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POM
OOST-VLAANDEREN
nog mooier van bovenaf

De POM participeert, onderneemt, motiveert
De POM Oost-Vlaanderen wil het
ondernemerschap stimuleren door de regio te
versterken en grenzen te verleggen. Wij maken
het verschil door participatie en samenwerking
in projecten en economische initiatieven.

de POM...

de POM
ontwikkelt

De POM creëert ruimte voor ondernemen door
duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen en
onbenutte bedrijfsgronden te activeren.

ontwikkelt
helpt starters
geeft energie
zorgt voor onze bedrijventerreinen
stimuleert innovatie
werkt aan slimme logistiek
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participeert, onderneemt, motiveert
Geert Versnick
voorzitter

Filip Laureyns
algemeen directeur
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BEDRIJVENTERREIN RIEME NOORD // EVERGEM
BEDRIJVENTERREIN SIESEGEM KOUTER // AALST
BEDRIJVENTERREIN WOESTIJNE // AALTER
TECH LANE GHENT // ZWIJNAARDE
GLASTUINBOUWCLUSTER // MELSELE-BEVEREN
ACTIVERING ONBENUTTE BEDRIJFSGRONDEN

OH !

Dit terrein ligt in Gent, aan de kruising
van de E17 en de E40. De focus ligt op
kennisbedrijven en watergebonden logistieke
bedrijven. Samen met verschillende
partners ontwikkelt de POM dit strategisch
bedrijventerrein; het beheer van het terrein
gebeurt door de POM en Alinso.

ca 2.000 arbeidsplaatsen

ca 50 bedrijven

Tech Lane Ghent Science Park
voor hoogwaardige bedrijven met
hoogtechnologische inslag

57 ha

WORKSPACE

17 ha

CAMPUS voor
kennisbedrijvigheid

Tech Lane Ghent Logistics
voor logistieke en distributiebedrijven
die zo veel als mogelijk de binnenvaart
benutten

de POM

ontwikkelt Tech Lane Ghent
eilandzwijnaarde.be

18 ha

Groengebied en infrastructuur
22 ha

Omdat het groeperen van
glastuinbouwbedrijven enorm veel
voordelen biedt, ontwikkelt de POM een
glastuinbouwcluster in Melsele-Beveren.
De POM neemt het voortouw in de
grondexploitatie en de energieclustering.

voor glastuinbouw

50 ha

7 ha

voor landbouwaanverwante
bedrijven

natuurontwikkelingsgebied

60 ha
3 ha

de POM

ontwikkelt een glastuinbouwcluster in Melsele - Beveren

warmtekrachtkoppeling
voor energievoorziening

Lopende (her)ontwikkelingen
1 // Oude Briel (Baasrode) 48,6 ha
2 // Burchtdam (Ninove) 14 ha
3 // Ruien (Kluisbergen) 80 ha
4 // Westakkers (Sint-Niklaas) 50 ha
5 // Hoekje-Kapellestaat (Waarschoot) 9 ha
6 // Industrielaan (Brakel) 3,8 ha
7 // Schendelbeke (Geraardsbergen) 7,8 ha
8 // ECA-site (Assenede) 9,6 ha
Gerealiseerde ontwikkeling
9 // Uitbreiding Evenbroekveld (Erpe-Mere) 5 ha

8

5

4
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48,6 ha

228 ha

de POM

activeert onbenutte bedrijfsgronden

inventarisatie onbenutte percelen

2.120 ha

9

concrete herontwikkelingsdossiers
i.s.m. derden
3

80 ha

5 ha

6
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7
14 ha

3,8 ha
7,8 ha

de POM

helpt starters
Ook door individuele bedrijfsruimte
voor jonge starters aan te bieden, creëert de
POM ruimte voor ondernemen.

GENT // IIC UGENT
GENT // BC DE PUNT
GENT // ICUBES
MALDEGEM // OC MEETJESLAND
SINT-NIKLAAS // BC WAASLAND
DENDERMONDE // BC DENDERMONDE
AALST // BC AALST
GERAARDSBERGEN // BC GERAARDSBERGEN
RONSE // TIC RONSE
RONSE // OC RONSE
OUDENAARDE // BC VLAAMSE ARDENNEN

TOP
pomov.be // info@pomov.be // 09 267 86 00 // W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent

TOP

bekijk de video
op pomov.be

450 m²

450 m²

450 m²

450 m²

Een geschikte bedrijfsruimte vinden is voor
jonge ondernemingen niet altijd evident.
Vaak is het in de eerste levensjaren moeilijk
in te schatten hoe snel het bedrijf zal groeien.
Bovendien zijn veel beschikbare ruimtes niet
aangepast aan de noden en behoeften van
starters of doorgroeiers.
In het Ondernemerscentrum Meetjesland is
alvast alles aanwezig om een succesvolle start
te garanderen!

MALDEGEM

E 34

Vliegveld 14

multifunctioneel gebouw
4 nieuwe modules van 450 m²

E 40

// verhuurbare ruimtes voor starters en
jonge bedrijven in expansie met tijdelijke
ruimtebehoeften
// alle niet-milieubelastende activiteiten
(behalve handel) zijn mogelijk
// bedrijfsruimtes = combinatie van
kantoor en atelier uitgerust met sanitaire
en nutsvoorzieningen, laad- en loszones,
parkeerplaatsen, overdekte fietsenstallingen

de POM

// duurzaam opgericht gebouw met
BREEAM-label 'Very Good'

helpt starters in het OC Meetjesland
ocmeetjesland.be

// beperkte energiebehoefte voor de
gebruikers
// eigen POM-realisatie

Maldegem

Sint-Niklaas

Gent (3)

Dendermonde

Aalst

Oudenaarde

Ronse (2)

de POM

helpt starters in bedrijven-, incubatie- en innovatiecentra

Geraardsbergen

/11
bedrijvencentra
incubatiecentra
innovatiecentra in
Oost-Vlaanderen
(met POM-participatie)

/ 600 arbeidsplaatsen

GENT // IIC UGENT
GENT // BC DE PUNT
GENT // ICUBES
MALDEGEM // OC MEETJESLAND
SINT-NIKLAAS // BC WAASLAND
DENDERMONDE // BC DENDERMONDE
AALST // BC AALST
GERAARDSBERGEN // BC GERAARDSBERGEN
RONSE // TIC RONSE
RONSE // OC RONSE
OUDENAARDE // BC VLAAMSE ARDENNEN

/15.000 m2

totale verhuurbare oppervlakte

/ 200 bedrijven

huisvesting voor ca 200 zelfstandige bedrijfjes

ca 475 werknemers + 120 zelfstandigen

600 + 200 + 15.000 = INDRUKWEKKEND!

de POM

geeft energie
Hoe we in de toekomst moeten omgaan met
onze energie wordt een steeds belangrijker
vraagstuk. Ook de POM wil dit thema niet uit
de weg gaan en zet steeds meer in op projecten
rond hernieuwbare energie.
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TERRANOVA SOLAR
KLIMAATACTIEPLAN

TERRA NOVA SOLAR
UITVOERING KLIMAATPLANACTIES
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In opdracht en voor rekening van het
provinciebestuur participeert de POM in het
project ‘Terranova Solar’. Dit zonnepark werd
aangelegd op de ‘gipsberg’ in het Gentse
havengebied.
De transitie van afvalberg naar energieberg
staat symbool voor een groot saneringsproject
waar de zonneberg deel van uitmaakt.

Grootste aaneensluitende park voor
zonne-energie in de Benelux

55.000 zonnepanelen

Groene stroom voor meer dan 4.000
gezinnen

de POM

geeft energie via Terranova Solar
terranovasolar.be

16 MWp
(= maximale vermogen van de zonnepanelen
onder optimale omstandigheden)

POM + Provincie: trekker van >30 klimaatacties
uit Provinciaal Klimaatplan
De Provincie zet met het klimaatplan concrete
stappen om klimaatneutraal én klimaatbestendig
te worden.
Als enthousiasmerende regisseur die
samenbrengt, motiveert en ondersteunt, doet
de Provincie dit samen met alle Oost-Vlaamse
betrokkenen.
Dus ook met de POM.

•
•
•

klimaatneutrale én klimaatbestendige provincie worden
klimaatgezonde bedrijventerreinen
bevorderen circulaire economie

doelstelling

de POM

geeft energie via de uitvoering van klimaatplanacties

klimaatgezond.be

40%

60%

100%

2020

2030

2050

hernieuwde energie van de totale
energiebehoefte

de POM

zorgt voor onze bedrijventerreinen
Bedrijventerreinmanagement (BTM)
brengt bedrijventerreinen naar het niveau
van heuse economische attractiepolen.
Daarom mobiliseren we gemeenten,
bedrijventerreinontwikkelaars en bedrijfsleiders
om samen de zorg voor onze bedrijventerreinen
op te nemen.
be el de n
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SMART ENERGY LINK - SEL
BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT OOST-VLAANDEREN
ECO2PROFIT: BROEIKASGASREDUCTIE
EN DUURZAME ENERGIE OP BEDRIJVENTERREINEN
ESCO4OOST-VLAANDEREN
SAMEN DUURZAAM INDUSTRIEEL BOUWEN
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Oost-Vlaanderen is pionier en trekker op het
gebied van BTM in Vlaanderen!
En we blijven onze trekkersrol vervullen, door
de oprichting van het Kennisnetwerk BTM, in
opdracht van Vlaanderen.

15.500 ha

Op > 75% van de 15.500 ha Oost-Vlaamse
bedrijventerreinen wordt actief gewerkt aan
verduurzaming en interbedrijfssamenwerking

50 bedrijvenverenigingen actief
in Oost-Vlaanderen
POM/Provincie waren bij de start van
40 bedrijvenverenigingen betrokken
SAMENWERKINGSVERBANDEN
INTRODUCEREN

de POM

zorgt voor onze bedrijventerreinen

•
•
•
•
•

meer bedrijfseconomische winst
minder milieubelasting
zorgvuldiger gebruikmaken van de
beschikbare ruimte
aangenaam werkklimaat
harmonie met de ruime omgeving

de POM

stimuleert innovatie
De samenwerking tussen universiteiten,
onderzoekscentra en de bedrijfswereld zorgt
ervoor dat Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol
speelt in spitssectoren zoals ICT, biotechnologie
en nieuwe materialen. Die toonaangevende rol
helpt de POM verder uit te bouwen.

STIMULEREN VAN DE BIOGEBASEERDE ECONOMIE
STIMULEREN VAN INNOVATIE
EN CREATIEF ONDERNEMERSCHAP
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Ghent Bio-Economy Valley (gbev.org)
Ghent Bio-Economy Valley is het grootste
geïntegreerde bio-energieproductiecomplex
in Europa.
De cluster ligt in de haven van Gent.

Productie op één site van

150.000 m3
bio-ethanol

300.000 ton
biodiesel

240 MW
bioelektriciteit

Andere projecten die de biogebasseerde
economie stimuleren:
Pilootinstallatie Bio Base Europe Pilot Plant (bbeu.org)
en Bio Base Europe Training Center (bbetc.org)

de POM

ceebio.be

stimuleert de biogebaseerde economie
© Havenbedrijf Gent/Tom D’haenens

CEEBIO: Vlaams digitaal kennisplatform
voor de biogebaseerde economie

Gent BC (gentbc.be)
Innovatie en creativiteit stimuleren door
platformwerking, waarbij netwerken
worden uitgebouwd en onderlinge
samenwerkingsvormen versterkend werken.

= on line en real life netwerk dat
technologische ondernemers, R&Dmedewerkers, wetenschappers en betrokken
actoren met elkaar in contact brengt en doet
samenwerken.
Ministry of Makers (ministryofmakers.be)

de POM

stimuleert innovatie en creatief ondernemerschap

= designplatform dat creatief talent in
contact brengt met alle andere sectoren,
kennisinstellingen en besturen.
Doel is de economie in Oost-Vlaanderen en
Gent innovatiever, creatiever en sterker te
maken en oplossingsgerichte, vernieuwende
producten en diensten te initiëren.

de POM

werkt aan slimme logistiek
'Logistiek 2.0' staat voor de logistiek
van de toekomst. Een logistiek die zoekt
naar innovatieve concepten en nieuwe,
toekomstgerichte modellen. Een slimme logistiek
die kenniselementen implementeert in de
logistieke keten.
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De logistieke sector staat voor immense
uitdagingen. Door nauwe samenwerking
met de sector focust de POM op de
realisatie van een 'Logistiek 2.0', onder meer
gericht op modal shift, op de ontwikkeling
van e-commerce, op het bundelen van
goederenstromen en het zoeken naar
retourstromen.

Modal Shift
> 1.000 vrachtwagens van de weg
halen naar spoor of binnenvaart
tegen 2018
Bundelen van goederenstromen
Zoeken naar retourstromen
Valorisatie van nevenstromen

Samenwerking met o.a. Havenbedrijf Gent,
MLSO en W&Z
Stimuleren circulaire economie

Ondersteuning bij ontwikkelen e-commerce

de POM

werkt aan slimme logistiek

haalbaarheidsstudie voor een logistiek testcentrum

de POM

participeert, onderneemt, motiveert
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