrijkste plicht is

pen combineren met de kracht van ICT. Die

om je werk goed te doen. Goede doelen stel-

nieuwe organisatie gaat startende bedrijven

len is in mijn ogen niet duurzaam.

ontzorgen wat betreft hun ICT, hun secretariële zorgen en boekhoudkundige zaken. Deze

We zijn betrokken bij SOIF omdat we hier het

worden gedeponeerd op een virtueel platform

potentieel zien om een aantal mooie, maar

‘in the cloud’ zodat zij zich geen zorgen hoe-

vooral beloftevolle projecten te zien gebo-

ven te maken over hun back-office. Ze kunnen

ren worden. Projecten die niet ontstaan uit

zich dan volledig richten op hun kerntaken

medelijden, maar omwille van hun compe-

terwijl alle administratieve operaties worden

titiviteit. Uiteraard mogen die ondersteund

opgevangen en zich voltrekken in de achter-

worden door het invoegstatuut, maar de focus

grond. Bewust van de huidige technologische

moet liggen op een goed product, een sterke

mogelijkheden en de toegenomen toeganke-

teamsamenstelling, een goeie strategie om

lijkheid, hebben we verder geborduurd op het

dat product aan de man te brengen, en een

DNA van een bedrijvencentrum. We geloven

goed beheer.

dat het een substantiële toegevoegde waarde

Want op lange termijn is dat hetgene waar je

op de markt zal hebben. Heel wat onderne-

mensen het meest mee vooruit helpt. Mensen

mers van startende bedrijven zijn alleen of

willen trots en eergevoel uit hun werk halen.

met twee. Ze zijn vaak heel de dag buitenhuis,

Mensen vragen geen medelijden.

en ‘s avonds nog eens adminstratie doen,
dat doen ze vaak niet graag. Maar ook voor

Ook bij Van de Velde vind ik het prima dat

ingeschakelde mensen is het ongetwijfeld een

mensen moe thuis komen na hun werk. Maar

substantiële verrijking in hun persoonlijke en

wel omwille van de juiste reden: omdat ze

professionele ontwikkeling. Er kunnen zowel

gemotiveerd zijn, geloven in wat ze doen en

jongeren als vijftigplussers worden ingescha-

het beste van zichzelf geven.

keld. Het biedt een context waar je mensen
een verantwoordelijkheidsgevoel kan bijbren-

Onder de vleugels van SOIF zijn al
mooie projecten ontstaan, kan je die
even toelichten?

gen. Uit ervaring weten we dat dat alleen al
een verschil kan maken in de doorstroming
naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wim Beazar: SOIF is opgericht in 2009, en
daaronder hebben we twee opgerichte

We willen met die ondernemingen bewijzen

bedrijven waarvan er één alvast operationeel

dat sociale economiebedrijven ook toponder-

is. Ga maar eens kijken naar

nemingen kunnen zijn. We willen aantonen

www.hetfacilitypunt.be. Dat is nu twee jaar

dat ze innovatief en rendabel kunnen zijn om

oud. Het bestaat uit negen medewerkers die

de hele sector uit de geitenwollensokkensfeer

samen met een leidinggevende facilitaire

te halen

diensten leveren – hoofdzakelijk poetsdiensten – aan overheden, organisaties in de

door Stefaan Vandist - Studio Spark

zorgsector en scholen.

.

“Onze maatschappij
produceert defecten, en die
defecten resulteren jammer
genoeg ook in mensen die
uit de boot vallen en niet
meedraaien in het systeem.
Ik voel mezelf dan ook
vaak een garagist of
reparateur.”
Wim Beazar

TROSPECTIE
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Creating
the Greenest County
Interview with Iain Dunnett, Suffolk Chamber of Commerce

S

uffolk: een provincie in het Oosten van het Verenigd Koninkrijk,

van Vlaanderen gescheiden door de Noordzee. Een gewone provincie?
Toch niet. Sinds 2006 wil Suffolk héél graag ‘de Meest Groene Provincie’
zijn. Een uitdaging waar ze maar wat graag hun tijd en energie insteken:
‘Creating the Greenest County’ (CTGC) is anno 2012 een topprioriteit voor
de provincie. Iain Dunnett is een van de mensen die reeds van bij het
begin deze ambitie mee realiteit mag maken. Maar hoe begin je aan zo
een titanenwerk? Hoe reduceer je 60% van de CO 2-uitstoot van een hele
regio op minder dan twintig jaar tijd? Hoe bereik je zowel de overheid,
gemeenschappen en bedrijven? Hoe krijg je alle neuzen in de juiste
richting? Wij vroegen hem om zijn ervaringen met ons te delen.

What’s it all about?

it’s paid off. Locally, you see lots of examples

It’s all about ‘Transforming Suffolk’ so that

of ‘green’ businesses across the county,

our county becomes an example in tackling

especially in the renewable energy sector.

climate change. In fact, our aspiration is that

Alongside the traditional farming sector,

Suffolk should become the county with the

Suffolk’s new ‘green’ economy is developing

greatest reduction in carbon emissions. And

in centres of cutting-edge innovation such as

everywhere across the county people are

Orbis Energy at Lowestoft. And for many oth-

doing their bit to help Suffolk become the

ers such as Anglian Water it’s a necessity to

greenest county. By reducing their energy and

be ‘green’. Clearly, for businesses like these it

water use, insulating their homes, cycling to

makes sense to take a ‘green’ approach.

work, growing fruit and vegetables or shopping locally - you name it, someone in Suffolk
is doing it!

Does this ambition precede national
and European environmental
legislation?

What topics does Suffolk County
Council focus on?

To a large extent, the CTGC ambition has re-

Broadly speaking, CTGC aims to see real pro-

in this area. We’re proud to say that in some

gress in the areas of climate adaptation and

cases our ambition and targets have been

mitigation and maintaining and enhancing the

more ambitious than those set by European

natural and historic environment of Suffolk.

and UK governments and agencies.

Suffolk County Council (SCC) has provided
support to progress in all these areas. And

flected both national and European legislation
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“ ‘Creating the Greenest
County’ is het levende
bewijs dat ambitieuze
projecten kunnen ontstaan
uit heel eenvoudige
ideeën.”

Are you a frontrunner?

Suffolk-based innovation and entrepreneurial

Did you notice that organisations put
transition and sustainability on hold
during the crisis? Or are companies
that embrace sustainability stronger
and more resilient than others?

approach in this sector. Whether it’s the inno-

Many people don’t understand the whole

vative UCS building on Ipswich Waterfront

picture of ‘sustainability’. It’s about looking

or the installation of wood chip boilers in

at what’s good business practice, while also

schools, there is an excellent array of low

taking into account social and environmental

carbon initiatives underway.

aspects. Initially, convincing funders of the

Suffolk has been “ahead of the wave“ with
the development of a low carbon economy.
There are many wonderful examples of

viability of the low carbon sector was an uphill

Is everyone in the region
(government, private and public
sector) on the bandwagon?
It wouldn’t work otherwise. This can only be
achieved with the public and private sectors
working in tandem on the same shared objectives. Initiatives such as community groups
bulk buying solar thermal products to lower
the cost of reducing fossil fuel use for water
heating, sustainable refurbishing of village
halls, community renewable projects on local
assets such as primary schools, or locally-run
energy awareness campaigns and events are

battle. But this has changed spectacularly.

“We kunnen deze
ambitie alleen maar
verwezenlijken als
zowel de publieke als
private sector in tandem
samenwerken aan dezelfde
doelstellingen.”

taking place all around the county.
Convincing businesses that this is an area

How do you get them there?

worth developing has also become much

My main role over the past five years has

easier. Three or four years ago it would have

been to pull the partnership together across

been a struggle to engage businesses in green

all sectors and to ensure that there’s a “buy

issues… But now, with virtually every busi-

in” to the ambition across all geographical

ness, if I talk to them about energy, energy

areas and across business and community

efficiency, energy security, reducing the costs

in general. Central to this has been bringing

of energy, I hardly even need to mention that

organisations in at a very senior level; we

there are other issues relating to that – car-

have utilised a number of senior figures to do

bon reduction, climate change, environmental

this i.e. Lord Deben and Ellen Mac Arthur who

impact etc. It’s good for the triple bottom

have then naturally attracted other senior

line – financial, social and environmental.

figures to the ambition.

There’s also resilience over time – businesses
that can survive turbulent conditions because

Did you notice any effect of being in a
transition process during the crisis?

they’re closely connected to healthy economic,
social and environmental systems.

Well it’s interesting that an ambition such as
CTGC has survived both an economic down-

Suffolk County Council at work

turn and a change of government in the UK.

ambition with senior figures we have made an

What are the benefits and/or
disadvantages of operating on a
county level?

ambition that people are maintaining a com-

Pros certainly outweigh the cons. The benefits

mitment to and not veering away from when

have been very clear when dealing with

politics or finances change. Surprisingly, the

funding and government bodies that like the

recession is now providing a further incentive

look of a county-wide ambition, as opposed to

to develop a sector which may help Suffolk

many smaller ambitions within the same area.

recover.

They can see what the overall direction is for

This speaks volumes to the validity of such
an initiative. It suggests that by aligning the

Iain Dunnett

the county and this has had a beneficial effect
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In 2007, Iain Dunnett was given the formidable challenge of raising the aspiration of ‘Creating

on funding and support decisions. The county-

the Greenest County in Suffolk’. The ambition is to reduce Suffolk’s carbon emissions by 60%

wide ambition has also acted as an encourag-

by 2025. How does one get an entire region (including government and private and public) on

ing “umbrella” ambition that many smaller

board? Iain explains how he got the commitment of government, businesses and the community

projects feel they are contributing to, and this

by creating a vision everyone could aspire to.

has helped to give them a purpose.

Iain Dunnett
Born in Woodbridge, Suffolk, England in 1964 I His education includes: BSc Environmental
Studies, DMS Management Studies, Common Purpose Graduate and a Leadership Development
Programme I With a background in sustainable development, Iain has worked in environmental
management, funding and economic development I Launched in 2007, he was responsible for
creating partnerships to support the ambition of ‘Creating the Greenest County in Suffolk’ I He
was then appointed to the Suffolk Chamber of Commerce as Low Carbon Development Man-

What do you think is the importance
of CTGC’s vision for the Suffolk
region?
Vision brings about tangible results. Case in
point, the recent declaration of both Norfolk
and Suffolk as a Green Economy Pathfinder

ager I Iain is now taking on coordinator role for Green Economy Pathfinder on behalf of the New

by the UK government is the most recent and

Anglia Local Enterprise Partnership/UK government

excellent example of the benefits a long-term
vision can bring. The work on CTGC contributed significantly to the areas’ submission to
be a pathfinder and the pathfinder declaration will aid in the development of the green
economy in the area.

DE POM IN HET PROJECT ANSWER
“Creating greener businesses
and communities”
Klimaatverandering tegengaan is vandaag een van de grootste uitdagingen die we
samen moeten aangaan. Het Kyoto Protocol verplichtte de Europese Unie om tegen
2012 de uitstoot van broeikasgassen met 8% te verminderen. De EU zelf besloot in
2008 tot een integraal energie- en klimaatbeleid met ambitieuzere doelstellingen
voor 2020. Zo hoopt Europa op het juiste pad te raken door de uitstoot van broeikasgassen met 20% terug te dringen, 20% energie te besparen door een verbeterde
energie-efficiëntie en in 20% van onze energiebehoefte te voorzien door middel van
hernieuwbare energie.
In 2008 startte een driejarig Interregproject ANSWER met als voornaamste doelstelling bedrijven en gemeenschappen mee op weg te krijgen naar een CO2-armere
toekomst. ANSWER wilde mee zoeken naar praktische en betaalbare oplossingen
voor een economisch en ecologisch robuustere samenleving. Het project verenigde
partners rond de Noordzeeregio uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden,
Duitsland en Vlaanderen. De lead partner was Suffolk County Council, die door de
realisatie van hun ambitie “Creating the Greenest County” al heel wat ervaring met
Europese projecten en met de topic duurzaamheid had. Een ideale trekker voor het
project dus!
De POM Oost-Vlaanderen richtte zich binnen dit project op de doelgroep bedrijven
en bedrijvencentra. Via het bestaande netwerk van bedrijvenverenigingen in OostVlaanderen werden infosessies en studies rond energie-efficiëntie en hernieuwbare
energie ondersteund. De POM leerde dat de honger naar informatie en het enthousiasme groot waren: er werd ondersteuning geboden aan tien bedrijvenverenigingen,
intercommunales en streekplatformen. Ook twee bedrijvencentra werden energetisch
onder de loep genomen. Bij al deze initiatieven werd de meerwaarde van samenwerking steeds in de verf gezet. Meer weten over het project? Neem dan zeker een kijkje
op www.answerproject.eu.

Why did Suffolk County Council
search for so many international
partnerships such as ANSWER over
the last 20+ years?
Good role models inspire us. We have always
looked at parts of Europe in particular that
have clearly led the way with the development
of sustainable lifestyles and are ahead of the
UK. This has driven our interest in projects
such as ANSWER, the innovative Europeanfunded initiative which promotes carbon
reduction across Suffolk and North West
Europe. It’s wonderful to be able to benefit
from the culture of countries such as
Germany, Sweden, Norway and Belgium.

Convincing the sceptics?
How do you convince the sceptics
of the “greenest” route? How do
you prove that the investment of
resources pays off?    
Actually, I’m not sure I would say a huge
amount of resources was invested. It would be
described as a moderate amount of resources
off the back of which a great deal has been
achieved! The example that I use a great deal,
is the securing of £12 million of investment
from various European funding programmes
and across partners through a range of
sustainability projects over the last three or
four years. The CTGC ambition has helped to
secure this level of investment in Suffolk.
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Do you have a quantitative forecast?
Well, the current figures we are quoting are
that the global low carbon and environmental
goods and services sector was worth more
than £3.2 trillion in 2009/10, the UK share of
this in 2009/10 was more than £112 billion and

“Het is interessant om te zien dat een ambitie
als Creating the Greenest County zowel de
economische crisis als de regeringswissel overleefd
heeft. Dit spreekt boekdelen over het bestaansrecht
van zo’n initiatief.”

our forecast is to increase the UK’s 3.5% share
of this important economic sector.

How did you achieve the current
high level of involvement from both
businesses and policy makers?
Firstly, we set up a long-term vision for the
area. It’s quite refreshing for many organisations that like the idea of having a target to
aim for. Another plus is that it gets them away
from the daily grind of dealing with barriers
and restrictions to their aspirations. Broad
cross-sector support builds up a momentum,
which even the hardest sceptics can’t ignore.

Personal involvement and motivation
How does the ambition of Creating
the Greenest County motivate or
inspire you?
Having worked in environmental manage-

What accomplishments are you most
proud of?

ment, funding and economic development,

Anecdotally, to see the local media quoting

Finally…
Can you share your perspective on
the region of East Flanders?

I have a balanced sustainable development

the CTGC ambition in editorials about local

I’ve had the pleasure of working with Flanders

background – so I think this broad “Jack-of-

decisions on funding and services is very

over the last 13 years. This relationship has

all-Trades” approach has helped in this role

heartening as it proves that the ambition has

ranged from economic accords to projects

and being invited to take on the role was prob-

been absorbed into the fabric of Suffolk.

such as ANSWER. The Flemish response to

ably an extension of this approach. Personally,

proposals and their own ideas have always
been very well informed and prudent. In other

thusiasm to an area of work for which I have a

What do you think of the evolution
of national energy policies (e.g. the
nuclear power debate)?

real passion.

Long-term visionary outlooks in energy policy

ships is huge, we all need good European

world is needed, anything else will fail. Work-

partners for relations, trade and European

ing in this area has taught me to shrug off any

funding. Given that Flanders and Suffolk look

preconceived views and bias to address such

towards each other geographically across the

major issues; this is the only way to reach a

Sea, and that so much trade exists between

sensible long-term view on an energy policy.

the two, I hope that further strong links

I have always been committed to this agenda
and was very keen to apply my energy and en-

"Goede rolmodellen
inspireren ons. We hebben
altijd al met interesse
gekeken naar die delen
van Europa die voorlopers
zijn in het ontwikkelen
van een duurzame
levensstijl."

words, they are a very reliable and trustworthy
partner. The value of such long-term relation-

develop that build the sustainable economic

What would you want the world to
look like in 20 years on a social,
economic and environmental level?

strength of the two areas in a fast-changing

Admittedly, I’m always an optimist and I think

door Mei-Yin Teo

there is a great deal of learning going on
from the current issues in the financial and
media worlds in the UK and internationally.
So hopefully we will see a more balanced
and sustainable lifestyle developing over the
next 20 years. But, alas that is the view of an
optimist!

European and global economy.
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Ruimte voor economie
en duurzaamheid
Bedrijventerreinmanagement door de POM Oost-Vlaanderen

D

uurzaamheid: bestaande ruimte ontsluiten, nieuwe ruimte plannen. Een

oplossing bedenken voor het tekort aan bedrijfsruimte, een algemeen fenomeen, is
vrij eenvoudig. Ofwel leg je nieuwe bedrijventerreinen aan, ofwel transformeer je de
bestaande, revitaliseer je de verontreinigde en verwaarloosde terreinen.

De oplossing implementeren verloopt een stuk moeizamer. Enerzijds

samenwerkten om milieu- en kostenbesparende oplossingen te vinden.

is er maar weinig nieuwe ruimte beschikbaar, anderzijds vergt duur-

Het project focuste echter vooral op het milieuaspect van duurzaam

zaam bedrijventerreinmanagement behoorlijk wat inzet, overtuiging

ondernemen.

en middelen van alle betrokken partijen.
Hier komt de POM Oost-Vlaanderen in beeld. Als uitvoerder van het

«Er lopen nu, in Vlaanderen én daarbuiten, succesvolle projecten die

sociaal-economisch beleid van de provincie Oost-Vlaanderen is het

hun oorsprong hebben in initiatieven van de POM Oost-Vlaanderen.

een van haar taken om projecten rond duurzaam beheer te initiëren,

Mensen die nu aan die projecten werken, weten niet altijd meer waar

te stimuleren en, in sommige gevallen, zelf op zich te nemen.

en wanneer de basis werd gelegd. Dat hoeft ook niet. Het geeft veel

Duurzaam bedrijventerreinmanagement loopt op twee sporen. Er zijn

wordt voortgezet.»

voldoening te zien dat het werk van de POM op een succesvolle manier
de bestaande bedrijfsruimtes die, na transformatie, duurzaam moeten
worden herbestemd en beheerd.

Duurzaam beheer: people, planet, profit... en ruimte

En er zijn de nieuwe bedrijventerreinen waar alle aspecten van duur-

De daaropvolgende projecten speelden in op meerdere facetten van

zaamheid al kunnen worden verwerkt in de eerste plannen.

duurzaamheid.

Willen we een nieuwe verrommelingsgolf vermijden en de vraag naar

Duurzaam ondernemen gaat namelijk verder. Het houdt rekening met

nieuw bedrijfsareaal laten afnemen, moeten bestaande en nieuwe

milieu (planet), maatschappij (people), maar streeft, zoals elke vorm

bedrijventerreinen immers niet enkel kwalitatief, duurzaam, maar ook

van ondernemen, een bepaalde meerwaarde (profit) na.

zo efficiënt mogelijk worden ingevuld en aangelegd.
Een doelstelling van het bedrijventerreinmanagement is het creëren

Verschillende projecten in aanloop naar het huidige
bedrijventerreinmanagement

van ruimte, een aspect dat, hoewel vaak niet prioritair, duurzame eco-

Onder impuls van Europese interregsubsidies initieerde de provincie

moet er immers altijd een aantal lege vierkante meter bedrijfsruimte

Oost-Vlaanderen, via de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

beschikbaar zijn, wil een samenleving haar economie gezond houden.

nomie in de hand werkt. Volgens het principe van de ijzeren voorraad

Oost-Vlaanderen (GOM, in 2006 overgegaan in POM) vanaf 2002 een
reeks projecten met het zicht op creatie van ruimte voor bedrijvigheid.

Duurzaam bedrijventerreinmanagement moet er ook voor zorgen dat
ruimte vlot toegankelijk is. Dit gebeurt door de ruimte te ontsluiten

Milieuclusters: bedrijventerreinmanagement avant la
lettre

met de juiste infrastructuur, maar ook door de gebruikers (bedrijf of

Het eerste project in rij was ‘Milieuclusters’, een samenwerking tus-

De eerste projecten om de mobiliteit te verhogen, concentreerden zich

sen de provincies Zeeland (NL), Oost-Vlaanderen én West-Vlaanderen.

op de duurzaamheidsfactoren ruimte en leefbaarheid. Dat mobiliteits-

Het project spoorde bedrijven aan om krachten te bundelen, nuts-

projecten ook het milieu minder belasten en bedrijven heel wat tijd en

voorzieningen en infrastructuur te delen. Er werden bijvoorbeeld

winst - in de vorm van bespaarde kosten, maar ook in de vorm van goed

energieketens opgestart, waarbij restwarmte van het ene bedrijf werd

personeel dat vlot ter plaatse kan geraken - kunnen opleveren, zijn een

gebruikt voor de verwarming van een ander.

extra troef.

Dit project was een eerste aanzet tot duurzaam bedrijventerreinmanagement, in die zin dat verschillende private (en publieke) partijen

werknemer) in staat te stellen de ruimte te bereiken.
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PROJECT: Max Mobiel
woon-werkverkeer en meer
1. mobiliteitsproject ontstaan uit een pilootproject in de uitvoering van het Vlaamse “Pendelplan” en met steun van het
“Pendelfonds” (zie onder) met als doel woon-werkverkeer
per bus aan te bieden aan de werknemers van het bedrijventerrein Skaldenpark (Gentse haven);
2. ondertussen uitgegroeid tot een uitgebreid onafhankelijk
mobiliteitsnetwerk in Gent dat mobiliteit én sociale economie combineert;
3. omvat een pendeldienst voor bedrijven, fietspunten met
fiestuitleendienst, fietsherstelplaatsen, fietsparkings voor
bedrijven en particulieren, en een fietskoerierdienst.
www.max-mobiel.be
Pendelfonds
1. fonds met projectsubsidies voor lokale overheden en
bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren;
2. onderdeel van het Pendelplan dat vooropstelt dat tegen
2020 het aandeel van de auto in het woonwerkverkeer met
10% moet zijn gedaald naar 60% en de fiets en het openbaar vervoer elk een aandeel van 20% moeten vertegenwoordigen;
3. ingediend vanuit onder andere de stad Gent en de POM
Oost-Vlaanderen bij dit fonds: Max Mobiel.

Bedrijventerrein ‘De Prijkels’ (Deinze)
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Wat voorafging
Bedrijventerreinen bepalen mee de gezondheid van het economische klimaat. In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld creëren
ze 60% van de werkgelegenheid. Ze zijn duidelijk onmisbaar.
In totaal beschikt de provincie over meer dan 11.000 hectare
bedrijventerreinoppervlakte. Veel, maar onvoldoende.
Zeker voor grotere projecten is er onvoldoende ruimte, maar
zelfs kleinere initiatieven vinden niet de plek die ze zoeken.
De vraag is te groot, het aanbod te klein.
Bovendien is die oppervlakte niet volledig aan bedrijven
voorbehouden. In de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 waren heel wat
bedrijventerreinen in handen van privé-eigenaars die er, cru
gesteld, mee deden wat ze wilden. De bedrijventerreinen
kregen gedeeltelijk of geheel andere functies, de plaats voor
grote bedrijvigheid, onder meer productie, werd ingeperkt, de
terreinen verrommelden tot woon-, winkel- en kantoorzones.
Nieuwe bedrijven vonden op de bestaande terreinen bijgevolg
niet de nodige plaats of infrastructuur. Ze moesten op zoek
naar nieuwe terreinen. De vraag bleef stijgen. Dankzij het
financieel interessante kader dat de Europese Interregsubsidies creëren, was er ruimte om projecten op te zetten, uit te
testen en te evalueren. Met enkele mislukkingen en heel wat
positieve resultaten tot gevolg. Behalve succesvolle projecten,
leverden de initiatieven voor de POM knowhow en nieuwe methodieken op. De internationale samenwerking, een vereiste
voor de Interregsubsidiëring, leidde in elk van de projecten
bovendien tot een gezonde wisselwerking tussen regio’s met
verschillende achtergronden en héél wat kennisuitwisseling.
Ook het provinciebestuur lanceerde verschillende subsidies
ter bevordering van het duurzame bedrijventerreinmanagement (zie hiernaast ‘Duurzaam bedrijventerreinmanagement
in Oost-Vlaanderen: van fictie naar feit’).
Waar de sfeer in de beginjaren van het traject onwennig was,
partners niet makkelijk in hun kaarten lieten kijken en er
nog heel wat juridische vragen bestonden, staan bedrijven nu
meer en meer open voor samenwerkingen. Samenwerken
loont. Vanuit die basis bouwt de POM haar taken en actieterreinen uit.
«Een grote wens voor de toekomst is dat we met het huidige
team, dat uitermate complementair is, kunnen blijven samenwerken. We werken niet alleen intern goed samen, maar ook
naar buiten toe. Het team bestaat uit stuk voor stuk meer dan
competente mensen met elk hun knowhow.»
«De POM Oost-Vlaanderen heeft een cultuur gekweekt en
een dynamisme gegenereerd die men – ten onrechte – niet
verwacht van overheidsdiensten.»
«We ontmoeten ook voortdurend zielsverwanten: zo veel
mensen die zich vaak belangeloos inzetten, niet enkel hun
job doen om de centen, maar omdat ze een verschil willen
maken. Dat zie ik meer en meer. We gunnen het elkaar.»

In de praktijk
Het project voor het Skaldenpark, midden in het Gentse havengebied,
verkende als een van de eersten de voordelen van het gemeenschappelijke woonwerkverkeer. Er was een proefproject met pendelbusjes,
in samenwerking met private vervoerfirma’s. Door het stelsel van
ploegenarbeid in de deelnemende bedrijven, kon De Lijn in dit project
immers geen goede dienstregeling verzekeren.
Na afloop van het Interregproject, besliste de stad Gent om het initiatief
over te nemen en werd de vzw Max Mobiel boven de doopvont gehouden. De POM stond mee aan de wieg van het initiatief dat ondertussen
is uitgegroeid tot een goed voorbeeld van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie kaderstuk).

Duurzaam bedrijventerreinmanagement in OostVlaanderen: van fictie naar feit
In 2006 trokken de POM West-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen,
de provincie Zeeland, UGent en Hogeschool Zeeland, samen het eerste
eigenlijke bedrijventerreinmanagementproject op gang. Vier bedrijvenverenigingen in Oost-Vlaanderen stapten mee in het project (vzw Vegho,
vzw De Prijkels, vzw Drongen I en vzw Bedrijvenpark Gentbrugge II).
Naar een Nederlands voorbeeld (Herman Timmermans, Parkmanagement 2.0, www.dhv.nl), werd het bedrijventerreinmanagement vervolgens uitgebreid. Het beperkte zich niet langer tot gemeenschappelijke
aankoop en onderhoud van de gedeelde bedrijventerreinruimte. Enkele
initiatiefnemers werkten samen rond veiligheid, rond bewegwijzering,
rond energie, maar ook rond werkgelegenheid en leefbaarheid van de
buurt.
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Ook op lange termijn betekenen deze bedrijvenclubs een groot voordeel, zowel intern als extern. Er wordt gewerkt aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen, duurzaam bedrijventerreinbeheer en kwaliteitsmanagement, waardoor de economische en maatschappelijke
waarde van de terreinen gegarandeerd blijft. In overleg met externe
partners kan een bedrijvenclub naar voren treden als één belangenbehartiger, wat onderhandelingen niet alleen vereenvoudigt, maar
de positie van de bedrijven, met een gemeenschappelijk standpunt,
versterkt.

«Vaak draait het om een goede strategie, de juiste mensen en lef.
Dat is zo in bijna alles wat je onderneemt, maar het wordt soms
vergeten bij moeilijke thema’s. Elk thema dat niet tot de corebusiness
van een bedrijf hoort, zoals duurzaam bedrijventerreinmanagement en
duurzaam bouwen, ligt moeilijk. Het doet goed te zien dat ook op die
thema’s meer en meer bedrijfsleiders met het uitgangspunt ‘een goede
strategie, de juiste mensen en lef’ werken.»
«Is het een samenloop van omstandigheden? Ik weet het niet, maar feit
is dat in Oost-Vlaanderen de strategie, de kennis én de juiste mensen
zijn samengekomen.»
Voor de POM leidde dit gezonde klimaat tot meer nieuwe initiatieven.
Enkele voorbeelden:
Bedrijventerrein ‘De Prijkels’ (Deinze)

Duurzaam is gewoon doen
Initiatief van POM West-Vlaanderen, provincie Zeeland en POM OostVlaanderen om masterclasses, workshops en themabijeenkomsten

«Onze aanpak is niet administratief, heeft een commerciële insteek en

rond maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te bieden aan

is geënt op enthousiasme. Dat enthousiasme, als het niet te naïef is,

bedrijvenclubs uit de deelnemende regio’s. Door kennis en ervaring uit

wordt geapprecieerd door bedrijfsleiders. Het is iets wat ze herken-

te wisselen wil dit initiatief ondernemingen begeleiden om concrete

nen, wat ze zelf ook hebben. Een droge uiteenzetting geven over wat er

maatregelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te imple-

allemaal mogelijk is, werkt niet. Je moet ook enthousiasme ademen.

menteren.

Dan is er altijd wel iemand in een groep die mee zijn nek durft uit te
steken.»

answer-energieclubs
Bedrijvenclubs die samen initiatieven nemen om hun energie-

Verenigd in bedrijvenclubs, die bijvoorbeeld samen aankopen deden

efficiëntie te vergroten, hun energieverbruik te verminderen en/of

en samen, als een soort belangenvereniging, hun standpunt formu-

samen energie aan te kopen of te produceren. In het kader van het

leerden, kweekten ondernemers een gezonde groepsspirit en werden

project ANSWER (zie p. 62) worden bestaande energieclubs versterkt

nieuwe netwerken aangelegd. De provincie Oost-Vlaanderen sprong bij

en worden andere ondernemingen gestimuleerd om zich aan te sluiten

met bedrijfsvriendelijke subsidies. Vijf bedrijven, waarvan er één zich

bij een uitgebreid netwerk van energieclubs. In Oost-Vlaanderen

opwerpt als trekker, dienen samen een dossier in om subsidies aan te

namen tien organisaties, hoofdzakelijk bedrijvenclubs, hieraan deel:

vragen.

vzw VeGHO (havengebied Gent), Zaubeek, vzw (Kruishoutem en Zulte),

De formule sloeg aan. Dankzij hun zin om te ondernemen en een

De Prijkels vzw (Deinze en Nazareth), Ter Mote (Nevele), Gentbrugge

beperkte eigen investering, ontstonden er verschillende bedrijvenclubs

II vzw (Gentbrugge), Hoogmolen vzw (Kruishoutem), TTS vzw (Temse),

die hun gesubsidieerde projecten wisten om te zetten in winst.

Bedrijvenzone Eke vzw (Eke), streekplatform Meetjesland en Interwaas.

Er werden in totaal al 43 subsidies voor duurzame bedrijventerreinen toegekend. De subsidieaanvragen behelsden initiatieven rond

«De POM Oost-Vlaanderen en al haar partners hebben iets in beweging

beveiliging, signalisatie, imagoverbetering en promotie, groepscon-

gezet wat groter is geworden dan wat we zelf nog kunnen over-

tracten voor afvalverwerking, energieaankoop, elektriciteitsproductie,

schouwen. Daar mogen we best trots op zijn. Bovendien hebben we

opleidingen, jobbeurzen, ...

een, beperkt maar zeer bruikbaar, internationaal netwerk van
competente mensen.»

«In projecten die al even lopen, keert de lokale verankering vaker terug
als thema. In Deinze is er bijvoorbeeld een bedrijventerreinvereniging
die open-bedrijvenuurtjes organiseerde voor de lokale schoolkinderen.

ECO2PROFIT
In Vlaanderen moeten nieuwe bedrijventerreinen CO2-neutraal zijn op

Dat gaat al ver. En het is een voorbeeld van projecten waaruit iedereen

individueel bedrijfsniveau. Om ook bestaande bedrijventerreinen en

nieuwe energie put.»

terreinontwikkelaars, meer bepaald in de grensregio
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Nederland-Vlaanderen, aan te zetten CO2-reducerende maatregelen

«Uiteraard heeft de financiële steun van de Vlaamse overheid ook

te nemen, werd ECO2PROFIT in het leven geroepen. Via ECO2PROFIT

geholpen om mogelijkheden te creëren. Omdat de provincie Oost-

focust de POM Oost-Vlaanderen op energiebesparende maatregelen

Vlaanderen al wat verder staat met haar projecten dan elders, heeft ze

en de lokale productie van groene energie. De POM engageert zich

wellicht ook meer gebruik gemaakt van de beschikbare middelen.»

concreet voor verschillende onderzoeken naar haalbaarheid van
duurzame toepassingen, naar het economisch potentieel van energie-

«Wij zijn niet langer bezig met het leggen van fundamenten, zitten al in

productie en naar de huidige CO2-uitstoot op verschillende bedrijven-

een “afwerkingsfase” voor sommige projecten. Er zijn nu bijvoorbeeld

terreinen.

bedrijventerreinverenigingen die uit eigen beweging en onafhankelijk
van de POM Oost-Vlaanderen samenwerken rond thema’s zoals biodi-

Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen,
steunpunt als proefproject met vijf gemeenten

versiteit. Dat is een vergevorderde vorm van samenwerking.»

De gemeenten Aalter, Hamme, Temse, Sint-Niklaas en Deinze zijn de

De provincie mag zichzelf de Vlaamse koploper inzake bedrijvenclubs

eersten die instappen in dit ‘steunpunt in testfase’. De POM verleent

noemen. Maar daarmee begint het verhaal pas. Doorheen alle trajec-

hen thematische ondersteuning rond concrete toepassingen voor

ten, afgelegd sinds 2002, heeft de POM verschillende vaststellingen

bedrijventerreinmanagement, bijvoorbeeld bewegwijzering, beveili-

kunnen doen en haar visie kunnen bijsturen. Andere vaststellingen

ging, imago, milieu. Daarnaast omvat dit project ook een kennisdata-

leiden tot werkpunten voor de toekomst.

bank die alle verzamelde informatie wil ontsluiten. In meer dan 1.800
documenten en 43 subsidiedossiers staan successen en mislukte

«Er zijn projecten opgezet die – zelfs internationaal – meer worden

initiatieven rond bedrijventerreinmanagement beschreven.

gewaardeerd dan je voor mogelijk, of soms zelfs realistisch, acht.

«Enthousiasme wordt opgepikt of afgeblokt. Soms is de reactie bij

menten. Maar we krijgen ze wel.»

Wij Vlamingen zijn doorgaans niet goed in het aannemen van complibedrijfsleiders: ‘Dit is niet onze corebusiness, daarmee kunnen we
ons niet bezighouden.’ Bedrijfsleiders kiezen zélf hun ambitieniveau,

/People, profit, planet worden meestal in één adem genoemd als het

het kan en mag niet worden opgelegd van buitenaf. Daarin respecteert

om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen gaat.

de POM projectpartners en andere bedrijfsleiders. En ook dat respect

De dimensie ‘ruimte’ wordt hierin echter vaak over het hoofd gezien,

wordt geapprecieerd.»

terwijl het net een basisbehoefte is voor een gezonde economische
activiteit. De POM Oost-Vlaanderen heeft in haar bedrijventerreinma-

Is de strijd gestreden?

nagement aandacht voor àlle vier de aspecten: people, profit, planet,

Waar de provincie in 2004 hooguit een vijftal bedrijvenclubs telde, is

space.

het aantal in 2012 gestegen tot dertig, goed voor een vertegenwoordi-

/Binnen bedrijvenclubs kunnen verschillende ondernemingen hun ei-

ging van circa 50% van de industriegronden in de provincie.

gen productieketens en netwerken openstellen voor elkaar. Zo streven

EU-projecten en provinciale subsidies stimuleren deze initiatieven.

ze naar een optimaal gebruik van grondstoffen en efficiënte verwerking

Een extrapolatie leert dat men tegen 2015 verwacht dat er een

van gebruikte materialen en afval, met zo weinig mogelijk restma-

vijftigtal bedrijvenclubs zullen bestaan.

teriaal of -afval tot gevolg. Anderzijds moeten bedrijven ook op de
ontstane samenwerkingen binnen hun bedrijvenclubs kunnen rekenen.
Afspraken moeten in ere worden gehouden. Zowel het ketenbeheer als
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Bedrijventerrein ‘De Prijkels’ (Deinze)

de continuïteit vereisen evenwel een stabiele samenwerking, heldere

Nu zijn duurzaam bedrijventerreinmanagement en samenwerking nog

en (juridisch) bindende afspraken en openheid. Om het duurzaam

altijd taken die bovenop al de rest komen. En dat terwijl bedrijven-

bedrijventerreinmanagement in Oost-Vlaanderen naar een hoger

terreinen, hoewel ze geografisch vaak aan de rand liggen, net het hart

niveau te tillen, moet er op ketenbeheer en continuïteit worden

van een lokale samenleving kunnen vormen.”

gefocust.
/Uit alle afgelopen en lopende projecten verzamelde de POM honderden documenten waaruit een schat aan do’s en don’ts te verzamelen
valt. Iedereen kan lessen trekken uit het verleden, maar er moet dan
wel een manier zijn om alle kennis te ontsluiten.
/De POM zal haar actieterrein uitbreiden. Van de eerste proefprojecten op bestaande terreinen gaat het verder naar gehervaloriseerde
gebieden en ook naar projecten in opstartfase.
/De POM zal hierbij projecten blijven ondersteunen en blijven hameren op het belang van duurzaam bedrijventerreinmanagement voor
duurzaamheid, continuïteit, kwaliteit en economische groei.
/Daarnaast zal de POM zich met haar initiatieven ook moeten richten
op energiemanagement (zie kaderstuk over energieclubs in het project ANSWER), duurzaam industrieel bouwen en duurzaam vastgoedbeheer (zie artikel over Doorgangsgebouw Maldegem) enzovoort.

«Naast alle inspanningen van het team en zijn partners, kan het
lokale beleid het verschil maken.»
De strijd is nog niet gestreden en zal het ook nooit zijn. Duurzaamheid staat immers gelijk aan continue kwaliteitsbewaking.
De POM kan hierbij verschillende taken op zich nemen. Het beleid zal
die taken mee vorm geven.

«Als geld geen probleem was, zou de POM nog meer willen inzetten
om de lokale betrokkenheid van bedrijventerreinen te vergroten, de
professionaliteit te doen toenemen en meer activiteiten te kunnen
organiseren. Met extra middelen zouden we het multiplicatoreffect
kunnen stimuleren zodat de taak die de POM Oost-Vlaanderen nu regionaal uitvoert, lokaal zou vertakken en de lokale werkingen sterker
zouden worden.»

door Karen Swyngedauw
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SAMENWERKEN lOONt
De getuigenissen
christian crucke, voorzitter bedrijvenzone eke vzw
‘Wat je ook doet, samenwerken maakt dubbel zo sterk.’
Als voorzitter van de bedrijvenzone Eke en lid van tal van andere
verenigingen, werkgroepen en adviesgroepen, is Christian Crucke zich
altijd heel erg bewust geweest van het belang van samenwerken rond
duurzaam ondernemen. Langetermijnvisie, collectiviteit en complementariteit zijn duidelijk onontbeerlijk voor Christian Crucke. Ze
vormen de aanzet voor zijn gedrevenheid. Samen met alle leden heeft
hij Bedrijvenzone Eke vzw kunnen uitbouwen tot een goed geolied
raderwerk, waarin meer dan vijftig bedrijven van elkaars kennis,
logistiek en organisatie gebruik kunnen en durven maken.
Die houding is merkbaar in de mix van activiteiten die bedrijvenzone
Eke vzw organiseert. Er wordt samengewerkt rond globale thema’s zoals energie. Maar men wil er ook de duurzaamheid van elke individuele
loopbaan bewerkstelligen. Workshops en technische infovergaderingen
geven nieuwe inzichten, zorgen dat mensen niet op hun job uitgekeken
geraken. Ook dat is duurzaamheid.
En uiteraard is er de sociale dimensie, de kans om collega’s, concurrenten, buren en partners op een informele manier te ontmoeten.
Samenwerken gaat veel verder dan de gedeelde lasten opvangen.
Het is ook op zoek gaan naar extra wielen die het raderwerk nog groter
en efficiënter maken. Het is durven verder kijken dan je neus lang is,
Poster ‘Samenwerken loont’ project

verder denken dan tot je eigen pensioen.
De toekomst van dit en andere bedrijventerreinen ziet Christian Crucke
vooral veelkleurig in: Door de bedrijventerreinen in te richten in functie

S

van wat we met elkaar kunnen delen en uitwisselen, kunnen we problemen aanpakken en opportuniteiten creëren.

amenwerken stelt ondernemers in staat om kennis en

expertise te delen met elkaar, kosten-effectief onderzoek
te verrichten en samen investeringen te doen in onder
meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, nieuwe

dany neudt, de punt
‘duurzaamheid is maakbaar, maar er is veel
ondernemerschap voor nodig.‘

technologie en hernieuwbare energie. Onder de niet mis

De Punt is een bedrijvencentrum, heeft daarnaast een werking waarbij

te verstane titel ‘Samenwerken loont’ verzamelde de POM

het werkzoekenden, leefloners en andere starters op weg helpt om

Oost-Vlaanderen enkele dicht-bij-huis-getuigenissen

zelfstandig ondernemer te worden, en richt zelf ook bedrijven op waarmee het werkgelegenheid verschaft.

die duidelijk maken hoe samenwerking rond duurzaam
ondernemen economische winst oplevert. People, profit,
planet, space komen in alle verhalen aan bod. Uit de

De Punt balt people, profit, planet en duurzaamheid perfect samen.
Het is een project dat aanzienlijk wat ondernemerschap en overtuiging
vergt, maar iedere partner haalt er duidelijk ook zijn winst uit. Dankzij

getuigenissen blijkt vooral hoe elk bedrijf, vanuit zijn eigen

zijn constellatie van ecologische bedrijven, socio-economische initatie-

achtergrond, makkelijk met duurzaam ondernemen kan

ven en groeiende ondernemingen, heeft De Punt een gezond klimaat

starten.

gecreëerd, dat op zijn beurt stimulerend werkt voor werkgelegenheid,
ondernemerschap, duurzaamheid, ...
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Bij De Punt put men enthousiasme uit een gemeenschappelijk besef
dat een duurzame toekomst mogelijk is, àls we er iets willen aan doen.

Elodie Wauters, VeGHO vzw
‘Duurzaam ondernemen is vooral ook blijven
ondernemen.’

Wannes Wylin, Ecopuur
‘Duurzaam ondernemen wordt niet gedreven door
regeltjes van buitenaf, maar door een positieve houding
ten op zichte van de toekomst.’
Zijn eigen vergeefse zoektocht naar duurzame bouwmaterialen en
-technieken, gaf voor Wannes Wilyn de aanzet om zijn bedrijf Ecopuur
op te richten. De persoonlijke overtuiging dat het sneller moest én

De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen is een dino-

beter kon, gaven Ecopuur van meet af aan een voorsprong als innovator

saurus in het bedrijvenverenigingslandschap, al in 1904 opgericht uit

in de sector. Dat hij zijn eenmanszaak op zeven jaar tijd heeft kunnen

de nood om gemeenschappelijke belangen te behartigen bij de over-

uitbouwen tot een bedrijf met meer dan dertig werknemers, bewijst

heid. Dankzij wat facelifts en ingrepen, is het echter een nog springle-

niet alleen dat anderen zijn mening delen. Het bevestigt dat duur-

vende dino. VeGHO blijft een belangenorganisatie met een belangrijk

zaamheid, vanuit milieu-overwegingen maar ook op bedrijfsniveau,

intern en extern netwerk waarbinnen de voorbije tien jaar ook een

winstgevend kan zijn.

operationele pijler is ontwikkeld. Ondertussen houden VeGHO en haar
leden zich al lang niet meer bezig met enkel elk hun eigen winkel.

Gedrevenheid is slechts één basisvoorwaarde voor duurzaam onderne-

Daar waar de vereniging van oorsprong overkoepelend werkte en

men. Technisch vernuft, knowhow, ervaring én innovatie zijn minstens

dankzij haar schaalgrootte een aanzienlijke slagkracht had in onder-

even belangrijk om kwalitatieve producten op de markt te brengen. Dit

handelingen of grote noden gemeenschappelijk kon aanpakken, zoomt

wordt niet gestuurd door regeltjes van buitenaf, maar vloeit voort uit

VeGHO nu ook in op behoeften die op kleinere schaal worden gedeeld.

een positieve houding ten opzichte van de toekomst.

De leden van VeGHO zetten samen hun schouders onder projecten die
niets met hun corebusiness te maken hebben, besparen zo tijd, verga-

In dit elan verkoopt Ecopuur niet enkel duurzame (energie-)installaties,

ren kennis en vergroten hun efficiëntie.

maar ontwikkelt het ook bouwtechnieken en een frisse bouwaanpak.
Uitgangspunt is een gestroomlijnde samenwerking. In deze ‘bouw-

Met een honderdtal leden, allemaal bedrijven van een aanzienlijke

teamformule’ trekken bouwheer, architect en een beperkt aantal

omvang, zijn er voor VeGHO nog enorm veel samenwerkingen mogelijk.

aannemers van in het prille begin aan dezelfde kar. Door individuele

Ook daarin ligt een belangrijke factor van duurzaam ondernemen

behoeften, eisen en oplossingen te bundelen en op elkaar af te stem-

volgens Elodie Wauters: duurzaam ondernemen is vooral ook blijven

men, kom je tot een weldoordacht en beter technisch concept.

ondernemen. Blijven zoeken naar nieuwe gemeenschappelijke oplossingen en opportuniteiten.

En duurzaam ondernemen is gewoon doen.

Herman, Dirk en Johan Vlaemynck, L.V. Vlaemynck Julien
& zonen
‘Duurzaam ondernemen is via technische en sociale
innovatie steeds grenzen verleggen.’

Willy Van Driessche, Opel Willy
‘Zonder goede mensen geen goed werk.’
Willy Van Driessche startte op 21-jarige leeftijd als zelfstandige. De onbevangen ‘zottigheid’ van toen is mettertijd misschien wat gemilderd,

Het familiebedrijf dat de broers Vlaemynck dertig jaar geleden van hun

maar zijn enthousiasme over mensen en over duurzaam ondernemen

vader overnamen, doet aan duurzame tomatenteelt. Vanuit het principe

is nog net zo overtuigend. “Het voornaamste kapitaal van de onderne-

‘verkoop enkel wat je zelf ook zou willen kopen’, vanuit hun overtuiging

ming zit achter de muren van het bedrijf. Het zijn de mensen.”

en dankzij nieuwe technieken, waren de broers al een jaar na de over-

Dankzij de mensen, die zich elk individueel en samen inspannen voor

name overgeschakeld op een onschadelijke substraatteelt. Beter voor

klanten, bedrijf en milieu, draait de onderneming zoals het hoort en

het milieu, maar - al even belangrijk - ook voor de eigen gezondheid.

heeft ze toekomst. Toch blijft Willy Van Driessches eerste uitgangspunt

Hoewel de keuze evident lijkt, brengt de concrete uitvoering ervan heel

voor duurzaam ondernemen: Zonder goede mensen geen goed werk.

wat met zich mee. Er is onderzoek en experiment, vindingrijkheid en
durf, maar vooral ook geduld voor nodig.
L.V. Vlaemynck Julien & zonen blijft streven naar een gezond evenwicht

Duurzaam ondernemen draait om het creëren van sociale, economi-

tussen mens, milieu en onderneming. Het is een evenwichtsoefening

sche en ecologische meerwaarde. De uiteenlopende ‘persoonlijke’

die het uitvoert in alle aspecten van hun onderneming. Voortdurend

achtergronden, motivaties en streefdoelen van deze getuigen tonen aan

kiest men voor milieubesparende innovatie. Ondertussen levert onder

dat elk van die factoren niet altijd dezelfde prioriteit krijgt of moet krij-

meer een diversiteitsplan, waarin vorming van de (vooral allochtone)

gen. In elk van deze voorbeelden is immers het uiteindelijke resultaat

werknemers centraal staat, ook op menselijk vlak een duurzame

duurzaamheid in ondernemen, en is het gemeenschappelijke adagium

meerwaarde op. Voor de familie Vlaemynck is duurzaam ondernemen

‘Samenwerken loont’.

dan ook als volgt samen te vatten: via technische en sociale innovatie
steeds grenzen verleggen.

door Karen Swyngedauw
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DUURzAAM ONDERNEMERSCENtRUM
AlS AANStEKElIJK VOORBEElD
Bouwen we in de toekomst opnieuw met stro?

S

amengebald in een enkele zin, is het een van de

taken van de POM Oost-Vlaanderen om ruimte voor
ondernemen te creëren. Het duurzaamheidsaspect is hierin
een vaste waarde.

Die voorbeeldfunctie wordt hard gemaakt door een BREEAMcertificaat, kwalificatiegraad ‘very good’ of ‘excellent’, dat de POM wil
binnenhalen voor het bouwproject.
BREEAM, een internationale code, evalueert de duurzaamheid van
bestaande en nieuwe gebouwen aan de hand van de parameters ma-

De POM Oost-Vlaanderen bouwt, exploiteert, beheert en ondersteunt

nagement, gezondheid en welbevinden, energie, transport, materia-

daartoe onder meer bedrijvencentra, innovatiecentra en multi-

len, afval, water, bodemgebruik en ecologie, vervuiling en innovatie.

functionele gebouwen. Een overzicht van alle bedrijvencentra vindt u

BREEAM is een wereldwijd verspreide methode en heeft een groot

trouwens terug op p. 30. Zo helpt ook de POM mee om ondernemers

netwerk aan adviseurs die bijstaan met technisch advies en die tijdens

een vestigingsplek te bieden. En creëert het met andere woorden

het proces kunnen bijsturen waar nodig.

ruimte voor ondernemen.
Een goed voorbeeld is het ondernemerscentrum Meetjesland in
Maldegem, vlakbij de N49/E34 en met makkelijke toegang tot de
E40. Het bedrijfsverzamelgebouw is volledig eigendom van de POM
Oost-Vlaanderen. Drie flexibele bedrijfsmodules vormen er samen een
tijdelijke bedrijfsruimte voor ondernemers in opstart en in expansie.
Handel drijven en milieubelastende activiteiten zijn niet toegestaan.
Voor het overige is elke activiteit hier welkom. Er gaat een voorkeur

“En de kennis die tijdens dit
voorbeeldverhaal is opgedaan, zal nog
verder worden verspreid bij andere
bedrijfsverzamelgebouwen en hun
huurders.”

uit naar lokale ondernemingen, die zich na een eerste fase in het
doorgangsgebouw definitief in de buurt zullen vestigen. Maar ook een

Na een eerste haalbaarheidsstudie volgden een budgettering, een plan

internationaal bedrijf met plannen om voet aan wal te krijgen in onze

van aanpak en het begin van uitvoering. Nieuwsgierigen kunnen het

contreien, is er gevestigd.

hele ontwikkelingsproces op de voet volgen via de website
www.ocmeetjesland.be. Het project wil zo enerzijds informeren en

Iets meer dan tien jaar na zijn bouw leren een marktonderzoek, in sa-

anderzijds ondernemers over de streep trekken om zelf duurzaam te

menwerking met de vastgoedsector, en statistieken rond bedrijvigheid

bouwen en te ondernemen.

dat het ondernemerscentrum Maldegem nu al aan uitbreiding toe is.
Door compacter te bouwen, bespaart men grondoppervlak, maar geen

Duurzame invulling én duurzaam gebouw

ruimte. Bovendien moet er zuinig worden omgesprongen met energie.

Het principe van het ondernemerscentrum, een flexibele ruimte

Daglicht wordt ten volle benut en een oriëntatie naar het zuiden helpt

bieden voor ondernemingen in opbouw, is op zich al duurzaam.

energie te besparen. Met duurzame materialen ten slotte creëert men

In Maldegem wil de POM Oost-Vlaanderen er nog een schep bovenop

een mens- en milieuvriendelijke werkomgeving. Zo wordt bijvoorbeeld

doen. De uitbreiding, die vier flexibele bedrijfsmodules van elk

de optie om te bouwen met stro onderzocht. Stro is immers een mate-

ongeveer 450 vierkante meter zal aanbieden, wordt een toonbeeld van

riaal dat niet alleen op milieu- en energievlak hoog scoort, het is ook

duurzaam bouwen.

financieel interessant en het biedt daarenboven de mogelijkheid om de
sociale en lokale economie te ondersteunen.
Door pientere ingrepen kan het gebouw worden neergezet tegen een
totale meerprijs (in vergelijking met traditionele gebouwen) van 10%,
wat er door de energiebesparende maatregelen snel terug uit wordt
gerecupereerd. Met een beperkt budget kan men kortom toch een
gebouw neerzetten dat van alle comfort is voorzien en dat, getoetst aan
internationale normen, duurzaam is.

OC Meetjesland (Maldegem) zoals het nu is

De bouw en de omgeving zijn duurzaam, maar ook de invulling is
duurzaam. Het nieuwe gedeelte van het ondernemerscentrum wordt
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Concept, ontwerp en visualisatie: Martens Van Caimere Architecten

een stuk flexibeler dan het bestaande. Zo kunnen de ruimtes telkens

hun huurders. Zodat ook zij zich aan duurzaam bouwen wagen. In het

opnieuw worden benut, door heel uiteenlopende bedrijven.

project koos men immers bewust voor een omvang, een budget en een

Tot nu toe werd het ondernemerscentrum gebruikt voor allerhande

uitvoering die voor een kleine of middelgrote Vlaamse onderneming

activiteiten, gaande van een schrijnwerkerij over een importeur van

haalbaar kan zijn.

schoonmaakmiddelen tot verschillende assemblagebedrijven.

Met het BREEAM-certificaat in het vooruitzicht werden de bouwplannen al onderworpen aan een eerste evaluatie. Hier kreeg het

Duurzame omgeving en duurzame samenleving

project al een ‘very good’. En alles wijst erop dat ook de realisatie die

Duurzaamheid stopt echter niet aan de perceelsgrens. Aan de andere

rating zal krijgen. Mits een aantal ingrepen zou zelfs ‘excellent’ tot de

parameters, gericht op de toegankelijkheid, leefbaarheid en econo-

mogelijkheden behoren.

mische duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
vernieuwing, moet ook worden voldaan.

Het duurzaam ondernemerscentrum Maldegem bewijst dat duur-

Met heel wat ervaring in duurzaam bedrijventerreinmanagement heeft

zaamheid, in alle opzichten, vaak bereikbaarder is en dat het meer

de POM een aantal aspecten al geïmplementeerd in het bestaande

oplevert dan we denken.

gebouw en zal het met àlle aspecten rekening houden bij de inrichting,
aanleg en ontsluiting van het terrein.
De POM zal hier de komende jaren haar rol op zich nemen om duurzaam ondernemen verder te stimuleren, via mobiliteitsplannen, via
groepsaankopen van energie of materialen, via onderlinge kennisuitwisseling op bedrijfsniveau, ...
En de kennis die tijdens dit voorbeeldverhaal is opgedaan, zal nog
verder worden verspreid bij andere bedrijfsverzamelgebouwen en

door Karen Swyngedauw
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Terranova Solar (Zelzate en Evergem)

Dankzij zonne-energie
bergen verzetten
Terranova Solar levert iets op voor economie, ecologie én de buurtbewoners

E

en grote gipsberg, langs het kanaal Gent-Terneuzen

in Zelzate en Evergem, is het landschapsbaken dat het
voormalig bedrijf Nilfoss na haar faling achterliet. Medio
2010 kochten, na de faling, DEC, Dredging International,
Jan De Nul en Envisan, de gehele site op met de belofte
om deze te saneren. Onder de naam Terranova en CR2
stippelen ze nu een nieuwe, gesaneerde toekomst uit
voor het gebied. Frank De Mulder, directeur Milieu van de
provincie Oost-Vlaanderen, licht het project toe.
De nieuwe vennootschap Terranova heeft sinds de aankoop van de site
niet stilgezeten: de achterliggende terreinen worden volop aangepakt,
en vooral de gipsberg, die dringend aan herstel toe was, wordt nu volop
gesaneerd.
Dit betekent vooral afdekken en verwijderen van de gevaarlijke zuurbekkens die zich bovenop de berg bevonden en die bij doorbraak een
gevaar voor de volksgezondheid betekenden. Saneren, egaliseren,
en afdekken dus waar dit nodig is. Een deel van dit werk is nu zo goed
als achter de rug. Gevaar voor de volksgezondheid is er niet meer.
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Tussen de gipsberg en de wijk Klein Rusland is intussen
ook een bos van 3 hectare als groenbuffer aangelegd.

gemeenten Evergem en Zelzate) recentelijk het plan opgevat om op de

Het mooie aan dergelijke privaat-publieke
samenwerking is niet alleen dat elke partner zijn
rol heeft en die ten volle kan invullen met zijn
eigen expertise, maar ook dat er een onderlinge
wisselwerking tot stand komt.

flanken en bovenop de berg een grootschalig energieproject (zonne-

Mede dankzij de samenwerking wordt het gebied gesaneerd en dankzij

panelen) te bouwen. Via de POM en via Finiwo (intercommunale voor

de concrete toekomstplannen, lopen die saneringen een stuk sneller

energie) hebben provincie en de betrokken gemeenten zich geënga-

dan aanvankelijk voorzien.

geerd om de nv Terranova Solar op te richten, een nv die zal instaan

Publieke partner en samenleving zijn hier bij gebaat. In ruil kan de

voor de bouw en de exploitatie van het zonnepark, een engagement

private partner ook rekenen op het (communicatie)netwerk dat een

voor twintig jaar.

publieke partner heeft onder de bevolking en op het vertrouwen dat hij

Maar er komt meer. Door de bedrijfsleiding werd, in samenwerking met de publieke partners (de provincie Oost-Vlaanderen en de

daardoor geniet.
privaat-publieke samenwerking (pps). De cvba Fasiver (ook al een

Het zonne-energiepark zou in het najaar 2013
operationeel moeten zijn.

samenspel tussen de provincie, de stad Gent, de Vlaamse overheid en

Ondertussen zijn er nog wat andere hindernissen te nemen.

DEC) saneerde nu zowat tien jaar geleden het eilandje Zwijnaarde om

/De communicatie

het in de nabestemming door te verkopen aan de publieke overheden

De buurt werd eerder al geïnformeerd over de sanering van het gebied

voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Een goed

en over het project Terranova Solar.

gelukt saneringsproject dat nu in een tweede fase aan de start staat

Om de transparantie te verhogen, de betrokkenheid te verhogen en

van nieuwe ontwikkelingen. Ook hier speelt de POM, als partner, een

de discussies rond de financiële stromen in het project uit te leggen,

belangrijke rol (zie ook p. 18-21).

wordt nu alles in gereedheid gebracht om ook rond het zonneproject

Vanuit die eerdere goede ervaringen en met het oog op duurzame ont-

duidelijk en voldoende te communiceren.

wikkeling, trekt de provincie Oost-Vlaanderen nu ook mee aan de kar

Een lokaal draagvlak is immers onontbeerlijk voor het succes van dit

van Terranova Solar, dat het grootste fotovoltaïsche-energieproject van

project.

de Benelux zal zijn. We spreken hier over een oppervlakte van meer

/De coöperatieve

dan 20 ha met een rendement van 16 megawattpiek!

Er wordt gezocht naar de beste formule voor de coöperatieve.

Frank De Mulder was voorheen al betrokken bij een gelijkaardige

Door betaalbare aandelen aan te bieden, blijft de instap voor de

Met dit duurzame project slaagt Terranova Solar er dus
in om zowel de sanering (versneld) uit te voeren als om
duurzame groene energie te produceren.

buurtbewoners haalbaar. Met de nodige promotie zullen de bewoners

Het is evident dat in dit pps-project iedereen zijn boterham wil verdie-

tieve, het fonds voor de buurtprojecten (zie eerder) worden opgestart.

nen. De private partners worden beter door een meerwaarde uit de

/Educatie en innovatie

verkoop van de energie (elektriciteit), maar ook de publieke partners

Ook het educatieve luik moet nog een concrete invulling krijgen.

zullen kunnen inzetten op een financiële return én de oprichting van

De partners in dit deelproject, bijvoorbeeld universiteiten of hoge-

een publiek fonds. Dit fonds zal worden gebruikt voor de ontwikkeling

scholen, worden uitgenodigd om hierin de dubbele rol op te nemen:

van nog nader te bepalen publieke projecten die in de nabijheid van

deze van de educatie zelf (uitdragen van de missie), maar ook deze van

Terranova Solar kunnen ontwikkeld worden. Goed voor de buurt die

onderzoek en vernieuwing. Dergelijk project kan immers ook nuttig

in het verleden de last van de exploitatie moest ondergaan en nu de

zijn voor de eigen R&D!

makkelijk die stap kunnen zetten en kan de coöperatieve ook ‘leven’.
Vervolgens kan, tegen de achtergrond van het project en de coöpera-

vruchten zal kunnen plukken van deze nieuwe exploitatie.
Maar er is nog meer: het plan is om een coöperatieve op te richten die

Terranova Solar koos bewust voor fotovoltaïsche zonneenergie.

de omwonenden de kans zal bieden eveneens financieel te participeren

De keuze voor een duurzaam energieproject, op een plek waar door de

in het project. Zo vloeit ook een deel van de winst die Terranova Solar

vroegere vervuiling weinig andere economische activiteit mogelijk is,

genereert alvast terug naar de buurt.

was snel gemaakt. Technische en administratieve overwegingen leid-

En tot slot: een laatste deel van de opbrengsten moet nog een derde

den vervolgens tot de keuze voor fotovoltaïsche panelen, eerder dan

publieke doelstelling realiseren: de oprichting van een wervend

bijvoorbeeld windmolens.

educatief centrum in de directe omgeving van het productiecentrum
waarbij de technieken van groene energie voor scholen en professio-

Terranova Solar blikt met zijn plannen graag twintig jaar vooruit.

nals worden uitgezet.

Desondanks blijven de technologische innovaties moeilijk te voorspellen. Toekomstig onderzoek moet ons blijven helpen voor het vinden van

We gaan ervan uit dat de economische return van het
project positief zal zijn, dit alvast volgens

creatieve innovatie.
Wat de verre toekomst brengt, weten we dus niet. Dat in de nabije

De POM participeert

de huidig berekende prognoses. En dat

toekomst heel wat bewoners en bedrijven hun groene energie en veel

als aandeelhouder in de

is positief nieuws voor alle vennoten van

meer uit Terranova Solar zullen kunnen halen, staat vast.

vennootschap Terranova

Terranova Solar.

Solar in naam en voor
rekening van de provincie
Oost-Vlaanderen.

door Karen Swyngedauw
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Willy Van Driesschie, die in het kader van de ‘Samenwerken Loont’-campagne aan het woord komt op p. 71, schuift het belang van goede medewerkers naar voor: “Het voornaamste kapitaal van de onderneming zit achter de muren van het bedrijf. Het zijn de mensen.” En nog elders in dit
tijdschrift leest u hoe Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal, zegt dat de POM Oost-Vlaanderen “zowel de mensen
als de dossiers” heeft (zie p. 92). Het zijn inderdaad de medewerkers die een organisatie vorm geven, die haar vlot laten draaien en ervoor zorgen
dat de dossiers in goede handen zijn. Samen als het kan, alleen als het moet, want dat is het motto van de POM. En om die reden mogen de “achttien gezichten” van de POM Oost-Vlaanderen hier niet ontbreken. Want dit zijn tenslotte de mensen die graag en enthousiast hun schouders onder
de vele projecten zetten.
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FANTERIE

1 Anne-Leen Denolf projectmanager bedrijfsinfrastructuur (aanleg nieuwe bedrijventerreinen) > 2 Ingrid Deherder projectmanager bedrijfsinfrastructuur (bedrijfsvastgoed en
revitalisering brownfields) > 3 Marieke Van Poucke projectingenieur bedrijventerreinen (aanleg nieuwe bedrijventerreinen) > 4 Ellen Eeckhaut projectmanager bedrijventerreinmanagement (energie en duurzaam bouwen) > 5 Johan Goethals boekhouding en personeelsadministratie > 6 Veerle Van Daele projectmanager bedrijfsinfrastructuur (revitalisering brownfields) > 7 TOM Dewettinck projectmanager bedrijventerreinmanagement > 8 Dieter Geenens projectcoördinator bedrijventerreinmanagement > 9 Linda Verdonck
projectmanager business development (bedrijfsondersteunende projecten kenniseconomie) > 10 Valentijn Van Baelen projectmanager GIS en ICT > 11 Johan Declerck algemeen
directeur > 12 Annelies Herregat projectmanager bedrijventerreinmanagement (CO2-reductie) > 13 Danny Vanrijkel projectcoördinator ‘Grenzeloze Logistiek’ > 14 Janne Kindt
projectmanager business development (bedrijfsondersteunende projecten kenniseconomie) > 15 Maarten Manhaeve projectmanager business development (bedrijfsondersteunende projecten logistiek) > 16 MARTINE De Creus directiesecretaris > 17 Piet Baeke projectmanager communicatie > 18 Carolien Van Paepegem directiesecretaris
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TERNATIONAAL

Hoog tijd om
Chinees te leren
Interview met Hedwig De Pauw

B

ij internationale economische relaties denken

velen automatisch aan handelsmissies met federale of

Regio met een missie…
Het surplus waarover De Pauw het heeft, is een van de basisprincipes
die de provincie Oost-Vlaanderen sinds de start van de relatie met

regionale ministers, onder leiding van een Koninklijke

Hebei hanteert. Het provinciebestuur concentreert zich op de samen-

hoogheid als Prins Filip. Toch is ook de provincie Oost-

werking van provincie tot provincie en doet met andere woorden aan

Vlaanderen al twintig jaar actief in China en sinds de

een geografische nichepolitiek. Met de federale en Vlaamse overheid
werkt de provincie in permanent overleg en ook in de acties mikken

eeuwwisseling in Vietnam. Dat werpt vruchten af voor

de betrokkenen op de nodige synergie. De basisdoelstelling van de

bedrijven met exportambities richting het Verre Oosten.

bilaterale banden met Hebei blijft het creëren van opportuniteiten voor

Nu China mondiaal investeringskansen zoekt, komt ook

Oost-Vlaamse bedrijven. De meest concrete uiting van die doelstelling waren de zakelijke missies die de provincie intussen bijna twee

de omgekeerde beweging op gang. Hedwig De Pauw,

decennia geleden opstartte. “De eerste volwaardige economische

directeur Economie van de provincie Oost-Vlaanderen, doet

missie is in 1993 naar China vertrokken”, zegt Hedwig De Pauw. “Een

het verhaal.
Oost-Vlaanderen was een van de allereerste provincies die het initiatief
nam om banden aan te halen met landen of regio’s buiten Europa.
Het provinciebestuur onderhoudt immers sinds twintig jaar intense
contacten met de Chinese provincie Hebei. In oktober 1991 ondertekenden beide besturen plechtig een vriendschaps- en samenwerkingsakkoord. Vandaag is een Chinees avontuur geen rariteit meer, maar op
dat moment was zo’n akkoord de enige opstap naar een samenwerking
met de Volksrepubliek China. Oost-Vlaanderen was er dus vroeg bij,
maar wat had een provincie te zoeken in het toen nog zeer gesloten
China? “De internationale activiteiten zijn een vrij logisch onderdeel van
het economisch beleid van de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Hedwig
De Pauw. “Economische ontwikkeling in een provincie leidt finaal tot
een aantal economische producten. In Vlaanderen zijn we met onze
kleine afzetmarkt en grote productiesector noodzakelijk gericht op
export. Omgerekend per inwoner is Vlaanderen een van de topregio’s in
de wereld op vlak van export. Enkel stadsregio’s als Hong Kong of
Singapore doen nog beter.
Dat legt echter nog niet uit waarom we precies als provincie op dat
internationale niveau actief zijn. De provincie Oost-Vlaanderen doet
dat omdat onze eigen economie twee belangrijke havens telt en omdat
we vanuit het economisch veld signalen krijgen dat er een behoefte
bestaat aan internationalisering en aan internationale contacten. Wel
waken we erover dat we onze middelen inzetten om zaken te realiseren
die op het Vlaamse of federale niveau nog niet gebeuren. We willen
meerwaarde en surplus bieden. Zeker in China is dat geen probleem
omdat we daar zeer sterk onze contacten hebben opgebouwd in een
bilaterale relatie met Hebei.”

tweede volgde in 1995 en een derde in 1998. Sinds 2000 houden we een
ritme aan van minstens eenmaal, soms zelfs tweemaal, per jaar. In de
loop der jaren zijn we overgeschakeld van multisectorale missies, met
alle geïnteresseerde bedrijven, naar nicheverhalen. We gaan met een
delegatie die bijvoorbeeld enkel bestaat uit mensen in de voedings-,
biotech- of sierteeltsector. De missies zijn gerichter en functioneler
geworden. Het komt sneller tot concrete ontmoetingen tussen twee
bedrijven, waar het zich aanvankelijk beperkte tot bedrijfsbezoeken.”
Naarmate de wederzijdse kennis vergrootte, verschoof de economische
strategie steeds meer naar een sectoriële benadering die aansloot bij
de mogelijkheden van Hebei en bij de specifieke knowhow en kwaliteiten van het Oost-Vlaamse bedrijfsleven.
De ervaring leerde dat bepaalde bedrijven zich beperkten tot marktverkenning, terwijl anderen intensief begeleid werden in hun zoektocht
naar duurzame en structurele samenwerking met Chinese partners.
“In onze maatschappelijk-bestuurlijke opvatting houdt hier de taak van
een overheid op”, aldus De Pauw. “Het maximum wat een bestuur kan
aanreiken, is het comfort dat de relaties tussen de overheden optimaal
verlopen. We willen een garantie kunnen bieden in maximale ondersteuning en goodwill, wat in dirigistisch aangestuurde economieën
ongetwijfeld een pluspunt is. De eigenlijke afweging inzake uitbouw van
economische relaties maken de bedrijven zelf.”

… en met resultaten
Na twintig jaar samenwerking met Hebei oogt het palmares mooi.
De Pauw wijst op projecten die Oost-Vlaamse bedrijven er konden
realiseren rond bosbouw, waterzuivering, in de varkenshouderij,
in de sierteelt of in het onderwijs. “Vroeger gebeurde dat al met de
toenmalige Mercator Hogeschool, vandaag heeft de Universiteit Gent
een drietal projecten lopen, onder andere rond aquacultuur met
professor Patrick Sorgeloos en rond gezondheidszorg met professor
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Marleen Temmerman.” Het flankerende en ondersteunende beleid van
het Oost-Vlaamse provinciebestuur slaagde er dus in om economische initiatieven voor bedrijven uit de regio te faciliteren. Aan het
lijstje projecten kunnen we overigens nog acties op vlak van cultuur,
monumentenzorg, rampenmanagement, communicatie of havensamenwerking toevoegen. “De goede relatie heeft ook gezorgd voor een
soort van voorkeurspositie waardoor nieuwe ontwikkelingen in Hebei
snel aan ons worden gemeld, wat het mogelijk maakt om daar vlot op
in te spelen.”
Die goodwill ligt uiteraard ook verankerd in de minder projectmatige
en meer structurele uitingen van de bilaterale band met Hebei. Reeds
in 1998 engageerden de twee provincies zich om een Chinadesk en
East Flandersdesk op te richten waar de bedrijven terecht konden voor
diverse dienstverlening. Nog in dat jaar volgde een samenwerkingsverband met de Belgisch-Chinese Handelskamer, sedert 2005 met
de nieuw opgerichte Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel. “Deze
verleent ondersteuning op diverse terreinen en biedt een duidelijke
meerwaarde voor beide partijen en voor de betrokken ondernemingen.
Zij concentreert zich naast concrete dienstverlening aan bedrijven ook
op de organisatie van seminaries en colloquia”, aldus De Pauw.
Op dat ogenblik was de GOM (de voorganger van de POM Oost-Vlaanderen) nog in beperkte mate op het buitenland gefocust, maar met de
start van de POM kwam daar verandering in. “We merken duidelijk dat
de internationale ambitie van de POM Oost-Vlaanderen zich aan het
concretiseren is”, weet ook Hedwig De Pauw. “De POM is nadrukkelijk
verantwoordelijk voor een speerpuntenbeleid waarbij zij een aantal
sterkten van de Oost-Vlaamse economie begeleidt en ondersteunt:
het in de markt zetten van de provincie Oost-Vlaanderen als kennisregio en de positionering als logistieke topregio. Het is logisch dat
die punten een internationaal verlengstuk hebben. De POM klikt zijn
wagonnetje vast aan het internationale beleid van de provincie maar
met sterke wapens om de kennis rond Oost-Vlaanderen als kennisregio en logistieke topregio in de markt te zetten. Die kennisregio heeft
verschillende niches. Een van de meest bijzondere is de ontwikkeling
van de bio-energiecluster in de Gentse Kanaalregio. De POM is in die

“We krijgen vanuit het economisch veld
signalen krijgen dat er een behoefte
bestaat aan internationalisering en aan
internationale contacten.”
structuur aanwezig en brengt die kennis en dat partnerschap in de
internationale missies. Bovendien is de POM belast met de economische regiomarketing om Oost-Vlaamse bedrijven een groter marktaandeel te bezorgen, maar ook om Oost-Vlaanderen als investeringsregio
te promoten. Dat doet de POM gericht in Europese context, maar ook
buiten de Europese Unie. De methodiek vertrekt vanuit de sterkte van
Oost-Vlaamse sectoren en de vraag waar die internationaal nuttig kan
worden gepresenteerd. Via kleine gebalde missies, vaak in samenwerking met het FIT (Flanders Investment and Trade).”

Blijvend zoeken naar opportuniteiten
Met zijn China-politiek heeft de provincie Oost-Vlaanderen allerminst
de boot gemist. Nu heel wat bedrijven klaar staan om de Chinese

Hedwig De Pauw

markt te verkennen, heeft Oost-Vlaanderen in belangrijke mate zijn
huiswerk klaar en het is een pluspunt dat ook Hebei investeert in
sectoren als milieu, land- en tuinbouw, logistiek en distributie, farma,
biotech of ook automotive. Beide provincies hebben tevens belangrijke
havens, in Hebei zijn dat de havens van Qinghuangdao, Huanghua
en de nieuwe haven van Caofeidian. Bovendien vormt de belangrijke
haven van Tianjin (de vroeger hoofdstad van Hebei en nu een autonome
stadsregio) een enclave binnen Hebei. Hedwig De Pauw geeft te
kennen dat zeker op dat vlak nog meer valorisaties mogelijk zijn.
“We hebben altijd gedacht dat die havens een match konden zijn met
de Gentse en Waaslandhaven, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn.
Hebei zoekt voor zijn havens investeerders, grote overslagbedrijven die
bij hen kunnen werken. Wij hadden eerder gemikt op de ontwikkeling
van vrachtvervoer tussen de havens in beide provincies, maar die
opportuniteit is nog niet benut. Dat kan echter nog komen, Hebei
maakt werk van een haven die ongeveer even groot is als de Belgische
kust.” Op dit moment ligt de prioriteit in de China-strategie echter
duidelijk op het benutten van de geprivilegieerde contacten om de
eigen troeven in logistiek, distributie en kenniseconomie maximaal in
beeld te brengen. Dat sluit nauw aan bij de China-strategie die ook de
Vlaamse regering voert.

Ook naar Vietnam
Naast China is Vietnam sinds de eeuwwisseling het tweede Aziatische
land waar Oost-Vlaanderen zijn internationale ambities ten uitvoer
brengt. Begin jaren ‘80 had Vietnam de pijnlijke status van het vierde
armste land ter wereld te zijn. De langdurige oorlogen hadden het land
op de rand van de afgrond gebracht. In 1986 koos de Vietnamese regering voorzichtig voor wat zij omschreef als de ‘Doi Moi-politiek’, een
geleidelijke politieke en economische liberalisering. Het bracht
Vietnam in het lijstje van snel groeiende economieën en in het zog van
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de groeiende openheid besliste ook het Oost-Vlaamse bestuur om er
mee te stappen in een urbanisatieproject. “We trokken naar daar in een
sfeer van meer openheid in Vietnam, maar onze betrokkenheid kwam
er door de participatie in een concreet project via kennisinbreng”,
vertelt Hedwig De Pauw. Het provinciebestuur kreeg de concrete vraag
om de knowhow inzake planologie, opgebouwd dankzij het ROM-project
Gentse Kanaalzone, ter beschikking te stellen van een grootschalig
urbanisatieproject in één van de armste en dichtstbevolkte buurten van
Ho Chi Minh City. Het project wilde de leefkwaliteit van een kwart miljoen inwoners verbeteren via betere huisvesting, milieusaneringen en
economische impulsen. Oost-Vlaanderen ontwikkelde tevens een eigen
onderwijsproject waarbij het een school voor andersvaliden volledig
uitrustte met pedagogisch en educatief materiaal.
“Het werk daar maakte duidelijk dat er voor onze bedrijven meer opportuniteiten lagen dan er op dat moment werden benut”, aldus
De Pauw. “We stelden vast dat er geen grote initiatieven waren vanuit
België. Met de ervaring en methodiek die we opbouwden in China, konden we ook voor Oost-Vlaamse bedrijven iets betekenen in Vietnam. Bij
de start werkten we opnieuw multisectoraal en na verloop van tijd zijn
we meer gaan focussen. Dat heeft geholpen om de sterkte van
Oost-Vlaanderen daar op de kaart te zetten.”
In 2003 startte een gerichte en wetenschappelijke samenwerking met
Vietnam. Dat jaar kwam de grote impuls echter van een succesvolle
handelsmissie onder voorzitterschap van Prins Filip. Aan de missie
namen zo’n zeventig bedrijven deel, waaronder dertien uit Oost-Vlaanderen. De Prins opende onder andere een School of Excellence, een
project dat Oost-Vlaanderen financierde en Vietnamese middenkaders
die werken voor Oost-Vlaamse en bij uitbreiding Vlaamse bedrijven
hielp vormen. Zoals De Pauw aanhaalde, is de methodiek herkenbaar.
Net als in de relaties met de Chinese provincie Hebei werd duidelijk
gekozen voor een economische finaliteit: de samenwerking moet ten
goede komen van de Oost-Vlaamse bedrijven.

Van projectmatige aanpak naar bilaterale samenwerking
Net als in China is de rol van de Universiteit Gent niet te onderschatten. De Pauw verwijst naar het werk van professor Patrick Sorgeloos,
die lang voor de initiatieven van de provincie in Vietnam actief was. Hij
legde reeds in 1981 de eerste contacten met de Universiteit van Cantho
voor de wetenschappelijke onderbouwing van de uitbouw van de aquacultuur. Zijn idee werd een succes en zorgde er mee voor dat aquacultuur het op drie na belangrijkste exportproduct van Vietnam werd.
Daarnaast is de output van de samenwerking met Vietnam sterk vergelijkbaar met de Chinese resultaten. Handelsmissies hielpen bedrijven
op goede weg, maar Vietnam was op initiatief van de provincie ook
gastland tijdens de 51ste editie van Accenta-Internationale Jaarbeurs
van Vlaanderen. De structurele component volgde evenzeer, met onder
andere in 2007 de oprichting van het Flanders Economic Office.
“Op die locatie bieden we een achttal bedrijven een instapmogelijkheid.
Ze kunnen er zich vestigen tegen zeer concurrentiële voorwaarden
om hun concrete interesse voor de markt een bepaalde tijd te toetsen.
Lukt hen de stap naar die markt, dan gaan ze verder op eigen kracht.
Lukt het toch niet, dan hebben ze slechts een beperkte investering in
mensen en middelen moeten doen om het te proberen.” Ondanks de
projectmatige benadering van de eerste tien jaar in Vietnam, beoogt
Oost-Vlaanderen ook hier een bilaterale samenwerking. Sinds enkele

“Waar we destijds gestart zijn vanuit
het idee om de export en relaties van
onze bedrijven te bevorderen, merken
we nu de omgekeerde beweging.”
jaren bekijkt de provincie de mogelijkheden om samen te werken
met Lam Dong, een provincie die vergelijkbare klimatologische
omstandigheden kent als Oost-Vlaanderen. “Voor sectoren als
sier- en groenteteelt biedt dat mogelijkheden. Een Oost-Vlaamse
sierteler trekt er nu al heen voor de in-vitro kweek van kleine
plantjes. Wij zoeken een bredere samenwerking om in Lam Dong
samen met het Proefcentrum voor de Sierteelt en de UGent
een stuk kennisopbouw te doen rond onder meer bemesting en
ziektebestrijding.”

De omgekeerde beweging
De komst van Vietnamese investeerders naar Oost-Vlaanderen
is anno 2012 nog geen item, maar voor de samenwerking met
China is dit wel een actueel topic. Oost-Vlaanderen is zelfs de
provincie die een van de meest zichtbare Chinese participaties in
ons land huisvest. Volvo Cars in Oostakker kwam in 2009 in handen van het Chinese Geely en ook al heeft die deal rechtstreeks
weinig te maken met de activiteiten die de provincie de voorbije
twee decennia opbouwde, toch is de komst van China naar
Oost-Vlaanderen geen verre denkpiste. “Waar we destijds gestart
zijn vanuit het idee om de export en relaties van onze bedrijven
te bevorderen, merken we nu de omgekeerde beweging”, zegt
Hedwig De Pauw. “China zoekt overal in de wereld investeringen
en daardoor hebben we het accent ook gelegd op de promotie
van wat onze provincie in huis heeft. We hebben het profiel
van een kennisgedreven economie en leggen de link naar de
kennisinstellingen die we hebben. Ook dat sluit weer aan bij de
taken van de POM Oost-Vlaanderen, die bijvoorbeeld sterk actief
is in de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. De ontwikkeling
is één iets, maar ze gevuld krijgen iets anders en dus sluit het
aanspreken van investeerders uit buur- en verre landen aan bij
haar opdracht. De activiteiten die de Universiteit Gent in China en
Vietnam opzet zijn in dat kader niet onbelangrijk. Die activiteiten
draaien rond onderwijs, maar ook rond het projectmatig ondersteunen van initiatieven. Dat is dankbaar omdat die projecten
weg blijven uit de direct concurrentiële sfeer. Universiteiten
worden heel dankbaar geaccepteerd in de betrokken landen.”
Ook wat betreft ‘de omgekeerde beweging’ heeft de provincie
Oost-Vlaanderen al enkele jaren zijn huiswerk klaar. In 2007
zag het Chinaplatform het daglicht, gedragen door het provinciebestuur, de Universiteit Gent, de Stad Gent en de VlaamseChinese Kamer van Koophandel. Dit platform richtte in 2008 een
permanente antenne op in Beijing. Opnieuw om onder andere de
economische contacten te sturen, maar daarbij wordt niet alleen
gedacht aan het ondersteunen van Oost-Vlaamse bedrijven in
hun contacten met China. Ook de promotie van Oost-Vlaanderen
als aantrekkelijke investeringsregio werd meteen een prioriteit.
Of waarom het ook voor niet-exporterende bedrijven hoog tijd
kan zijn om Chinees te leren.
door Wouter Temmerman

SCHEPEN

In dit dossier
De magie van 2020, een blik op de strategische
ambities van de Oost-Vlaamse havens
Rieme krijgt nieuw multifunctioneel bedrijventerrein
Nooit meer verdwaald in de Gentse haven
Samen varen we verder

Waasland haven
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E

en blik op de economische indicatoren van de twee

Oost-Vlaamse havens – de Gentse en de Waaslandhaven
– leert dat dit tweetal qua toegevoegde waarde en
werkgelegenheid de absolute motor van de provinciale
economie zijn. Beide havens zitten bovendien duidelijk
in een groeiscenario en etaleren met het oog op 2020
ambitieuze strategische doelstellingen. Daan Schalck,
CEO van het Havenbedrijf Gent en Peter Van de Putte,
directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever
leggen uit wat de havens drijft.

In 2011 waren de vier Vlaamse havens goed voor een trafiek van net
geen 265 miljoen ton goederen. Rotterdam verwerkte ter vergelijking
433 miljoen ton goederen, maar als we focussen op Vlaanderen dan
is Antwerpen met 187 miljoen ton niet verrasIn In 2011 waren de
vier Vlaamse havens goed voor een trafiek van net geen 265 miljoen
ton goederen. Rotterdam verwerkte ter vergelijking 433 miljoen ton
goederen, maar als we focussen op Vlaanderen dan is Antwerpen met
haven van Gent

187 miljoen ton niet verrassend de grootste Vlaamse haven. Zeebrugge
scoorde net geen 47 miljoen ton, Gent haalde iets meer dan 27 miljoen
ton, terwijl het aandeel van Oostende met 3,8 miljoen ton beperkt

WIE IS WIE?

blijft. Enkele nuances bij die cijfers: de haven van Antwerpen heeft met

Het Havenbedrijf Gent en de Maatschappij Linkerscheldeoever

in 2011 goed was voor meer dan 30 miljoen ton goederen (de exacte

zijn twee bedrijven die niet één-op-één mogen vergeleken

cijfers van 2011 zijn vooralsnog niet bekend).

de Waaslandhaven (op linkeroever) een Oost-Vlaams onderdeel dat

worden. Sinds een decennium bestuurt het Havenbedrijf Gent
de haven van Gent als een autonoom bedrijf, met de Stad Gent

Blijvende groei

als enige aandeelhouder. De Maatschappij Linkerscheldeoever

Met dat cijfer van meer dan 30 miljoen ton is de Waaslandhaven wat

(MLSO) is een buitenbeentje. Het is geen autonoom havenbe-

zeehaventrafiek betreft groter dan de Gentse haven, al telt Gent in

drijf maar een opdrachthoudende vereniging die vaak wordt

zijn communicatie doorgaans de trafiek via binnenvaart mee. In die

vergeleken met een intercommunale. Ze houdt zich bezig met

oefening rondde Gent in 2011 de kaap van 50 miljoen ton. Dat is 4,4%

het verwerven van terreinen, het bouwrijp maken ervan met

meer dan in 2010 en ook dat was al een recordjaar. 2011 was het derde

visie op ontwikkeling en concessies geven. Ook de gronden die

recordjaar in vier jaar tijd. Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf

later worden overgeheveld naar het Gemeentelijk Havenbedrijf

Gent legt uit waarom. “Een deel van de groei is conjunctureel”, steekt

Antwerpen komen eerst via de MLSO. De MSLO maakt mee het

Schalck van wal. “Ondanks de twee crisisjaren zit er op een lange

beleid van de Waaslandhaven, maar de havenbestuurlijke bevoegdheden blijven in handen van het
Havenbedrijf Antwerpen.

termijn een groei in de conjunctuur en daar surf je als haven voor een
deel op mee. De belangrijkste verklaring voor ons is echter dat de
ontwikkeling van de Kluizenzone voor de haven van Gent een bijkomende oppervlakte heeft gecreëerd die nu stilaan op de markt komt.
In zeevaart is 10% van onze trafieken aan het Kluizendok gerealiseerd.
Dat betekent dat het aantrekken van nieuwe bedrijven en de creatie van
nieuwe infrastructuur voor een groei zorgt die bovengemiddeld is.”
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De magie van 2020
Een blik op de strategische ambities van de Oost-Vlaamse havens

Het Havenbedrijf Gent is door het belang van de binnenvaart bovendien

een tweede zeesluis sinds november 2011 aan de gang. Deze zeesluis

minder gevoelig voor de economische ups en downs. De Waasland-

zal fungeren als verbinding tussen het Deurganckdok en het Waasland-

haven voelt die pieken en dalen meer, weet ook Peter van de Putte,

kanaal. Dat laatste kan nu enkel bereikt worden via de Kallosluis.

directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever. “In de crisisjaren

“De Kallosluis heeft momenteel 8.000 schuttingen per jaar, zit bomvol

2008 en 2009 zagen we een enorme teruggang van de haventrafieken”,

en heeft een diepgang van slechts 12,5 meter”, duidt Peter Van de Put-

klinkt het. “Niets is immers zo volatiel als de makkelijk verlegbare

te de noodzaak. “Om grote schepen binnen te krijgen in het Waasland-

containertrafieken. Positief was echter dat de industrie die dip niet echt

kanaal heb je een tweede sluis nodig, maar ook Amerikaanse bedrijven

voelde. De stabiliteit zorgde ervoor dat we het aantal jobs in de haven

komen hier sinds 9/11 minder graag omdat ze het systeem met één

op peil hebben kunnen houden. Belangrijke clusters als de petroche-

sluis zien als een muizenval.” De nieuwe zeesluis wordt de grootste ter

mie worden niet zomaar even verlegd. Daarom vind ik jobs als indicator

wereld met een lengte van 500 meter en een diepte van 17,8 meter.

belangrijker dan de trafiek.” De Waaslandhaven telt 14.000 directe

De breedte van 68 meter laat bovendien toe dat zeer grote schepen

werknemers en 20.000 indirecte, waar Gent staat voor 26.000 directe

door deze sluis kunnen, waardoor de grootste containerschepen ter

en 38.000 indirecte banen.

wereld de achterliggende terminals van containers kunnen voorzien.
De nieuwe sluis zou tegen 2016 operationeel moeten zijn.

Los van de crisisgevoeligheid boert de Waaslandhaven al twee jaar zeer
goed. In 2010 steeg de zeehaventrafiek met 12%, 2011 werd zelfs een

Het ijkjaar 2020

nieuw recordjaar. “Een belangrijke verklaring voor de stijgende trafiek-

Naast de komst van de twee zeesluizen hebben de Gentse en de Waas-

cijfers is het Deurganckdok dat voller en voller komt te zitten”, aldus

landhaven nog een reeks ambitieuze projecten in de pipeline zitten

Van de Putte. “Op internationaal vlak lopen belangrijke gesprekken om

om hun eigen groei, en bij extensie die van de Oost-Vlaamse economie

dat dok nog actiever te gaan uitbouwen. Verder is de liquide bulk (vloei-

vorm te geven. Voor de Waaslandhaven is de uitbouw van de ontwik-

baar massagoed) gestegen. We hebben hier bovendien veel chemische

kelingszone Saeftinghe een van de topprioriteiten. In deze zone, die

bedrijven en de chemische logistiek is belangrijker geworden.”

bekendheid verwierf door het getouwtrek rond het polderdorp Doel,
hoopt de Antwerpse haven een nieuw dok te zien ontstaan. Peter Van

Nieuwe zeesluizen

De Putte schat de kansen in. “Of het een dok wordt, hangt af van de

Voor hun verdere groei kijken de twee havens in de eerste plaats uit

beslissing die de Vlaamse Regering nog moet nemen. Een beslis-

naar de komst van een nieuwe zeesluis. Gent kon zich in maart zeer

sing in de loop van dit jaar betekent dat het GRUP er eind 2012, ten

tevreden tonen over een akkoord rond de start van de planuitwer-

laatste medio 2013 moet zijn. Met die timing zou de Ontwikkelingszone

kingsfase voor de bouw van een tweede zeesluis. Die is broodnodig

Saeftinghe tegen het jaar 2020 ontwikkeld kunnen worden.” Mocht er

omdat de capaciteit van het complex in Terneuzen en de grootte van de

een Saeftinghedok komen dan zal dat grote wijzigingen in de verhou-

bestaande sluis onvoldoende is. Bovendien toonde een verdere analyse

ding tussen de twee Oost-Vlaamse havens met zich meebrengen. Qua

van de hierboven vermelde trafiekgroei aan dat het Havenbedrijf Gent

zeehaventrafiek is de Waaslandhaven op dit moment al iets groter dan

zijn groei vooral dankt aan de binnenvaart, terwijl de zeevaart stag-

Gent, maar met een Saeftinghedok zou het grootste deel van de con-

neert. Een nieuwe zeesluis kan dat euvel verhelpen. “De inkomsten uit

tainertrafiek van de Antwerpse haven naar Linkeroever kunnen komen.

zeevaart liggen bovendien ruim boven die uit binnenvaart”, weet ook

Momenteel gaat dat om een containertrafiek in de Antwerpse haven

Daan Schalck, “maar de groeicijfers van binnenvaart situeren zich dan

van 105 miljoen ton goederen.

weer ruim boven die van de zeevaart. Als die zeesluis er zal zijn, dan
zie je wat het verwachtingspatroon mag zijn voor bijkomende gronden

Kijken we naar de strategische economische ambities van het

op vlak van zeevaart. In ons strategisch plan 2010-2020 hebben we

Havenbedrijf Gent dan staat ook daar een verhoging van de jaarlijkse

onze groeiambitie daar beperkt tot 10% in tien jaar tijd.”

maritieme overslag met stip genoteerd. Het strategisch plan 20102020 gaat voor 30 miljoen ton. Het plan ziet een substantiële verhoging

Voor de vruchten van de nieuwe sluis, zal het alvast wachten zijn tot het

van de containeraanvoer als een basisvereiste voor de uitbouw van

volgende strategisch plan. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

de haven als multimodaal logistiek knooppunt waar ook toegevoegde

Hilde Crevits noemde 2020 een streefdatum en Daan Schalck vindt die

waardeactiviteiten uitgevoerd worden. Qua binnenvaart wil Gent tegen

timing realistisch. “Vanaf nu moeten we uitgaan van een planproces

2018 uitgroeien tot een distributiedraaischijf voor Frankrijk. Door de

van drie jaar. Als de bouw in 2015 kan starten, dan moet je rekening

Seine-Schelde-Noord verbinding kan Gent de eerste zeehaven van

houden met vier tot zes jaar.” In de Waaslandhaven zijn de werken voor

Parijs voor alle goederensoorten worden. Daarnaast zet Gent in op
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haven van Gent

distributieclusters rond voeding, bouwmaterialen en zeker ook bio-

ledig braak moet blijven omwille van tijdelijke natuurcompensaties.

massa. “Puur economisch zitten we onder de motorkap van die mooie

Bovendien hebben we ook nood aan grond omdat al die transporteurs

wagen die de provincie Oost-Vlaanderen is”, zegt Daan Schalck over

van gisteren vandaag logistieke spelers zijn geworden met magazij-

zijn ambities. “Vandaag is er echter te weinig wisselwerking. We moe-

nen, met cleaning van tanks en met specifieke opslag. Het gaat om

ten de economische voordelen van een Extended Gateway® bekijken

bedrijven die zich voorheen buiten de haven bevonden, blijven groeien

en mogen niet blijven hangen in de sfeer van studies en werkgroepen.

zijn door de haven en zich nu ook in de haven willen vestigen.” Nog een

Sommige goederenstromen moeten we bijna letterlijk vastpakken. We

verzuchting van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn de kades,

moeten in detail gaan bekijken welke clusters een rol kunnen spelen

een problematiek die niet kan worden losgekoppeld van de binnen-

en hoe we die elders in Oost-Vlaanderen kunnen versterken.”

vaartambities van de Antwerpse haven, verduidelijkt Peter Van de
Putte. “De Antwerpse haven heeft een tekort aan kades. Het is zeer

Meer ruimte

moeilijk voor een logistieke speler om aan binnenvaart te doen. Als je

Naast de trafiekambities stipt Schalck ook een reeks doelstellingen

binnenvaart doet zonder zeevaart kun je hier bijna nooit aan terminal

aan inzake ruimteproductiviteit. De nieuwe zeesluis hangt nauw met

raken. Daarom dringen we er als Maatschappij op aan dat we de kop

dat ambitiepakket samen: het Havenbedrijf wil bijvoorbeeld 80 hectare

van het Verrebroekdok als binnenvaartterminal zouden kunnen laten

niet-watergebonden ruimte aan het Kluizendok volledig operationeel

gebruiken. Ook als er een Saeftinghedok zou komen, dan is dat een van

uitgewerkt hebben op het moment dat de nieuwe zeesluis gerealiseerd

de zaken die zou moeten worden meegenomen als je een mooie modal

zal zijn. “We hebben tegen 2015 een gevalideerd strategisch ruimte-

split wil hebben.”

lijk masterplan opgemaakt voor het hele havengebied”, zegt Daan
Schalck. “Dat plan gaat onder meer uit van een stijging van de ruimteefficiëntie met 25% in het oude havengedeelte, een logische clustering
van activiteiten en de aanpak van de bestaande brownfieldprojecten.
De hele ruimtelijke benadering zit overigens al jaren in een stakehol-

“We hebben nood aan grond
in de toekomst.”

dersverhaal, met bewonersoverleg bijvoorbeeld. De provincie speelt
daar zijn coördinerende rol en dat heeft tot meer resultaat geleid dan

Samenwerking met de POM

wanneer wij als haven voorop hadden moeten lopen. Dat merk je ook

Twee andere ruimteprojecten in Oost-Vlaanderen die de Maatschappij

aan het planproces op Linkeroever, dat zo moeizaam verloopt.”

Linkerscheldeoever helpt aansturen zijn de ontwikkeling van het 170
hectare tellende Logistiek Park Waasland, waarmee de Waasland-

Op Linkeroever klinkt dezelfde behoefte op vlak van gronden, wat

haven zich richt op bedrijven die logistiek actief zijn, en het Bijzonder

onder andere verklaart waarom de laatste mogelijke uitbreiding, via

Economisch Knooppunt Sint-Gillis-Waas/Stekene. Het Ruimtelijk

Saeftinghe, van zeer groot belang is. “Wij hebben nood aan grond in

Structuurplan Vlaanderen heeft een kleine herziening gekregen en

de toekomst”, bevestigt Peter Van de Putte. “Momenteel hebben we

daarin is de oprichting van een aantal Bijzondere Economische Knoop-

nog een bufferreserve aan grond, maar we houden rekening met een

punten voorzien. Een ervan is het BEK Sint-Gillis-Waas/Stekene dat

vogel- en habitatrichtlijn waardoor de braakliggende grond bijna vol-

een logistieke zone zou worden, een soort verlenging van de Waasland-
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haven buiten havengebied. Peter Van de Putte duidt de rol van de POM

echt structurele samenwerking zitten de havens in Gent en het

Oost-Vlaanderen. “Dat project proberen we samen met de POM Oost-

Waasland niet echt te wachten. “Gent zet sterk in op binnenvaart

Vlaanderen hard te maken”, zegt hij. “Een stuurgroep met de betrokken

richting Parijs, waar wij vanuit Antwerpen meer gericht zijn op de

gemeenten, de MLSO, Interwaas en de POM heeft er proactief op

Oost-Zuid as, onder meer richting Duitsland”, weet Peter Van de Putte.

gewezen dat dit een ideale plaats is om een BEK te leggen. Momenteel

“Onze wegen lopen meer via het Albertkanaal, Luik, Duisburg… Dat

wordt op provinciaal niveau bekeken hoe groot dat BEK kan worden en

is een duidelijk andere as. Gezamenlijke initiatieven tussen de twee

is het eerder beperkt in grootte, enigszins tegen onze zin.”

havens om Oost-Vlaanderen meer op de kaart te zetten, zijn er niet. Als
die er zijn, dan is dat vanuit de POM.”

Het BEK illustreert de manier waarop de twee Oost-Vlaamse havens
samenwerken met de POM Oost-Vlaanderen: eerder projectmatig, in

Ook Daan Schalck toont zich eerder terughoudend. “Je kan als Gentse

losse maar zeer efficiënte samenwerkingsverbanden. “Voor een

haven wel dingen samen doen met de Waaslandhaven, maar dat geldt

initiatief als de Extended Gateway®studie zit de POM aan het stuur en

voor ons net zo goed voor Vlissingen en Terneuzen. In het Extended

dan werken wij daar graag aan mee”, zegt Daan Schalck. “Andere pro-

Gateway®verhaal kunnen we samenwerken met de Waaslandhaven

jecten zijn zelfs concreter: als Rieme Noord wordt ontwikkeld (zie p. 90)

omdat Gent net niet die ambitie heeft om transcontinentale contai-

dan doen we dat samen omdat er een link is naar de haven en naar de

nerstromen binnen te halen. Onze ambitie is shortsea en binnenvaart.

gemeente Evergem. Maar als je kijkt naar het gebied dat de haven van

Wel kunnen we bekijken hoe containers die Antwerpen binnenkomen

Gent is, dan bestaat er geen structurele samenwerking en opereren

via duurzaam transport zoals binnenvaart in Gent kunnen raken om

wij zeer autonoom. Van ons uit bestaat er geen vraag om in zones als

ze hier te koppelen aan bijkomende distributieactiviteiten. Ik ben wel

Kluizen gemengde vormen met de POM op te zetten. Dan beland je op-

geïnteresseerd in EDC’s (European Distribution Centers) of toege-

nieuw in het verhaal van gemengde regimes, zoals Linkeroever waar je

voegde waardeactiviteiten in magazijnen zonder dat ik daarvoor die

met een Maatschappij en een Havenbedrijf werkt, met alle onduidelijk-

grote schepen moet binnenkrijgen. In dat kader kunnen we samen-

heid vandien naar het buitenland toe. Vertrekkend vanuit de Extended

werken met Zeebrugge of met Antwerpen voor de schepen die via het

Gateway®studie zie ik echter wel andere mogelijkheden. Wij kennen de

Deurganckdok binnenkomen. Een dagelijkse shuttle tussen Antwerpen

goederenstromen die binnenkomen en de POM heeft een goede impact

en Gent kan een voorbeeld zijn van een concrete samenwerking en een

op de andere Oost-Vlaamse regio’s die een eerste Extended Gateway®

oplossing bieden voor plaatsgebrek in Antwerpen of voor containers die

van de haven van Gent zouden kunnen zijn.”

zich richten op een flow naar Frankrijk. Ik voel meer voor die gerichte
samenwerkingsprojecten dan voor samenwerking via een groot haven-

Onderlinge samenwerking

schap in Brussel dat de andere havens overkoepelt. Daarbij verlies je

Hoe de havens hun relatie met de POM zien, is duidelijk. Wat rest,

meer dynamiek dan je er wint.”

is de vraag hoe ze een onderlinge samenwerking zien. De vraag is
actueel, omdat in de sector al werd opgeroepen tot een gemeenschap-

door Wouter Temmerman

pelijke havenholding om de gesprekken met grote rederijen te voeren.
Vandaag bestaan al verbanden als de Flanders Port Area, maar op een

haven van Gent

“Ondanks de twee crisisjaren zit er op lange
termijn een groei in de conjunctuur en daar
surf je als haven voor een deel op mee.”

haven van Gent
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Rieme krijgt nieuw multifunctioneel
bedrijventerrein

T

en noorden van de woonkern van het kanaaldorp Rieme plant het

Havenbedrijf Gent een nieuw bedrijventerrein. Het terrein ligt tussen de R4-West
en het kanaal Gent-Terneuzen en zal zich op het grondgebied van Evergem
situeren. Van de totale oppervlakte van 100 hectare zal het Havenbedrijf 70
hectare realiseren, de Vlaamse overheid en de gemeente Evergem tekenen voor
respectievelijk 20 en 10 hectare. Het terrein wordt multifunctioneel: regionaal
bedrijventerrein (aan de haven gelinkt), lokaal bedrijventerrein en slibstort.

“Andere maatregelen die
van Rieme Noord een
aantrekkelijk terrein
moeten maken zijn
bereikbaarheid via het
openbaar vervoer en via
f ietsverbindingen om
voldoende personeel te
kunnen aantrekken.”

Droog terrein
Rieme Noord moet een ‘droog’, een niet direct watergebonden, bedrij-

De krachten gebundeld

venterrein worden. Dit soort terrein is een noodzakelijke aanvulling

De POM Oost-Vlaanderen coördineerde een samenwerkings-

droge terreinen zijn uitermate geschikt voor bedrijven uit de transport-,

verband tussen de verschillende belanghebbenden (gemeenten Evergem en Zelzate, het Havenbedrijf Gent, de provincie
Oost-Vlaanderen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, enzovoort) om het project Rieme Noord gezamenlijk aan
te pakken. De start van de samenwerking dateert inmiddels
van 31 augustus 2007 toen zes partijen een overeenkomst
ondertekenden met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling
van de ‘terreinen van Rieme Noord’. De samenwerkingsovereenkomst is opgeheven na realisatie van de doelstellingen
in juni 2011. De verdere ontwikkeling blijft in handen van de
verschillende partners. Het samenwerkingsverband kreeg de
steun van de Vlaamse overheid met een subsidie van 388.000
euro. Deze subsidie moest gebruikt worden om noodzakelijke
studies voor 50% te financieren (de andere helft brachten de
beheerders samen) en om de projectcoördinatie te vergoeden.
De beheerders van deze terreinen (gemeente Evergem,
Havenbedrijf Gent en afdeling Maritieme Toegang van het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse
overheid) engageerden zich om samen met drie andere partijen (projectbureau Gentse Kanaalzone, gemeente
Zelzate en POM Oost-Vlaanderen) gedurende drie jaar samen
te werken aan een gezamenlijk studietraject. Dat traject
omvatte onder andere een mobiliteitsstudie, een waterstudie,
een inrichtingsstudie en een projectMER (of Milieu Effecten
Rapport). Zo’n MER is een wettelijke verplichting voor bedrijventerreinen van meer dan 50 hectare. De MER werd bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gevoegd. Binnen
het zestal dat zich in het studietraject engageerde, verzorgt de
POM Oost-Vlaanderen als uitvoerend orgaan van de provincie
Oost-Vlaanderen de coördinatie van het project.

op de watergebonden terreinen, zoals deze van het Kluizendok. Deze
distributie- en logistieke sector, voor toeleveranciers aan havenbedrijven, voor verwerkende industrie en voor ondernemingen die zich
toeleggen op bio-energie en bio-industrie. Daarnaast kan Rieme
uitbreidingsmogelijkheden bieden aan reeds bestaande zeehavengebonden bedrijven. De ruimtelijke inrichting van het bedrijventerrein zal
aan enkele voorwaarden moeten voldoen. De aanwezigheid van een
spoorweg in het gebied moet benut worden, voor de pijpleidingen geldt
hetzelfde. Verder kozen de initiatiefnemers voor een duurzame inrichting met oog voor zuinig en intensief ruimtegebruik. Andere maatregelen die van Rieme Noord een aantrekkelijk terrein moeten maken zijn
bereikbaarheid via het openbaar vervoer en via fietsverbindingen om
voldoende personeel te kunnen aantrekken. Verder zullen de aanbevelingen uit het Strategisch Plan, het plan-milieueffectenrapport en het
Ruimtelijk Veiligheidsrapport meegenomen worden.

Slibstort
Het bestaande slibstort op het terrein in Rieme is eigendom van het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Maritieme
Toegang. Het staat bekend onder de naam Callemansputte en heeft
een bergingscapaciteit van 2,3 à 2,5 miljoen kubieke meter. Aan de
inrichting van het nieuwe terrein is een herwaardering van het slibstort
verbonden. Sinds 2010 wordt de zandfractie van de slibberg afgescheiden, het overblijvende slib ontwatert daardoor en de filterkoeken
worden opnieuw in de stortplaats gebracht. Door die ingrepen zal een
slibberging vrijkomen van ongeveer 1 miljoen kubieke meter. Deze
capaciteit kan volstaan om de volgende vijftien tot twintig jaar het slib
van het onderhoud van het Kanaal te bergen. De uitbreiding van het
slibstort (via een beschikbare uitbreidingszone) dient zich dus maar
aan na die periode.
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Timing

landstalige signalisatie. Het probleem schuilt in de manier waarop gps-

De werken voor het inrichten van de 70 ha bedrijventerrein zijn

fabrikanten de software de exacte locatie van een bedrijf laten bepalen.

ondertussen aanbesteed door het Havenbedrijf, en vangen aan

Net zoals voor elk adres herkent de software eerst de straat en duidt

in de loop van juni 2012. Daarbij worden niet enkel de wegen en

het programma vervolgens de exacte ligging van een huis of bedrijf aan

terreinen aangelegd doch eveneens fietspaden, parkeerstroken,

op basis van schatting en extrapolatie. Dat werkt in de Stationsstraat

nutsvoorzieningen en bufferzones. Een belangrijke partij die niet

van elk dorp, maar niet in een havengebied.

deelneemt aan de samenwerkingsovereenkomst, maar die continu in
het proces wordt betrokken, is de Vlaamse LandMaatschappij (VLM).

Digitale havennummers

Deze organisatie zal de koppelingsgebieden inrichten.

Om het probleem op te lossen, gingen de POM Oost-Vlaanderen, het

Het samenwerkingsverband streefde naar een gelijktijdige

Havenbedrijf Gent en de gemeente Evergem in zee met TeleAtlas

ontwikkeling van de terreinen en het koppelingsgebied Rieme Noord.

(TomTom). Het concept voorzag een sturing op basis van het haven-

Tussen de woonkern Rieme en het bedrijventerrein Rieme Noord zijn

nummer dat elk bedrijf in de Gentse haven heeft. Een bezoeker of

twee koppelingsgebieden voorzien. Twee wegen zullen het volledige

transporteur krijgt het havennummer en kan dat in zijn geüpdate gps

bedrijventerrein ontsluiten. Een eerste weg zal het terrein verbinden

invoeren om op de juiste plaats te belanden. Klinkt eenvoudig, maar

met de R4-West. Op die weg zal de aansluiting gebeuren met een

in praktijk bleek dit een bijzonder arbeidsintensieve oefening te zijn.

zogeheten Hollands complex. Dat is een brug met op- en afritten

Ervaring in andere havengebieden had uitgewezen dat de koppeling van

die parallel met de R4 worden aangelegd. Deze werken gebeuren in

gps-coördinaten aan de havennummers via een automatische software

opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze vangen aan in

niet altijd tot een goed resultaat leidde. De software koos bijvoorbeeld

2013 en duren wellicht anderhalf jaar. Als die weg klaar is, laat het

voor het centrum van een perceel en dat centrum kon al eens een eind

Havenbedrijf Gent nog een weg aanleggen die aansluit op de N474

van de ingang voor vrachtvervoer vandaan liggen. Daarom opteerden

(Riemekaai) langsheen het kanaal Gent-Terneuzen. Die ontsluiting

de projectpartners ervoor om manueel de gps-coördinaten van de

moet in 2015 gerealiseerd zijn. Eens de twee nieuwe ontsluitingswegen

correcte ingang te bepalen en die te linken aan het bijhorende haven-

klaar zijn, zullen ze alle vrachtverkeer afleiden van de woonkern van

nummer. De focus lag daarbij op de ingangen voor vrachtwagens, maar

Rieme. Tijdens de aanlegwerken zal het Havenbedrijf Gent voor het

het resultaat is evenzeer bruikbaar voor bijvoorbeeld vertegenwoordi-

terrein concessies toekennen aan bedrijven die actief zijn in de eerder

gers die in de haven een werkbezoek afleggen.

genoemde sectoren.

Anderhalf jaar voorbereiding
Na anderhalf jaar werk van de drie partners kon de POM aan TeleAtlas
een bestand met nummers en coördinaten bezorgen. De fabrikant

Nooit meer
verdwaald
in de Gentse haven

zette die data om in een bestand met nuttige plaatsen dat op de gps

M

andere beschikbare gps-merken. Na een testfase in de eerste helft van

kan worden geïnstalleerd en stelde dat bestand gratis ter beschikking van de POM. Het in Gent gevestigde TeleAtlas beschouwde het
systeem voor de Gentse haven als een pilootproject en wil het in geval
van succes opentrekken naar andere havens. De POM Oost-Vlaanderen
converteerde het bestand van TeleAtlas, dat enkel geschikt was voor
het merk TomTom, naar compatibele bestanden voor Mio, Garmin en
2012, is het de bedoeling om de digitale havennummers in de tweede

et een gps doorheen havengebied tot op de juiste

helft van het jaar officieel te lanceren. De POM mikt op een brede
verspreiding. Dat doel wil het niet enkel realiseren door de bestan-

bestemming rijden is niet altijd evident. Het toestel vindt

den foutloos te maken voor alle bekende gps-merken, maar ook door

vaak nog wel de juiste straat terug, maar de exacte locatie

samenwerking met de fabrikanten van boordcomputers voor vrachtwa-

van een bedrijf is veelal ver zoek.
De POM Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent en de
gemeente Evergem werkten voor de Gentse haven een
oplossing uit die gps-gebruikers via gedigitaliseerde
havennummers naar de juiste plaats brengt.
De moeilijkheden van de klassieke gps-software bij het vinden van
precieze adressen in de haven is uiterst vervelend voor het vrachtverkeer. Stuurt de gps de chauffeur naar een verkeerde plaats, dan maakt
een zwaar geladen vrachtwagen niet snel even rechtsomkeer zoals een
personenwagen dat kan. Is het vervoer bovendien van buitenlandse
origine dan loopt het transport mogelijk nog meer vertraging op omdat
de chauffeur soms weinig kan aanvangen met de aanwezige Neder-

gens. De Belgische fabrikanten Transics en Trimble (voorheen Punch
Telematix) gaven alvast aan de vernieuwing zeer te appreciëren en zijn
van plan om de data ook in hun systemen te integreren.
door Wouter Temmerman
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Samen
varen we
verder
H

plaats moeten krijgen in het transportlandschap. Het is misschien
ook eigen aan de provincie Oost-Vlaanderen met zijn Gentse Haven en
bevaarbare waterwegen. Extended Gateway® heeft de Oost-Vlaamse
waterwegen waarmee gebieden kunnen ontsloten worden een prominente plaats gegeven. De samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen
staat het verst. Met de POM’s van Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben we meer ad hoc contact. Ik heb daar niet meteen een verklaring
voor. Soms hangt het af van mensen, soms van dossiers, maar
Oost-Vlaanderen heeft beide.”

Seine-Scheldeverbinding
Een van de meest cruciale watergebonden projecten voor Oost-

et interview met de bestuurders van het Havenbedrijf

Vlaanderen, is de Seine-Scheldeverbinding. Dat project maakt deel
uit van een grootschalig Europees binnenvaartproject. De Seine-

Gent en de Maatschappij Linkerscheldeoever (p. 84 en

Scheldeverbinding moet het mogelijk maken om met grote schepen

verder) maakt duidelijk dat de Oost-Vlaamse havens

tussen Rotterdam, Antwerpen en Parijs te varen. Het vaargebied van de

naast hun inkomsten uit zeehaventrafiek sterk geloven in

Seine kent vandaag een goede benutting, net als het vaargebied van de
Schelde dat verbonden is met dat van de Rijn en zo ook met de Donau.

de groei van de binnenvaart. De projecten die de POM

“Maar tussen het Schelde- en het Seinegebied is het gabariet

Oost-Vlaanderen opzet hebben vaak als bijkomend effect

nog dat van heel lang geleden”, legt Clinckers uit. “Het gaat om

de bevordering van de binnenvaart. Ze gebeuren dan

schepen van iets minder dan 600 ton. Dat is een gabariet dat 50 jaar
geleden misschien prima was, vandaag is dat te klein. Dat maakt

ook meestal hand in hand met Waterwegen en Zeekanaal.

dat het Seine- en het Scheldegebied niet goed meer op elkaar zijn

“Van alle POM’s staat die van Oost-Vlaanderen op dat

aangesloten of toch niet voor de moderne scheepvaart. De corridor van

vlak duidelijk het verst”, zegt Leo Clinckers, gedelegeerd
bestuurder van W&Z.

Parijs over Vlaanderen naar Nederland en verder naar het Ruhrgebied
is zwaar industrieel. Het is ook een corridor waarlangs veel mensen
wonen, met veel activiteit, veel transport en belangrijke zeehavens.
Als we dat transport op een degelijke manier via binnenvaart willen

Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een
duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikken we over één van de
meest uitgebreide en dichte waterwegennetten ter wereld. Een blik op
de kaart maakt duidelijk dat Oost-Vlaanderen over heel wat potentieel
beschikt, dankzij de Schelde, de Leie, de Dender, het kanaal GentTerneuzen of het kanaal van Gent naar Oostende. In het westen en het
centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
de waterwegen en een groot deel van de gronden langs deze waterwegen. Het spreekt dan ook voor zich dat de POM Oost-Vlaanderen in
W&Z een goede partner vond om de provinciale ambities op vlak van
binnenvaart te helpen ondersteunen. De missie van W&Z is immers
heel complementair aan die van de POM, in haar streven om, gekaderd
binnen een groter logistiek verhaal, de binnenvaart als duurzaam
alternatief transportmodus op de kaart te zetten. Zo beogen beide
organisaties een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare
waterwegen in hun werkingsgebied, inclusief de ernaast gelegen
terreinen. W&Z stimuleert het multifunctioneel gebruik van deze
waterwegen en gronden met oog voor de belangen van alle actoren en
extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.

Extended Gateway®
De samenwerking tussen de POM Oost-Vlaanderen en Waterwegen en
Zeekanaal om de Oost-Vlaamse binnenvaart te bevorderen resulteerde de jongste jaren in enkele mooie projecten zoals Aalter Woestijne
of Oude Briel (zie kaderstuk). De hoeksteen voor de samenwerking is
echter ook hier de Extended Gateway®studie, vertelt Leo Clinckers,
gedelegeerd bestuurder van W&Z. “Extended Gateway® is een element
geweest waarin de twee partijen elkaar hebben leren kennen”, vertelt
hij. “We wisten al dat de POM Oost-Vlaanderen een organisatie is die
het belang van de waterwegen ziet en vindt dat deze een prominente

uitbouwen dan is het belangrijk dat het Schelde- en Seinegebied op
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een degelijk gabariet met elkaar verbonden worden.” Europa heeft het
project als belangrijk gekwantificeerd, maar voor Vlaanderen is het
zo mogelijk nog belangrijker. Vandaag is Vlaanderen goed ontsloten
via de waterwegen naar het noorden en het oosten, maar niet naar
het zuiden. Het transport zal de komende jaren nog toenemen en dit
project geeft binnenvaart een kans naast wegen en spoorwegen. “Het
zijn niet enkel kansen”, zegt Leo Clinckers daarover, “Over een afstand
van 300 kilometer is een binnenschip bijzonder performant. In heel wat
goederencategorieën staat de binnenvaart zeer sterk en daarom is het

De POM en Waterwegen en
Zeekanaal vier concrete
projecten
De POM Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal hebben elkaar de voorbije jaren in een aantal interessante dossiers
gevonden. We zetten er vier op een rij:

goed om dit te kunnen uitbouwen. Dat is het binnenvaartbelang, maar
er speelt ook nog een ander belang. De Seine-Scheldeverbinding takt

Aalter Woestijne

af op het zeekanaal Gent-Terneuzen en juist op dat kruispunt liggen

Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Woestijne

Oost-Vlaanderen en de haven van Gent.”

in Aalter, werkt de POM samen met W&Z en de gemeente
Aalter. Het terrein telt 25 hectare uitgeefbare gronden aan

Eerste stappen

watergebonden bedrijven. De POM maakt het beheersplan op

De eerste stappen in het Seine-Scheldeproject zijn intussen gezet.

en staat in voor het bedrijventerreinmanagement (de bedrijven

De tweede sluis van Evergem is operationeel en vorig jaar deed W&Z

doen hun eigen management wel J), terwijl W&Z optreedt als

een aantal aanbestedingen voor de aanpassing van de vaarweg zelf.

de instantie die de ontwikkeling op het terrein invult.

“Op het noordervlak van de Ringvaart zijn de werken in volle uitvoering en onze studies voor de sluizen van Harelbeke en Sint-Baafs-

Oude Briel

Vijver zijn lopende, voor Harelbeke loopt ook de aanbesteding”, zegt

Aalter Woestijne verschilt op die manier duidelijk van het pro-

Leo Clinckers. “In Frankrijk wordt werk gemaakt van 100 kilometer

ject Oude Briel. Dat terrein in Baasrode bij Dendermonde zal

nieuw gegraven kanaal waarvoor de competitie aan de gang is om een

eveneens worden ingevuld als een watergebonden bedrijven-

concessionaris aan te duiden.” Als alles volgens plan verloopt, hoopt

terrein, “maar de inbreng van W&Z beperkt er zich tot de inzet

Vlaanderen zijn deel van het Seine-Scheldetraject tegen 2017

voor de watergebonden component, voor een aantal aankopen

gemoderniseerd te hebben.

of voor het bouwen van een kaaimuur”, zegt Leo Clinckers.

door Wouter Temmerman

Eiland Zwijnaarde
Op een terrein van 57 hectare in Zwijnaarde komt een regionaal
bedrijventerrein waarvoor de provincie Oost-Vlaanderen, de
stad Gent, het Stadsontwikkelingbedrijf Gent, Waterwegen en
Zeekanaal nv, de POM Oost-Vlaanderen, PMV en Alinso nv de
handen in elkaar sloegen (zie ook p. 18). Eiland Zwijnaarde
zal de eerste bedrijven verwelkomen na de afwerking van de
R4 in 2014 en zal voor een groot deel beschikbaar zijn voor
bedrijven uit de sectoren transport, logistiek en distributie met
voorrang voor watergebonden activiteiten. Ook de kennissector krijgt een deel van het terrein ter beschikking. “Dit is een
samenwerking tussen partijen die een duidelijke visie delen
op het gebied”, zegt Leo Clinckers. “Het is de bedoeling dat de
POM gaat samenwerken met het Stadsontwikkelingsbedrijf en
Alinso voor het zuidelijke deel (de E40 snijdt het bedrijventerrein doormidden), terwijl Waterwegen en Zeekanaal zich op
het noordelijke deel richt met daarboven nog een koepel om de
gemeenschappelijke visie op het gebied te behouden.”

Scheldeshuttle
Met een dagelijkse shuttledienst wil de POM Oost-Vlaanderen
in samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen,
het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit en Waterwegen &
Zeekanaal goederenstromen bundelen via de Schelde. “Het is
de bedoeling na te gaan of het opzetten van een regelmatige
shuttle tussen de Gentse haven en een aantal centra op de
Bovenschelde een haalbare kaart is”, legt Clinckers uit. “Wij
verlenen medewerking vanuit onze functie als waterwegbeheerder.” (zie ook p. 53)
Schelde (Oudenaarde)

spiratie
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Jan Rotmans
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Een duurzame
samenleving vergt
vooral een
cultuuromslag
Naar een interview met prof. dr. ir. Jan Rotmans

V

rijdag 23 maart, 2012. Een

stralende lentedag sluit de allereerste
week af die we badend in het zonlicht
hebben mogen doorbrengen. De tocht
leidt naar Rotterdam, een stad die zich

dat we op de koffie moeten bij Jan Rotmans.

verplichting om niet alleen verandering te

Jan Rotmans is hoogleraar op het gebied

analyseren, maar ook zijn kennis en inzichten

van duurzame transities, gerespecteerd sys-

in te zetten om actief mee die verandering

teemdenker, en heeft enkele toonaangevende

vorm te geven.

boeken, organisaties en icoonprojecten op zijn
palmares.

Heel bemoedigend daarbij is dat de jongere
generatie wetenschappers daar wel voor

de afgelopen vijf jaar wist te profileren

Hij was ooit de jongste hoogleraar in Neder-

open staat: het zogenaamde ‘Action Research’

als Europees koploper wanneer het

land en was de eerste die in de Lage Landen

wordt steeds populairder, en neemt de

aan de slag ging als klimaatonderzoeker.

komende jaren ongetwijfeld een hoge vlucht.

gaat over klimaatambities.
We zoeken onze weg naar de vierde verdieping in gebouw M van de impressionant grote
campus van de Erasmus Universiteit. Bij het
binnenlopen van de juiste gang worden we
verwelkomd door het letterwoord “DRIFT” dat
geprint staat op grote glazen deuren. DRIFT
staat voor “Dutch Research Institute For
Transitions”.
Hier wordt kennis en inzicht verzameld rond
transitiemanagement: de sturing van maatschappelijke omwentelingen die nodig zijn
om een duurzame samenleving mogelijk te
maken. De muren in de wandelgangen hangen
vol krantenartikels en schematische voorstellingen van veranderingsprocessen. We hebben
een afspraak met de bezieler, pleitbezorger,
en vooral een van de grondleggers van transitiemanagement, professor Jan Rotmans.

Maatschappelijk gedreven
wetenschap
Wanneer we op zoek gaan naar de toekomst
van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling in
het algemeen, kunnen we er niet omheen

Hij ontwikkelde 27 jaar geleden het allerwaarmee de gevolgen van de klimaatveran-

De transitie naar een duurzame
samenleving

dering wereldwijd en voor Nederland werden

Transities gaan vooral over het proces. Het

voorspeld. Het model gaf een idee van de

is de wetenschap over hoe een maatschap-

kosten en de opbrengsten van de klimaatver-

pelijke overgang precies tot stand komt van

andering, was daarom nogal omstreden, maar

niet-duurzaam naar duurzaam. Die veran-

werd gauw ingehaald en bevestigd door de

deringen zijn vaak turbulent, manifesteren

realiteit. Het heeft ook dienst gedaan als basis

zich schoksgewijs, zijn complex en hebben

voor de klimaatonderhandelingen in Kyoto.

een zeer ingrijpende invloed op verschillende

eerste computersimulatiemodel, IMAGE,

maatschappelijke niveaus. Een belangrijke

“Ik predik niet enkel op de
kansel over duurzaamheid,
maar sta ook met mijn
voeten in de klei.”

‘inconvenient truth’ daarbij is dat transities
zich niet laten controleren of dicteren door
een soort ‘command en control-leiderschapsstijl’. Ze zijn slechts in beperkte mate te
sturen. De focus ligt niet op het finale doel,
maar wel op het proces.

Jan Rotmans ziet zichzelf ook graag als
maatschappelijk gedreven wetenschapper. Hij

Jan Rotmans

weigert in een academische ivoren toren te

Internationaal erkend specialist rond

blijven zitten als theoreticus, maar wil ook op

duurzaamheid en transitiemanagement I

het terrein met concrete doorbraakinitiatieven

Professor Duurzame transities en sys-

demonstreren hoe het anders kan.

teeminnovatie Erasmus Universiteit Rotter-

Het vervlechten van theorie en praktijk is in

dam I Oprichter van DRIFT (Dutch research

de academische wereld nog heel ongewoon,

institute For Transitions) I Voorzitter van de

maar Jan Rotmans beschouwt het als een

stichting URGENDA, een actie-organisatie

uitdaging, en ziet het bijna als een morele

voor duurzaamheid en innovatie
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Onze samenleving is meerledig, en er moeten
op verschillende niveaus zaken in beweging
gebracht worden. Eerst is er ons maatschappelijk wensbeeld, ofwel cultureel paradigma:
onze idealen, waarden en de manier waarop
wij naar dingen kijken. Dan is er onze infrastructuur (technologisch, economisch en
politiek/bestuurskundig) en de manier waarop
we ons organiseren, en tenslotte ook de praktische kant: hoe gaan we bepaalde veranderingen uitvoeren en vormgeven?
Wij hebben het over cultuur, structuur en
werkwijze, en die kan je moeilijk los van
elkaar zien. Er is een integrale aanpak nodig.

“Het discours over
duurzame ontwikkeling
ging heel lang over
“wat het is”. Nu we daar
een helder beeld over
hebben, moeten we vooral
nadenken over “hoe we
het waarmaken”, en dat is
transitiemanagement.”

Belangrijkste bouwstenen voor een
transitie
In transitiemanagement moet je volgens Jan Rotmans op vier fronten werken.

1. Trends
Enerzijds is er het macroniveau waar zich de grote maatschappelijke
verschuivingen of landschapsveranderingen voordoen op politiek, economisch
of cultureel niveau. Denk aan de toenemende energieschaarste, de financiële
crisis, de afnemende invloed van overheden, de individualisering enzovoort.
Belangrijk is dat we daar niet tegen inroeien, maar wel het transitievraagstuk
afbakenen als uitdaging om met meerdere actoren te beantwoorden.

2. Koplopers
Op het microniveau zitten de koplopers: actoren die aantonen dat het anders
kan, en er hun missie van maken verandering te brengen. Hier ligt de
werkelijke basis en spierkracht voor een evolutionaire revolutie. In Nederland
worden de koplopers geschat op zo’n 10.000 individuen. Het zijn opvallend veel
ondernemers en ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel).

3. Leiderschap
Op mesoniveau is sprake van regimes, stelsels van dominante praktijken,
regels en belangen. Op dit niveau botsen we op de meeste weerstand tegen
vernieuwing omdat bestaande organisaties en instituten er vaak belang bij
hebben de heersende status-quo in stand te houden. Toch vinden we op dit
niveau ook het leiderschap terug dat we nodig hebben om nieuwe visies en
wensbeelden ingang te laten vinden in de structuren die de morfologie van
onze samenleving bepalen.

4. Verbinding

Een interessante verschuiving die kansen

Een andere belangrijke bouwsteen is de verbindende factor. Er zijn mensen en

biedt, is dat we meer en meer evolueren naar

activiteiten nodig die koppelingen leggen tussen mensen die verblind zijn door

een horizontale maatschappelijke structuur.

hun eigen uitvindingen en initiatieven. De koppelaars zorgen voor

Vroeger was alles verticaal georganiseerd. De

samenwerking, versnelling en schaal.

overheid was de belangrijkste vormgever van
de samenleving. Denk maar aan de sterk ver-

Dit multi-level perspectief is cruciaal in transities. Structurele omwentelingen

zuilde samenleving in de jaren zestig, zeventig

zijn immers enkel realiseerbaar wanneer ontwikkelingen op deze verschil-

en tachtig. Alles was overzichtelijk. Vandaag

lende niveaus bij elkaar aanhaken en elkaar versterken in één en dezelfde

zien we dat jongeren veel meer in een genet-

richting, zodat een opwaartse spiraalwerking ontstaat.

werkte en fluïde structuur leven: verbonden
met elkaar rond gemeenschappelijke passies,
activiteiten en idealen. Dat is veel
chaotischer, maar biedt wel ruimte voor
het coöptatiemodel. In het coöptatiemodel
stimuleren we strategische samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren om
duurzame verandering waar te maken. We leven in een tijd waar we burgers zelf een soort
pragmatische solidariteit zien organiseren
rond energieproductie, voedselvoorziening,
zorg, … een fenomeen dat we graag benoemen met de term ‘glocalisering’: mondiale
uitdagingen aangaan met lokale initiatieven.
Transitiemanagement moet een context
scheppen waarin die gedecentraliseerde
samenwerkingsinitiatieven mogelijk zijn en
gestimuleerd worden.

Duurzaamheid voor het volk

visibiliteit en die liefst nog volks en toeganke-

Jan Rotmans hecht niet veel geloof aan het

lijk van aard zijn.

effect van grootschalige sensibiliseringscampagnes. Sensibilisering door de overheid ver-

Zo krijgt Jan Rotmans het helemaal warm van

loopt top-down, en is veel te betuttelend. De

een transitieproject rond de Kuip, het voetbal-

effectiviteit van het massamediamodel neemt

stadion van de Rotterdamse club Feyenoord.

bovendien af. In de plaats daarvan zien we dat

Zou het niet geweldig zijn als fans binnenkort

mensen wel receptief zijn voor concrete ini-

groene energie kunnen kopen van het dak van

tiatieven in hun eigen omgeving en meer dan

het Feyenoord Stadion? De Kuip ligt te midden

ooit bereid zijn daar aan bij te dragen.

van enkele wijken waar veel kansarmoede is.

Een belangrijke hefboom in duurzaamheids-

Jan Rotmans is ervan overtuigd dat wanneer

transities zijn dan ook icoonprojecten:

een Marokkaanse voetbalster actief een goed

initiatieven met een grote voorbeeldfunctie,

voorbeeld gaat stellen rond pakweg gezonde
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eetgewoonten, dit veel effectiever is dan een

als economische entiteit vergroten vanuit

essentiële en strategische voorwaarde in haar

sensibiliseringscampagne in de strijd tegen

mijn sterktes en kernactiviteiten. Het gaat

voortbestaan. Een ander positief voorbeeld is

obesitas.

om waardecreatie in allerlei opzichten. Welke

Dow Chemicals, dat een immense massa wa-

waarden kan ik als bedrijf creëren voor mijn

ter per dag gebruikte uit het natuurgebied van

Zo’n voetbalstadion en alle activiteiten er

omgeving, voor de samenleving en voor mijn

de Biesbosch. Die sluit nu haar waterkring-

omheen zijn een krachtige maatschappe-

medewerkers?

loop. Water loopt er binnenkort dus schoner

lijke hefboom, en behelsen een belangrijk

buiten dan binnen. Dat soort initiatieven moet

potentieel om bij te dragen aan een duurzame

Dit is iets heel anders dan de box ticking-

de duurzaamheidsagenda gaan bepalen. Het

omwenteling. Icoonprojecten zorgen voor

ecologie die vandaag door grote bedrijven

is de druk van de samenleving die ervoor zorgt

de juiste signalen aan heel de bevolking. Ze

onder de noemer van MVO wordt bedreven.

dat MVO evolueert. De tijd van het laag-

zorgen voor ingang van duurzaamheid met

Het kan toch niet dat een bedrijf als Shell het

hangende fruit is voorbij.

versnelling.

behoorlijk goed doet in de typische MVO-ranglijstjes, maar 99% van haar investeringen doet

De rol van de (bovenlokale) overheid

Daarnaast is Jan Rotmans samen met de

in niet-duurzame projecten? Dat maakt MVO

In Nederland is er een fiscale barrière die

Nederlandse Urgenda waarvan hij voorzitter

ontzettend ongeloofwaardig, en het plaatje

burgers ontmoedigt om voor anderen energie

is, ook de drijvende kracht achter icoon-

wordt heel snel doorgeprikt door de publieke

te produceren. Dat zijn wegwijzers die terug

projecten rond duurzame vakantiehuisjes

opinie.

leiden naar de oude economie, en die moeten

op het eiland Texel, een roadshow rond

weg. De overheid dient ons de weg te wijzen

duurzame energie bij de woningcoöperaties,

Daartegenover staat het verhaal van Unilever.

een project om de uitbouw van infrastruc-

Dit bedrijf ziet duurzaamheid als een

tuur voor elektrische wagens te versnellen,
en het Leerpark Dordrecht waar leren, leven,
werken en ondernemen worden geïntegreerd
in een duurzame wijk. Het objectief is steeds
hetzelfde: aanjagen van duurzaamheid met de
kracht van sterke voorbeelden.

“We moeten evolueren
van negatieve impact
verminderen naar
positieve impact
vergroten”
Hoe duurzaam is MVO?
Jan Rotmans schrikt er niet voor terug om af
en toe eens een knuppel in het hoenderhok te
gooien, zelfs wanneer hij er zijn strijdgenoten
een beetje pijn mee doet. Zo publiceerde hij
begin dit jaar op zijn blog dat MVO ondanks
haar crisisbestendigheid, opgang en aanhoudende populariteit in de bedrijfswereld een
achterhaald begrip is. MVO is immers nog
thuis in wat Rotmans het exploitatieparadigma noemt: bedrijven ontplooien economische
activiteiten door de aarde te exploiteren. MVO
van de eerste generatie bestaat er dan in om
de aangerichte schade te gaan compenseren.
We zitten vandaag in een revolutionaire fase
waar bedrijven moeten inschepen in wat
MVO 2.0 genoemd wordt, ofwel het coöptatiemodel: een paradigma waar bedrijven door
strategische samenwerking hun energie- en
materiaalkringlopen sluiten en samen maatschappelijke meerwaarde creëren. Het moet
gaan over: hoe kan ik mijn positieve impact

naar de nieuwe economie.
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“Waar we in Nederland heel goed in zijn, is
conceptualisering”, aldus Rotmans. “Daarom
dat concepten zoals cradle-to-cradle zo vlot
ingang vinden in de Nederlandse bedrijfswereld. Nederland is een vernieuwingsgezind
land. Zo hadden wij als eerste land in Europa
een nationaal milieubeleidsplan “zorgen voor
morgen”. Heel wat landen kwamen bij ons
kijken hoe we dat deden. Het schoentje wringt
echter bij de opschaling. We produceren
nauwelijks meer hernieuwbare energie dan
tien jaar geleden.
In Vlaanderen wordt een tienvoud aan zonneenergie geproduceerd vergeleken met Nederland. Dankzij hun feed-in tarief is Duitsland
absolute wereldkoploper. De wurggreep zit in
ons poldermodel. In het consensusmodel zijn
teveel krachten uit het middenveld vertegenwoordigd die krampachtig vasthouden aan de
oude economie en dat is heel jammer.”
“Ironisch genoeg kwamen overheden vroeger
bij mij aankloppen met de vraag: hoe kunnen
we de bedrijfswereld meekrijgen in duurzame ontwikkeling. Vandaag ligt dat vaak
omgekeerd. Vandaag komt de bedrijfswereld
aankloppen om te vragen hoe ze de overheid
meekrijgen, en dat is absurd.”
In transitiemanagement is een van de meest
onderschatte rollen die van de facilitator.
Heel wat partijen en actoren zijn met
innovatieve en hoopvolle dingen bezig, maar
we komen tot veel meer schaal en versnelling wanneer er een partij is die daar de juiste
context voor creëert, obstakels in het beleid
wegwerkt en voor verbinding zorgt tussen
complementaire actoren. Het maken van
verbindingen tussen partijen, projecten en
mensen blijkt een heel effectieve vorm van
sturen te zijn. Het ontbreekt aan partijen die
de verbindingen leggen.
De tijd dat we alle heil van de overheid kunnen
verwachten is voorbij, maar de bovenlokale
overheid is wel uitermate geschikt om violen
gelijk te stemmen en de rol op te nemen als
dirigent. Met andere woorden: overheden
kunnen een substantiële bijdrage leveren in
transitietrajecten door ondernemers, burgers
en andere belanghebbenden met elkaar te
verbinden en te helpen hun samenwerking
beter te organiseren.
door Stefaan Vandist - Studio Spark

Het drijvende paviljoen in de stadshaven (Rotterdam)
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DUURzAAM = GEWOON DOEN!
WONEN OP WAtER
Een ander icoonproject is het
drijvende paviljoen in de Rotterdamse
stadshaven. Zo’n drijvende stad is een
uitdaging op vele terreinen (onder
andere technisch, planmatig, juridisch
en sociaal), maar vormt een geweldig
onderdeel van een icoonproject voor
duurzaamheid, met grote internationale uitstraling. Het drijvende paviljoen
dat in de Stadshavens nu reeds dienst
doet als tentoonstellingsruimte, bestaat uit drie drijvende halve bollen.
Bij de bouw zijn hergebruikte
materialen gebruikt, de inrichting is
flexibel en het paviljoen voorziet in
hoge mate in zijn eigen energievoorziening. Ook wordt het eigen toiletwater
ter plekke gezuiverd.
Rotterdam heeft plannen voor het
bouwen van drijvende stadswijken.
In het gebied Stadshavens is ruimte
voor 1.600 hectare duurzame gebiedsontwikkeling en worden tot 2040 zo’n
13.000 klimaatbestendige woningen
gebouwd, waarvan ca. 1.200 op het
water. In deze drijvende woonwijken
zullen mensen op het water

Verantwoord ondernemen
Duurzaam ondernemen is ontegensprekelijk iets dat bedrijven
samen kunnen doen. Dat werd duidelijk in het grensoverschrijdend project “Duurzaam is gewoon doen!”. Het project
genoot zowel in Oost-Vlaanderen als in Zeeland een positief
effect door de activiteiten, zoals masterclasses Duurzaam
Ondernemen, te kaderen in een lokale werking. Aansluiting bij
een gemeentelijk initiatief, een lokale bedrijvenvereniging of
bedrijventerreinmanagement waren succesvol en verzekeren
een verdere doorwerking over de tijdsgrenzen van het project
heen. Tijdens het afsluitend event op 31 maart 2011 in Kortrijk
Xpo bleek dat MVO ook “fun” kan zijn. Inspirerende lezingen
en workshops over onder andere transitie, cradle-to-cradle
en duurzaam personeelsbeleid werden afgewisseld met
gesmaakte kookdemonstraties, duurzame modeshows en een
milieucartoonale.

Waarom zo’n project?
Duurzaam is gewoon doen! is de naam van een driejarig Interregproject (2008-2011) met als partners POM West-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en provincie Zeeland. Het project
werd opgestart vanuit de vraag van ondernemers (vooral
KMO’s) naar concrete handvatten, instrumenten, informatie en
praktijkgetuigenissen. Duurzaam ondernemen (of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO) is een complex en
abstract begrip en dat kan verlammend werken. Daarom was
de boodschap van het project: begin eraan en leer al lopend!
De winnende cartoon uit de milieucartoonale: een creatieve
vorm van biotechnologie

wonen, boodschappen doen, werken
en recreëren. Het paviljoen gaat de
mogelijkheden van deze vernieuwing
demonstreren. Dat past bij de ambitie
van Rotterdam Climate Proof voor een
honderd procent klimaatbestendige
stad.

ter beschikking gesteld door het Europees Cartoon Centrum - Kruishoutem
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van ondernemers op zich zou nemen. Aan de provincies
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Vlaams/provinciale instellingen waren, opgesplitst
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in enerzijds het (huidige) Agentschap Ondernemen,

Thomas Sweertvaegher (www.switnphoto.com)

dat zuiver Vlaams is en anderzijds in vijf Provinciale

p. 10, 101,

Thomas Schurmans (www.bluemilesphoto.com)

Ontwikkelingsmaatschappijen. Deze werden dus zuiver

Cover (3), p. 4-9., p.38.

provinciaal opgericht en aangestuurd. Na verder overleg
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met de Vlaamse overheid werden de POM’s actief op

Karl Meersman (www.karlmeersman.be) (p. 78).

1 juni 2006 – intussen zes jaar dus. Maar wat zijn die

Begeleiding bij strategie en concept

POM’s? Wat zijn de opdrachten en hoe pakt in casu de

Studio Spark
Cogels Osylei 14, 2600 Berchem.

POM Oost-Vlaanderen dit aan?

Common Ground, ruimtelijke communicatie,

Provinciale aansturing, samenwerking met de Vlaamse
overheid

Cogels Osylei 19, 2600 Berchem.

De POM’s zijn dus zuiver provinciale instellingen en werden opgericht

Concept en vormgeving

door elke provincieraad. In Oost-Vlaanderen gebeurde dat op

Drukwerk
New Goff, Kaleweg 5

14 december 2005. De Oost-Vlaamse POM wordt geleid door een raad

9030 Mariakerke (Gent).

van bestuur van 22 leden, benoemd door de provincieraad. Twaalf

Verantwoordelijke uitgever

deze groep is een weerspiegeling van de sterkte van de diverse

Johan Declerck, algemeen directeur POM Oost-Vlaanderen,

politieke fracties in de provincieraad. Verder zijn ook de voorzitters van

Seminariestraat 2, 9000 Gent.

de vier RESOC’s (Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité) in

Wettelijk depotnummer
D/2012/2688/1

bestuurders dienen provincieraadslid te zijn en de samenstelling van

Oost-Vlaanderen lid van de raad van bestuur, net zoals de sociale
partners. Zo vaardigen de werkgevers- en de werknemersorganisaties
elk drie vertegenwoordigers af. Op die manier is de raad van bestuur

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

verankerd met de provincieraad en met de meest representatieve

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

sociaal-economische spelers in Oost-Vlaanderen. Een directiecomité

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier,

en voor de dagelijkse beslissingen. De gedeputeerde bevoegd voor
economie is ambtshalve voorzitter van de raad van bestuur en van het

zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestem-

directiecomité. Een commissaris-revisor en twee commissarissen, die

ming van de uitgever.

lid dienen te zijn van de provincieraad, vormen het college van commissarissen. De werking zelf wordt gedragen door een team van achttien

www.pomov.be

personeelsleden. Het provinciebestuur staat in voor de
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Directiecomité van de POM Oost-Vlaanderen, van links naar rechts:
Jozef Dauwe, Johan Declerck (boven), Marc De Buck (onder), Hedwig De Pauw, Dirk De Meerleer

reguliere financiering van de POM en stelt de concrete taken van de

POM (en naast de POM vele anderen) haar activiteiten concreet moet

POM vast. Dit wordt vastgelegd in een strategische beheersovereen-

ontplooien. Oost-Vlaanderen heeft zich hiermee bewust in een omvat-

komst 2006-2012 die de hele provinciale legislatuur overspant. Een

tender Vlaams en Europees verhaal ingeschakeld. Het programma

jaarlijkse operationele beheersovereenkomst concretiseert telkens

“Vlaanderen in Actie” van de Vlaamse regering geeft immers ook een

deze taken. Maar de banden met de Vlaamse overheid zijn niet door-

prominente plaats aan deze beide speerpunten. Samenwerking met

geknipt. In samenspraak met het provinciebestuur kan de Vlaamse

partners op Vlaams niveau is dan ook een constant aandachtspunt.

overheid opdrachten toevertrouwen aan de POM, wat in de voorbije

Maar Oost-Vlaanderen mag ook ambitieus zijn. Wie de kaart van

jaren met regelmaat gebeurde.

Oost-Vlaanderen aandachtig bekijkt, merkt meteen op dat de vier
Vlaamse poorten zich in en onmiddellijk rond de provincie situeren.

Missie en taken

De haven van Gent centraal; de haven van Antwerpen met de Waas-

“De POM is het instrument waarmee elke provincie haar sociaal-eco-

landhaven in het noordoosten van de provincie; de haven van Zee-

nomisch beleid uitvoert”. Zo simpel staat dat als “missie” beschreven

brugge, in het noordwesten, net buiten de Oost-Vlaamse grenzen; en

in de Vlaamse en provinciale reglementering. Deze reglementering

de internationale luchthaven Brussel ten zuidoosten van de provincie.

beschrijft tevens twee strategische kerntaken die de POM’s mini-

Gouverneur Denys heeft dan ook terecht enige jaren geleden ver-

maal moeten opnemen: zij moeten bijdragen tot de ontwikkeling en

klaard dat Oost-Vlaanderen bij uitstek dé havenprovincie in Vlaande-

revitalisering van de bedrijfsinfrastructuur en zij moeten via projecten

ren is. En als over enige jaren ook de Seine-Scheldeverbinding een

bijdragen tot de versterking van het bedrijfsleven. Om deze taken

feit is, beschikt de provincie over een enorm hinterland dat met de

optimaal aan te pakken verleende de Vlaamse overheid onteigenings-

binnenvaart te bereiken is – de langetransportmodus van de

bevoegdheid aan de POM’s.

toekomst. Oost-Vlaanderen, met recht en reden dus een logistieke
topregio, en daaraan moeten we verder werken.

Visie: Oost-Vlaanderen, uitmuntende kennisregio en
logistieke topregio

Maar Oost-Vlaanderen is ook de meest uitmuntende kennisregio

De POM’s voeren dus het sociaal-economisch beleid van het provincie-

van Vlaanderen. Met z’n universiteit en drie hogescholen is Gent de

bestuur uit. Maar waarheen moet dat sociaal-economisch beleid voe-

grootste studentenstad in Vlaanderen. De universiteit beschikt over

ren? Waar moeten we heen met onze provincie? Ontwikkelen, ok, maar

onderzoeksgroepen van wereldformaat. Twee van de vier Vlaamse

waar naar toe? Een grondige oefening wees twee grote richtingen uit.

strategische onderzoekscentra hebben hun hoofdkwartier in Gent.

Oost-Vlaanderen moet zich verder ontwikkelen tot een uitmuntende

Oost-Vlaanderen heeft dus vele troeven in handen om zich verder te

kennisregio. En Oost-Vlaanderen moet zich verder ontwikkelen tot een

ontwikkelen tot een uitmuntende kennisregio.

logistieke topregio. Daarmee is het kader geschetst waarbinnen de

Op beide speerpunten moeten we verder inzetten. Daarmee kunnen
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we Oost-Vlaanderen economisch op de kaart zetten. Beide troeven
samen vormen de “Unique Selling Proposition” van Oost-Vlaanderen.

Raad van bestuur van de POM Oost-Vlaander

Vele regio’s in Europa noemen zich immers kennisregio. En evenveel
andere regio’s beschouwen zichzelf als een logistieke topregio. Maar
Oost-Vlaanderen verenigt beide op zijn grondgebied en neemt daardoor een unieke plaats in tussen de topregio’s in Europa. We mogen en
moeten daarin ambitieus zijn.

Duurzame ruimte om te ondernemen
“We willen ruimte creëren om te ondernemen…” zo begint de visiepassage uit het strategisch meerjarenplan van het Oost-Vlaams provinciebestuur. Willen we inderdaad plaats geven aan onze groeiende
bedrijven, willen we verder plaats bieden aan buitenlandse ondernemingen die zich hier willen vestigen, dan moet er ruimte zijn om te
ondernemen: bedrijventerreinen en bedrijfsinfrastructuur. Beschikbare ruimte is er bijna niet meer in Oost-Vlaanderen. Daar moet op
ingezet worden. Zeker ook door de ruimtelijk goed uitgekiende ontwikkeling van nieuwe terreinen. Maar vooral ook door de herwaardering of
revitalisatie van verouderde terreinen. En doorgedreven bedrijventerreinmanagement op bestaande en nieuwe terreinen moet ertoe bijdragen dat de bedrijventerreinen in uitstekende staat blijven en niet meer

Gerda Zenner-De Gryze

verloederen na verloop van tijd. Duurzaamheid stond dan ook vlug cen-

Jo

traal in het waardenpatroon van de POM. De duurzaamheidsdriehoek
“planet, people, profit” is de filter die op alle POM-projecten geplaatst
wordt. In de transitie-economie waarin we ons thans bevinden wordt
de aandacht voor (alternatief) energieverbruik, CO2-neutraliteit en
duurzaam bouwen steeds prominenter.
De samenwerking tussen POM en provinciebestuur is hier van wezenlijk belang. Het provinciebestuur is immers belast met de ruimtelijke
planning van de bedrijventerreinen. De POM dient dan weer in te staan
voor de ontwikkeling en het management van deze terreinen. Voor
ontwikkeling concentreert de POM zich op strategische en regionaal-

Dirk Otte

Sofie Bracke

Jo

belangrijke terreinen. Dat hier een voorkeursoptie gaat naar terreinen
die een logistieke dan wel een kennisgedreven bestemming hebben,
ligt logischerwijze voor de hand.

Samen als het kan, alleen als het moet
Dat is dus het programma van de POM: duurzame ruimte creëren om
te ondernemen met een uitgesproken aandacht voor de ontwikkeling
van kenniseconomie en logistieke bedrijvigheid.
Zelden treedt de POM hierbij alleen op. Meestal, en bij voorkeur, werkt
zij in partnership met anderen. “Samen als het kan, alleen als het

Geert Moerman

Dirk

moet” is een van de oneliners van de POM. In deze publicatie vind je
een waaier van bijdragen die inzicht willen geven in datgene wat de
POM de voorbije jaren heeft aangepakt. En omdat we dat met velen
aanpakken, hebben we heel wat van onze partners aan het woord
gelaten of in beeld gebracht.
De startjaren van de POM zijn voorbij. De krijtlijnen zijn getrokken en
uitgebouwd. Na de verkiezingen van oktober 2012 dient een vernieuwd
provinciebestuur deze lijnen te bevestigen dan wel aan te passen of,
rekening houdend met gewijzigde sociaal-economische omstandigheden, om te gooien. Maar de basis is gelegd. En daarop kan
voortgebouwd worden.
Marc De Buck, voorzitter
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Religie als inspiratie voor
je duurzaamheidsstrategie?
ndernemerschap en innovatie zijn onmisbare hefbomen

in de omslag naar een duurzame samenleving. De historische

1. Visie en commitment

opportuniteit bestaat erin om de verzuchtingen van burgers rond

Wat is onze visie op een betere wereld, en hoe

thema’s zoals mobiliteit, voeding en energie te beantwoorden

gaan we daar met ons aanbod een belangrijke
bijdrage aan leveren?

met totaal nieuwe producten en diensten die hun werk moeten
doen in consumentenmarkten. Die nieuwe producten en diensten
moeten uiteraard verspreid worden. Een grote belemmering is
echter dat mensen heel kritisch staan ten aanzien van traditionele
reclame (tv-spots, affiches, …) waar grote groene beloftes worden
gemaakt.

2. Conflict
Met welke andere overtuigingen zijn we in conflict, en hoe claimen we onze superioriteit op een
eenduidige manier?
3. Missionarissen
Hoe creëren we een community aanhangers die
ons helpt onze boodschap te verspreiden?

Gelukkig ondergaat de marketingwereld onder invloed van de digitale revolutie

4. Zintuiglijke ervaringen

ook een grote verandering. Vroeger was er enkel het massamediamodel waar je

Hoe kunnen we een diepere emotionele band

je hele verhaal moest vertellen in één kernboodschap. Je had immers maar 30

scheppen met ons publiek door alle zintuigen

seconden de tijd om mensen te overtuigen op televisie of radio. Of je had slechts

aan te spreken?

één duurbetaalde pagina waarmee je mensen hun aandacht kon trekken. Er was
weinig ruimte voor inhoudelijke nuances, want de aandacht van consumenten werd

5. Rituelen

duur ingekocht. Dankzij nieuwe media bestaan er heel wat andere mogelijkhe-

Hoe leren we mensen nieuwe gewoonten aan

den. Aandacht hoef je niet meer te kopen. Je kan die noodzakelijke aandacht ook

waarbij ons product of dienst maximaal tot haar

verdienen wanneer je met een radicaal nieuw concept komt dat makkelijk over de

recht komt?

tong gaat bij mensen. In plaats van een USP (Unique Selling Proposition) centraal
te stellen, kan je vandaag ook een groter ideaal centraal stellen, waar mensen
zich graag rond (laten) verbinden. We kunnen mensen inviteren zich aan te sluiten
bij een nieuwe beweging. In plaats van één kernboodschap kunnen we een hele
filosofie centraal stellen. Mensen die onze waarden delen kunnen onze producten
via sociale netwerken makkelijk promoten bij anderen. Zo komt er een communicatiedynamiek op gang rond merken die veel natuurlijker is, en doet denken aan
de overlevering van religies (inderdaad, u leest het goed). Kunnen marketeers er
iets van leren? Bieden religies een interessant recept voor duurzame merken en
communicatieconcepten in het bijzonder? Hoe cultureel verscheiden wereldreligies ook zijn, de bouwstenen (zie kaderstukje hiernaast) vind je bij alle religies
terug. Werk je aan de ontwikkeling van een duurzaam cosmeticamerk, een nieuw
mobiliteitsconcept of pakweg een dienst rond duurzaam bouwen? Neem de proef
op de som, en bevraag je communicatieconcept met onderstaande elementen.

6. Verhalen
Hoe kan de kracht van verhalen ons helpen
mensen te overtuigen?
7. Mirakels
Welke uitzonderlijke prestaties kunnen we neerzetten opdat mensen over ons gaan praten?
8. Symbolen
Kunnen we aan de hand van gekende symbolen
onze duurzaamheidsprestaties toegankelijk en
concreet maken voor ons publiek?
9. Gewijde plaatsen en momenten
Op welke plaatsen en momenten moeten we

Religies. Je houdt ervan of niet, maar ze hebben wel ongeveer alles waar marke-

zeker aanwezig zijn om meer zieltjes te winnen?

teers van dromen. Ze houden stand gedurende een lange periode, ze verspreiden
zich over de wereld via mond-aan-mondreclame, ze hebben miljoenen volgelingen
die overtuigd zijn van hun superioriteit en zorgen voor zingeving bij mensen.
door Stefaan Vandist
Stefaan Vandist is mede-zaakvoerder van Studio Spark, een adviesbureau dat
bedrijven begeleidt in de ontwikkeling van duurzame producten en diensten.
Hij werkte ook mee aan de ontwikkeling en inhoudelijke invulling van Inzicht.

“Religies. Je houdt ervan
of niet, maar ze hebben wel
ongeveer alles waar marketeers
van dromen.”

“Dit inspirerend leesmoment werd u aangeboden
door de POM Oost-Vlaanderen en is beschikbaar
in 3 covers.”
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