EVOLIS
‘Hoogwaardig
en duurzaam
bedrijventerrein’

EVOLIS

Situatieschets
Kwaliteitsvol en duurzaam

Leiedal wil met Evolis het ‘beste’
bedrijventerrein
van
Vlaanderen
ontwikkelen op vlak van kwaliteit en
duurzaamheid. Om deze ambities waar
te maken werd een ‘programma van
eisen’ opgesteld op vlak van duurzame
ruimte, ruimtelijke inpassing, mobiliteit
en
bedrijfsprocessen.
Deze
eisen
werden vertaald in zowel de inrichting
van het terrein, de stedenbouwkundige
voorschriften, de verkoopsvoorwaarden als
de uitwerking van het parkmanagement.
Dankzij deze inspanningen werd Evolis in
2006 door Vlaams minister van economie
Fientje Moerman uitgeroepen tot een
TOP-project waardoor Evolis de referentie
is voor de aanleg, inrichting en beheer van
bedrijventerreinen.

ontsluiting voor het wegverkeer. Daarnaast
wordt er veel aandacht besteed aan
de integratie van het bedrijventerrein in
de stedelijke omgeving. Zo worden er
doorheen het bedrijventerrein een aantal
fietsroutes aangelegd die zowel recreatief
als voor woon-werkverkeer kunnen worden
gebruikt. Verder dienen de parkings op
het bedrijventerrein als overloopparking
voor de omgeving en er is ruimte voorzien
voor de ontwikkeling van grootstedelijke
functies op het terrein. Het bedrijventerrein
is ook met het openbaar vervoer eenvoudig
te bereiken.

Evolis wordt ontwikkeld met een hoge
ruimtelijke kwaliteit. Leiedal heeft een
landschapsarchitect betrokken bij het
ontwerp van het bedrijventerrein zodat
Met de ligging langs de E17 uitrit Kortrijk- de nodige aandacht werd besteed
Oost heeft Evolis alvast een zeer goede aan de landschappelijke inplanting en

beeldkwaliteit van het bedrijventerrein.
Om deze kwaliteit ook op lange termijn te
kunnen garanderen, wordt door Leiedal
een
doorgedreven
parkmanagement
georganiseerd met o.a. een duurzaam
onderhoud van de gemeenschappelijke
voorzieningen.
Daarnaast dienen ook
de bedrijven op de eigen percelen een
duurzaam onderhoud uit te voeren.
Via de stedenbouwkundige bepalingen
en de verkoopsvoorwaarden worden
er aan de kandidaat-kopers een aantal
eisen opgelegd voor het ontwerp van de
bedrijfsgebouwen,
omgevingsaanleg,
de infrastructuur op en het gebruik van
de percelen. Deze eisen worden mee
opgenomen in het uitgifteplan van het
bedrijventerrein. De kandidaat-koper dient
zijn ontwerpplannen voor te leggen in het
kader van de verkoopvoorwaarden.

Hernieuwbare energie op
het bedrijventerrein

Zowel bij de inrichting als de uitgifte van het
bedrijventerrein werd rekening gehouden
met hoge ambities op vlak van de
productie van hernieuwbare energie op het
terrein. Zo staan er op het bedrijventerrein
4 windturbines van 2MW die samen
energie kunnen leveren aan ongeveer
5.900 gezinnen. Electrawinds kreeg een

concessie voor de bouw en exploitatie van
de windturbines op het bedrijventerrein.
Een belangrijk criterium bij de gunning
aan Electrawinds was de mogelijke
aanleg van een groenestroomcentrale met
educatief centrum op het bedrijventerrein.
De groenestroomcentrale zou naast de
stroomproductie ook (rest)warmte aan de

bedrijven en omgeving leveren via een
warmtenet. Op dit ogenblik is de bouw van
de groenestroomcentrale en het warmtenet
nog niet gestart wegens onvoorziene
ontwikkelingen bij de exploitant. Wel
is via de eigendomsstructuur op het
bedrijventerrein
(erfdienstbaarheden)
voorzien dat de eventuele aanleg in de
toekomst niet gehypothekeerd wordt.

• 6.000 m² ecologische inrichting
• Reductie van 10.311 ton CO2 per jaar

• € 3,35 miljoen subsidie als TOP-project
• Kostprijs perceel: € 95/m² tot € 132/m²

• 4 Windmolens:
• Productie: 21.000 MWh per jaar
• Elektriciteit voor 5.900 gezinnen

• Nazorg en Parkmanagement via vzw
• Verplichte bijdrage van max. € 1,5/m²
voor nazorg
• Beheerscomité en VZW voor structurele
samenwerking

Ontwikkeling
Wetgevend kader
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Regio Kortrijk als economisch knooppunt
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Leieruimte: Dynamisch economische ontwikkeling en kwalitatieve leefomgeving
Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen
Kortrijk:

Regionaal gemengd bedrijventerrein, hoogwaardig op vlak van selectie bedrijven, vormgeving,
duurzaamheid en veiligheid

Harelbeke:

Voorbeeldfunctie omgeving op vlak van duurzaamheid, gezonde mix regionale bedrijven, distributiefirma’s
en KMO’s. Geïntegreerd totaalbeeld

Zwevegem:

Kwalitatieve ontwikkeling en invulling; gemengd regionaal bedrijventerrein; overgangsgebied tussen werk
en wonen

Gewestplan
Kortrijk:

Industriegebied

Harelbeke:

Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Zwevegem:

Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter en woonuitbreiding

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Deelplan Langwater: Geen transportbedrijven, grootschalige kleinhandel en autonome kantoren
Deelplan Zwevegem-Losschaert: minimaal 5.000 m² perceeloppervlakte per bedrijf
Beleidscontext
Decreet integraal waterbeleid, bermbesluit, bosdecreet, streekvisie windturbines, Hoog Kortrijk en Groen Lint

Ontsluiting van het terrein
• Pendelsysteem voor fietsers vanaf
bushalteplaats (parkmanagement)
• ‘Fietsostrade’ vanaf treinstation Kortrijk
• Recreatieve fietsroutes doorkruisen het
bedrijventerrein

• Direct op autosnelweg (E17) via
rotondesysteem
• Stimulatie carpoolen
• Parkeerstroken op terrein als overloopparking
voor omgeving

• Optimalisatie van de bestaande
bushalteplaats voor voetgangers en fietsers
• Mogelijkheid onderzocht om in de toekomst
bushalte op het terrein te voorzien

• Lokaal treinstation Kortrijk (4km) verbinding
via o.a. ‘Fietsostrade’
• Hoge Snelheidstrein (HST) station LilleEuropa op 25 km

Landschapsinplanting
• Uitbreiding bestaande natte zone met
amfibieënpopulatie
• Ontwikkeling natuurlijke grachtenbiotoop en
wadi’s
• Groene strip met bufferbekkens, bestaande
hoeven en walgracht
• Landschapsarchitect voor duurzame en
kwaliteitsvolle inplanting

• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel op het
bedrijventerrein
• Regenwaterreserve van 20.000 liter per
bedrijf dat maximaal dient te worden
gebruikt
• Collectieve bufferbekkens, blusvijver, wadi’s,
afwateringsgrachten en poelen

Realisatie
Inrichting van het terrein
•
•
•
•

Landschappelijke kwaliteit als leidraad concept bedrijventerrein
Ordening volgens orthogonaal patroon van terrein en gebouwen
Dreven en toegangswegen voor vlot verkeer op het terrein
Hagen als scheiding tussen publieke en private zones

Stedenbouwkundige bepalingen
Bestemming
•
•
•
•

Innovatief karakter met een hoge toegevoegde waarde
Hoge en hoogwaardige tewerkstelling
Internationale oriëntatie
Beperkte goederenstromen en representatieve uitstraling

Ontwerp gebouw
•
•
•
•

Minimale perceelgrootte van 5.000m² of 10.000m²
Verplichte aandacht aan architecturale kwaliteit
Uniforme dakvorm, gevels, materialen en bouwhoogtes
Programma van eisen: duurzaam ruimtegebruik

Infrastructuur
•
•
•
•
•
•

Uniforme parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal
Eigen fietsenstalling voorzien op de bedrijfssite
Kwaliteitsvolle omgevings- en groenaanleg
Gescheiden rioleringsstelsel
Regenwaterreserve van minstens 20.000 liter per kavel
Opslag maximaal binnen de bedrijfsgebouwen

Verkoopvoorwaarden
Beheer
• Financiële bijdrage voor nazorgmanagement
• Toetreding als lid vzw voor parkmanagement
Hernieuwbare energie
• Erfdienstbaarheid parkeerstrips voor groenestroomcentrale en aanleg warmtenet
• Kennis van gevolgen windmolens (vb. slagschaduw)
Algemeen
• Bouw- en ingebruiknameverplichting
• Recht van terug- en voorkoop

Financieel
TOP-project: Vlaamse subsidie (economie)
van € 3,35 miljoen voor de inrichting van het
bedrijventerrein. Dit komt overeen met 60%
van de totale inrichtingskost.

€

• Kostprijs perceel: € 95/m² tot € 132/m²
afhankelijk van de plaats
• Kostprijs basispakket nazorgmanagement:
max. € 1,5/m²

Onderhoud en Beheer
Juridisch
• Verkoopovereenkomst (inrichting perceel, verplichte deelname parkmanagement en bijdrage
nazorgmanagement)
• Beheerscomité met vertegenwoordiging parkmanagement (vzw), Leiedal, Kortrijk en Harelbeke voor realisatie
doelstellingen rond duurzame kwaliteit
Nazorg (Leiedal)
• Goede werking en behoud kwalitatieve, hoogwaardige en duurzame inrichting van het bedrijventerrein
garanderen
• Supervisie op naleving verkoopsvoorwaarden
• Beheer en onderhoud (semi)-openbaar groen, parking en bewegwijzering
Parkmanagement (VZW Evolis)
• Overleg, duurzame samenwerking, gezamenlijke initiatieven organiseren en gemeenschappelijke belangen
behartigen
• Facilitatie en beheer van facultatieve en vrije dienstenpakketen zoals fietspendelsysteem, autodelen,
camerabewaking en gemeenschappelijke aankopen,…

Energie
• 4 Windmolens van 2MW in concessie op het
bedrijventerrein
• Productie: 21 GWh per jaar of 5.900
gezinnen
• Vermindering CO2-uitstoot met jaarlijks
10.311 ton

• Ruimte voorzien voor groenestroomcentrale
(biomassa) voor opwekking elektriciteit:
• Productie: elektriciteit en warmtenet
• 16MW of 35.000 gezinnen
• Parkeerstrips met erfdienstbaarheid voor
aanleg van het warmtenet

Kritische Succesfactoren en Knelpunten project
SUCCES

• Hernieuwbare energie (windmolens en
warmteopwekking met warmtenet) vanaf
conceptfase van het bedrijventerrein
voorzien
• Samenwerking met een landschapsarchitect
voor de duurzame ontwikkeling van het
bedrijventerrein
• Doorgedreven parkmanagement

• Goede communicatie rond ambitieniveau is
noodzakelijk
• Nood aan kritische massa voor
de ontwikkeling van collectieve
energieconcepten (warmtenet) en
ambitieuze activiteiten parkmanagement (vb.
pendelsysteem)

Stakeholders
Ontwikkeling en exploitatie
Intercommunale voor dynamische en
duurzame streekontwikkeling in Zuid-WestVlaanderen.
Bouwbedrijf met wegenbouw in al zijn
aspecten als kernactiviteit. Draagt
duurzaamheid hoog in het vaandel.
Landschapsarchitect die tuinen en parken
ontwerpt op basis van de intrinsieke
kwaliteiten en karakter van de site.
Architecten en ingenieursbureau voor industrieel cliënteel.

Gevestigde bedrijven
Ontwerpt en produceert innovatieve systemen
voor designtrappen, -wanden, en deuren.
Ontwikkelt en produceert actuele damesmode
voor de private label kleding distributie in
Europa.
Ontwikkelt en produceert klant-specifieke
elektronica, inductieve componenten,
kabelverbindingen en bomen.
Toonaangevend ICT-bedrijf dat werd
uitgeroepen tot snelst groeiende kleine
onderneming in West-Vlaanderen.

COLOFON

JULI 2015
Uitgegeven door de POM Oost-Vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever:
Filip Laureyns, algemeen directeur
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Een digitale kopie van dit document kan
worden gedownload via: www.pomov.be
Verdere informatie / inlichtingen:
btm@pomov.be
(BedrijvenTerreinManagement – POM
Oost-Vlaanderen)

De opmaak van deze projectfiches werd geïnitieerd door
de POM Oost-Vlaanderen en werd mogelijk gemaakt met
middelen beschikbaar via het project Samen Duurzaam
Industrieel Bouwen. Dit valt onder de uitvoering van het
EFRO Doelstelling 2-programma met co-financiering uit het
Hermesfonds.
Looptijd van het project: 01/01/2014 – 30/06/2015
Omvang EFRO-subsidie: € 153.000
De projectfiche werd opgesteld door EY, in samenspraak
met de POM Oost-Vlaanderen en met input van de
relevante partners per beschreven project.

Projectgegevens Evolis
Adres: 8500 Kortrijk (E17 afrit Kortrijk Oost)
Ontwikkelaar: Leiedal

Nuttige links
• Website Evolis: http://www.evolisbusinesspark.be/nl
• Website Leiedal: http://www.leiedal.be/
• Programma ven Eisen: Duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen (WVI):
http://www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/
pdfs/duurzamebedrijventerreinen%20deel3.pdf

Bronvermelding fotomateriaal:
1. http://www.evolisbusinesspark.be
2. http://www.leiedal.be/bedrijventerrein/evolis
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