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Duurzaamheid over de bedrijfsgrens heen:
bedrijfsexterne milieuzorg en competitiviteit

Op bedrijvenparken die zich duurzaam
profileren - ze zijn steeds talrijker - wer-
ken meerdere ondernemingen samen om
bedrijfsprocessen, ruimte-inrichting en
terreinbeheer op een toekomstbestendi-
ge wijze te realiseren. Oog voor tijd en
ruimte maakt van deze parken duurzame
bedrijventerreinen (DBT).

Grenzen verleggen
Samenwerking tussen bedrijven vergt
een multidisciplinaire aanpak, naast aan-
dacht voor het integraal beheer van een
industriezone en de wens tot investeren
in duurzame ontwikkeling.
Het streven naar duurzaamheid is een
collectief gedachtegoed dat zich vertaald
ziet in een veelheid van wetenschappelij-
ke disciplines. Het DBT-concept gaat im-
mers verder dan de louter ruimtelijke
context van bedrijventerreinen en de con-
ditie van economisch profijt als gevolg
van clustering. Het welslagen van inter-
bedrijfssamenwerking hangt tevens af
van de juridische verankering van de sa-
menwerkingsvorm en niet in het minst
van de technische haalbaarheid van ge-
zamenlijke projecten. Wil een initiatief
kans op slagen hebben, dan dient het
voorafgaandelijk minstens onderzocht
vanuit deze vier vermelde invalshoeken:
- De ruimtelijke randvoorwaarden dienen

getoetst. Terreinbeheer wordt in zijn
meest concrete vorm vertaald als een
efficiënte aanwending van de beschik-
bare ruimte. Zowel op regionaal niveau
als wat betreft de gebruiksruimte op
een bedrijventerrein is oog voor de
alternatie van bouw- en groenzones,
voor ketenbeheer, duurzame mobiliteit,
et cetera aan de orde.

- Het juridische kader dient bepaald.
Een juridische houvast biedt bedrijven
duidelijkheid en zekerheid inzake fi-
nanciële input, de inzet van mensen en
middelen en de duiding van taken, be-

voegdheden en verantwoordelijkheden
die het samenwerkingsvoorstel
concretiseren.

- De economische meerwaarde dient ge-
duid. Bedrijven zullen slechts vrijwillig
deelnemen aan clusteracties indien
een gunstig resultaat mag verwacht
worden, kort verwoord als potentiële
win/win-situaties. Voorbeelden zijn ter-
mijngerelateerd, zoals directe baten,
een betere competitieve positie en een
duurzame relatie met de stakeholders.

- De technische haalbaarheid dient reëel
te zijn. De techn(olog)ische onderbou-
wing van een clusterconcept wordt als
toetsingscriterium bij uitstek be-
schouwd voor deelname aan een geza-
menlijk project.

Sociale duurzaamheid wordt in deze be-
nadering als resultante van de vier voor-
melde invalshoeken beschouwd, doch
kan in een vervolgfase op zichzelf als
DBT-discipline worden beschouwd.
Elk van deze disciplines (juridisch, eco-
nomisch, ruimtelijk en technisch) maakt
voorwerp uit van een afzonderlijk deel in
de boekenreeks ‘Duurzame Bedrijventer-
reinen’, waarin de letters JERT aangeven
wat het uitgangspunt is geweest van een
specifiek werk.

... en implementeren
Elke invalshoek speelt een rol bij de aan-
pak en de implementatie van clusterini-
tiatieven. Het hanteren van solide ruimte-
regels bij de inrichting van bedrijventer-
reinen, bijvoorbeeld via hoogtebouw en
ondergronds parkeren, laat toe om de ge-
bruiksruimte efficiënter te benutten en de
groenbeleving te herwaarderen. Het fy-
sisch clusteren van ketenondernemingen
rationaliseert het goederenvervoer en
mag aanstekend werken naar een (multi-
modale) personenmobiliteit. Het afbake-
nen en collectief uitbaten van product-

De duurzaamheidsgedachte breidt zich uit van het individuele bedrijf tot een schaal die de be-
drijfsgrenzen overschrijdt. In het vakjargon heet dat bedrijfsclustering, collectief of maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen of, meer nog, bedrijfsexterne (milieu)zorg. Doordat bedrijfsex-
terne milieuzorg de kostenefficiëntie bevordert door positieve schaaleffecten, resulteert deze in-
terbedrijfssamenwerking in een verhoogde competitiviteit in plaats van een vaak zinloze concur-
rentie. Een recente wetenschappelijke boekenreeks van de Universiteit Gent brengt enige dui-
ding in de onderliggende mechanismen, waarin communicatie tussen diverse disciplines een
sleutelbegrip is.
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voorraad- en afvalzones op industrieter-
reinen zal de bouw- en organisatiestruc-
turen vereenvoudigen, de materiaalinput
beperken en de hinder minimaliseren.
Dergelijke beheersmaatregelen vergen
duidelijk een managementaanpak, doch
ook bescheiden samenwerkingsvormen
kunnen leiden tot kostenbesparingen en
synergieën. Voorbeelden zijn het geza-
menlijk opmaken van bedrijfsvervoers-
plannen en impactrapporten, de samen-
uitbating van terreininfrastructuur en utili-
ties, de aanleg van collectieve noodvoor-
zieningen zoals bluswatervoorraden, het
onderhouden van gemeenschappelijk
groen, het inhuren van bewakingsperso-
neel, enzovoort.
Het economische voordeel dat ontstaat
door preventie- en noodmaatregelen ge-
zamenlijk te nemen of door fysieke nuts-
stromen efficiënter te organiseren, alsook

de ruimtelijke toepassing hiervan, is een-
voudig aangetoond. De technische haal-
baarheid en juridische gevolgen van deze
samenwerking daarentegen zijn niet
steeds snel en eenduidig in te schatten.
De complexiteit van clusteracties vereist
veelal een beheerstructuur om te waken
over de toepassing en rentabiliteit ervan.

Theorie- en praktijkboeken
Onderzoek naar de fundamenten van het
samenwerkingsgedrag tussen bedrijven
en hun stakeholders leidde tot een ontra-
feling in academische disciplines. De stu-
die van het verduurzamen van bedrijven-
terreinen -in theorie en praktijk- werd uit-
gevoerd in de multidisciplinaire onder-
zoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer,
vakgroep Civiele Techniek, faculteit Inge-
nieurswetenschappen van de Universiteit
Gent en werd afgerond via een boeken-

reeks. De groeiboeken Duurzame Bedrij-
venTerreinen, ruimtelijk, juridisch, econo-
misch en technisch bekeken, beogen om
samenwerkingsprojecten op bedrijventer-
reinen te analyseren vanuit de eigenheid
van elke discipline. Aan elke vorm van
duurzaamheid geeft het betreffende
boekdeel een eigen interpretatie, zelfs al
zijn de termen ingeburgerd. De verwe-
ving tussen de disciplines wordt gevisua-
liseerd door talrijke links (zie tabel) tus-
sen de boekdelen en illustreert de cohe-
rentie die vervat zit in het duurzaam-
heidsstreven van bedrijvenclusters.
- Het ruimtelijk boekdeel gaat op zoek

naar specifieke ruimtelijke kenmerken
van DBT. Het biedt ontwerpconcepten
naast een instrumentarium aan plando-
cumenten die ruimtelijke duurzaamheid
in de hand kunnen werken. Het boek-
deel ondergaat een praktijktoetsing op
het nieuw West-Vlaams wetenschaps-
park van de Universiteit Gent, Green-
bridge, deelgebied van het Industrie-
park Plassendale.

- Het juridisch boekdeel onderzoekt hoe
een juridische structuur de samenwer-
king tussen bedrijven op een industrie-
terrein kan bekrachtigen. Het beschrijft
de samenwerkingsvormen die in aan-
merking komen en het juridisch instru-
mentarium dat hieraan ten grondslag
ligt. Het boekdeel wordt geïmplemen-
teerd op twee wetenschapsparken van
de Universiteit Gent, het Technologie-
park Zwijnaarde (Ardoyen) en een
deelgebied van het Industriepark Plas-
sendale (Greenbridge).

- Het economisch boekdeel bestudeert
de competitiviteit van bedrijvenclusters
en relateert interbedrijfssamenwerking
tot maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Het vertaalt de bedrijfseco-
nomische principes naar beheerpraktij-
ken en biedt een overzicht van heden-
daagse stimuli tot duurzaam onderne-
men. Het praktijkboekdeel beschrijft de
werking van de consortiumstructuur op
het Technologiepark Zwijnaarde (Ar-
doyen).

- Het technisch boekdeel geeft een the-
matisch overzicht van potentiële clus-
teractiviteiten die zowel operationeel
als dienstverlenend worden benaderd
en biedt instrumenten en technieken
die hiertoe kunnen ingezet worden. Het
praktijkboekdeel schetst het proces
naar samenlozing van een bedrijven-
cluster op het Technologiepark Zwijn-
aarde (Ardoyen).

De praktijkboeken tonen aan dat het
draagvlak om bedrijventerreinen te ver-
duurzamen vandaag aanwezig is. De
theorieboeken duiden de evolutieve con-
text. De werken kunnen besteld worden
via de rubriek groeiboeken op http://
www.dbt.ugent.be/groeiboeken.
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Tabel 1. De onderlinge samenhang tussen de vier groeiboeken wordt versterkt door
het gebruik van 21 pictogrammen, die kruisverbanden leggen tussen alle disciplines.
Het zijn meteen belangrijke trefwoorden in elke vorm van duurzaam ondernemen.
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