
uurzame bedrijventerreinen ...  na bedrijfsinterne
milieuzorg en duurzame ontwikkeling de jongste
groene telg die de bedrijfswereld met argusogen

op zich ziet afkomen.  Industriële sites moeten herschapen
worden tot terreinen waarop de cohesie tussen bedrijven
de concurrentie overwint en de kostenefficiëntie opdrijft
door samenwerking en schaalvergroting.  Net nu kleine en
grotere ondernemingen het interne milieubeleid (bijna) op
de sporen hebben, volgt een nieuwe vloed van schone
beginselen, ditmaal met bedrijfsgrensoverschrijdende
ambitie. 
Geen ideologische tendens heeft echter ooit bewezen
levensvatbaar te zijn zonder economische of juridische
grondslag.  Is het concept van duurzame bedrijventer-
reinen een schoontechnologisch droombeeld of antici-
peert het zowaar op een nieuwe generatievraag? 
Of, korter gesteld, dekt deze titel een lading?

Multi, integraal en duurzaam

Het hoogterminologisch potentieel van de uitdrukkingen
‘multidisciplinaire aanpak’, ‘integraal beheer‘ en ‘duur-
zame ontwikkeling’ contrasteert met de maatschappelijke
en economische feitelijkheid.  Zogenaamde duurzame
bedrijventerreinen bieden vandaag een treffend voorbeeld
van deze stelling.  In dergelijke industriezones beoogt men
via bedrijfsclustering de realisatie van onder meer duur-
zame bedrijfsprocessen, duurzame terreininrichting en
duurzaam facilitair en/of utilitair beheer.  Precies deze
samenwerking vergt echter een contractuele regeling
tussen de deelnemende bedrijven, alsook een beheersvisie
op de betrokken site met oog voor ruimte en tijd;  en juist
deze concretisering van samenwerking vormt al te vaak
een knelpunt op bedrijventerreinen.
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Duurzame bedrijventerreinen beogen
een win-win situatie voor naburige
ondernemingen via een gezamenlijke
aanpak van milieu-, welzijns- en ruim-
telijke aspecten.
Al te vaak echter stranden samenwer-
kingsinitiatieven bij gebrek aan een
juridisch draagvlak voor een 
conomisch rendabele en technisch
haalbare samenwerking.  
Bedrijventerreinen die toch de duur-
zaamheidstoetsing aandurven zij o.a.
het Technologiepark in Zwijnaarde,
het Wetenschapspark te Plassendale
en het Business Park in Terneuzen.

Greet VAN EETVELDE en Eva DELANGE

D



De realiteit leert dat initiatieven tot samenwerking tussen
naburige bedrijven, hoewel met beduidend positief totaal-
effect, uiteindelijk vaak stranden.  De oorzaak hiervan is
veelal terug te vinden in vier elementen:
● Juridisch kader:  Vaak is er een gebrek aan juridische

draagkracht die de bedrijven zekerheid en duidelijkheid
verschaft inzake financiële input, inzet van mensen en
middelen, en duiding van taken en verantwoordelijk-
heden die het samenwerkingsvoorstel concretiseren.  

● Economische aspecten:  Minstens evenwaardig aan een
correct juridisch kader is de economische overweging
van buurbedrijven om aan een gezamenlijk project deel
te nemen.

● Technologie:  Als belangrijkste toetsingscriterium bij die
economische overweging is de technische en/of tech-
nologische haalbaarheid van het concept.  

● Ruimtelijke invalshoeken:  Ten slotte liggen de ruimte-

lijke randvoorwaarden van de betrokken bedrijven(ter-
reinen) aan de grondslag van de samenwerkingsmoge-
lijkheden. 

Met deze vier invalshoeken zijn meteen de contouren
geschetst voor een succesvolle implementatie van duur-
zame initiatieven op bedrijventerreinen met eender welk
preventief en/of proactief doel.  
Deze worden uiteraard aangevuld met immanente fac-
toren zoals ouderdom van het industrieterrein (bestaand
versus nieuw), aard van de bedrijvigheden, gezamenlijke
perspectieven, wens of plicht tot samenwerking, externe
druk (sociale context, maatschappelijke perceptie, interna-
tionaal kader), enz.  Bij uitstek multidisciplinaire materie,
dus, die onmiskenbaar een integrale benadering vergt om
met recht en rede inhoud te geven aan de beoogde duurz-
aamheidsprincipes.
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Foto 1:  Het
Industriepark
Plassendale 1 
in de haven van
Oostende streeft 
naar verduurzaming.
(Foto:  Henderyckx
Fotografie bvba,
Izegem)
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Juridische en ruimtelijke
randvoorwaarden

Het verduurzamen van industrieterreinen noodzaakt het
voeren van een bedrijfsextern zorgbeleid, het zogenaamd
collectief ondernemen van buurbedrijven.  Dit zijn krachtige
bewoordingen, rijk aan perspectieven, weliswaar ontnuch-
terd door de nood tot ventilatie van kosten en verantwoor-
delijkheden die voortvloeien uit coöperatieve acties.  Het
(juridisch) uitwerken van samenwerkingsmodellen die
hieraan tegemoetkomen is bijgevolg een conditio sine qua
non voor duurzame terreinontwikkeling. 
Onderzoek en ervaring leren dat het ontwikkelen van juridi-
sche koepelstructuren voor bedrijvenparken bezwaard
wordt door talloze factoren, zoals :
● de status van de industriezone (privaat, publiek of PPS-

constructie);
● de ouderdom van het park (bestaand of nieuw terrein);
● het aantal partijen (met inbegrip van

toe- en uittreding);
● de samenwerking in de tijd (een-

malig, periodiek of continu);
● de financiële en personele impact

(investering en operatie, mensen en
middelen, uitbesteding of eigen
beheer);

● de administratieve lasten;
● aansprakelijkheid en verzekerbaar-

heid;
● de wens of plicht tot samenwerking,

enz. 
Deze factoren spelen een cruciale rol in
het oprichtingsgemak van een consor-
tium, meer bepaald in de creativiteit en
flexibiliteit hiertoe benodigd.
Juridisch gezien leidt een erfpacht-
structuur tot een verregaande vorm
van overdracht van grond- en bouw-
rechten. De positie van de erfpachter is
vergelijkbaar met deze van een nieuwe
eigenaar, weliswaar met dien ver-
stande dat, na generaties, de grond
uiteindelijk opnieuw in handen komt
van de eigenaar.  
Enerzijds bemoeilijken dergelijke com-
plexe onderlinge relaties eventuele
gezamenlijke initiatieven, anderzijds is
het finaal terugverwerven van de
grond door de erfverpachter een bin-
dend uitgangspunt voor deze laatste
om aan terreinbeheer te doen.
Immers, de erfverpachter heeft belang
bij een correct en duurzaam gebruik van zijn gronden. 
Knelpunt vormt echter precies de quasi feitelijke overdracht
van de grond, waardoor bij het verlijden van de overeen-
komst contractuele regelingen tussen de partijen dienen
bedongen voor een decadenlange of net geen eeuwlange
periode.  Coöperatieve acties zullen bijgevolg slechts slaag-
kans hebben indien er een wil of plicht is tot samenwerking
én indien de juridische context van de samenwerking duide-
lijk is gesitueerd naast een significant economisch of sociaal-
maatschappelijk voordeel.

Economische en
technische haalbaarheid

Ten grondslag van de duurzame uitbouw van bedrijventer-
reinen ligt de creatie van win-win situaties voor de
betrokken bedrijven.  Deze economische stimulans is onont-
beerlijk om de interesse van buurbedrijven te wekken en hen
tot clusteren aan te sporen.  Uiteraard zijn ook vindingscre-
ativiteit, langetermijndenken en overtuigingskracht mede
bepalend voor de levensvatbaarheid van een coöperatieve
actie ...  Het introduceren van parkbeheer in industriezones
mag hier als tartend voorbeeld opgevoerd worden.
De bezieling voor bedrijfsclustering en park management is
ingegeven door een tweeledig doel:  samenwerking tussen
bedrijven stimuleert het duurzaam ondernemen én laat een
gunstige weerslag van schaalvergroting en ketenbeheer
ervaren.  
Enkele voorbeelden mogen deze stelling ratificeren:

● Het hanteren van solide ruimteregels bij de inrichting van
bedrijventerreinen, bv. via hoogtebouw en ondergronds
parkeren, laat toe de gebruiksruimte efficiënter te
benutten en de groenbeleving te herwaarderen.

● Het fysisch clusteren van ketenondernemingen rationali-
seert het goederenvervoer en mag aanstekend werken
naar een (multimodale) personenmobiliteit.

● Het afbakenen en collectief uitbaten van productvoor-
raad- en afvalzones op industrieterreinen zal bouw- en
organisatiestructuren vereenvoudigen, de materiaalinput

Foto 2:  Het Technologiepark Zwijnaarde verenigt een tiental universitaire
gebouwen en de zogenaamde Biotech Valley, het wetenschapspark van de
universiteit.  De campus heeft reeds 5 jaar ervaring met samenwerkingsini-
tiatieven tussen de bedrijven en de univeristeit.



vormen.  We illustreren dergelijke duurzaamheidsinitia-
tieven a.d.h.v. het Technologiepark Zwijnaarde.

Van campus tot bedrijventerrein
De campus Ardoyen van de Universiteit Gent verenigt een
tiental gebouwen van de faculteit Toegepaste Weten-
schappen en de zogenaamde Biotech Valley, het weten-
schapspark van de UGent dat een R&D-omgeving biedt aan
private, hoog- en vooral biotechnologische bedrijven.  Met
zijn strategische ligging in de zuidrand van Gent, ingebed
tussen de snelwegen E17 en E40, de stedelijke ringweg R4
en het oppervlaktewater de Ringvaart, geniet het Technolo-

giepark Zwijnaarde een hoge visibiliteits-
waarde.  Het is dan ook bij uitstek geschikt
voor de ontwikkeling van hoogtechnologi-
sche bedrijvigheid (foto’s 2 en 3). 
Deze visie werd op de eeuwwisseling inge-
boekt in een stadsontwerp van de hand van
prof. em. C. Vermeersch, als leidraad voor
een ingenieuze terreininvulling.  In overleg
met de bevoegde stedelijke en provinciale
ruimtelijke instanties schetst dit ontwerp de
verdere terreinontwikkeling vanuit een park-
visie die de interactie met de woon- en
groenomgeving optimaal uitbouwt (zie
figuren 1 en 2).
De campus heeft een oppervlakte van ca. 50
ha, is op het gewestplan ingekleurd als
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut en wordt omzoomd door
woongebied.  De oostelijke parkhelft onder-
ging via diverse BPA's een bestemmingswij-
ziging om de ontwikkeling van een research
park mogelijk te maken.  Ten westen van de
campus voorziet het ruimtelijk structuurplan
Gent in een randstedelijke natuur- en recrea-
tiepool, in synergie met nieuw te ontwik-
kelen bedrijvigheid.  Een tweede universitair
wetenschapspark ligt binnen oogbereik, met
de steenweg als spiegelende as.

Met een ouderdom van meer dan drie decennia wordt het
Technologiepark Zwijnaarde gecatalogeerd als bestaand
bedrijventerrein.  De campus wordt gekenmerkt door een
veelheid en verscheidenheid aan ondernemingen, ruimtelijk
en feitelijk verweven met de universiteit als eigenaar-
beheerder.  Door deze wisselwerking tussen eenheid en ver-
deeldheid heeft het park zich ontplooid als probaat piloot-
gebied voor samenwerkingsinitiatieven, waarbij ruimtelijke
en eigendomsthema’s de contractuele interrelaties regelen.
De coöperatieve aanpak op deze campus dateert van 5 jaar
geleden.  Concreet betreft dit de gezamenlijke uitbating
van een waterzuiveringsstation, het collectief uitvoeren van
bodemonderzoeken via een campuspeilbuizennetwerk en
het aanleggen van een gemeenschappelijke en harmo-
nieuze groenstructuur over het gehele park. Het zijn alle-
maal initiatieven die weliswaar geen eenduidig karakter
hebben.

Beheer van het technologiepark
Op het technologiepark treedt de Universiteit Gent op als
goede huisvader.  Bedrijven met een duidelijk onderzoeks-
karakter worden aangespoord tot vestiging, hetzij als star-
tende spin-off in een doorgangsgebouw, hetzij als (research
filiaal van een) onderneming in een eigen bedrijfsgebouw.

beperken en de hinder minimaliseren.
● Zo ook kan het gezamenlijk zuiveren van afvalwaters een

ruim belang dienen en minstens toelaten om het Vlaamse
afkoppelingsbeleid met enig realisme tegemoet te zien.

Voormelde beheersmaatregelen vergen een management-
aanpak in een breder ruimte- en tijdskader, doch bescheiden
samenwerkingsvormen kunnen evenzeer kostenbespa-
ringen en synergieën genereren.  Voorbeelden zijn ander-
maal legio, zoals het gezamenlijk opmaken van bedrijfsver-
voersplannen en impactrapporten, de gezamenlijke uitba-
ting van terreininfrastructuur en nutsvoorzieningen, de
aanleg van collectieve noodvoorzieningen zoals bluswater-

voorraden, het onderhouden van gemeenschappelijk
groen, het inhuren van bewakingspersoneel, enz.  Het
economisch voordeel van het gemeenschappelijk
nemen van preventie- en noodmaatregelen en het effi-
ciënter organiseren van fysieke nutstromen is evident.
De technische haalbaarheid en de juridische gevolgen
daarentegen zijn niet altijd snel en eenduidig in te
schatten.  Grondige studie en een pragmatische han-
delswijze zal ook hier het kaf van het lokale koren

scheiden.
Elke invalshoek – ruimtelijk, economisch, juridisch en tech-
nisch – speelt dus een wezenlijke rol bij de beoordeling van
duurzame initiatieven op bedrijventerreinen met een pre-
ventief of proactief doel;  een samenwerkingsdoel dat zowel
vrijwillig als verplicht kan zijn.

Technologiepark Zwijnaarde

Weinig industrieterreinen in binnen- en buitenland kunnen
zich vandaag terecht een duurzaamheidslabel toe-eigenen.
Niettemin daagt het Technologiepark in Zwijnaarde, zoals
ook het Business Park in Terneuzen, deze stelling uit op
basis van zijn jarenlange besproeving met samenwerkings-
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Foto 3:  Zicht op het technologiepark Zwijnaarde, waaruit de
strategische ligging tussen de belangrijke auto- en waterwegen
duidelijk blijkt.  De ontwikkeling van hoogtechnologische bedrij-
vigheid wordt sinds de eeuwwisseling gestuurd vanuit een park-
visie, met aandacht voor van woon- en groenomgeving.



vast de formalisering van afspraken via contractuele rege-
lingen.  Zo leidt het gezamenlijk lozen van afvalwater onder
meer tot een specifieke (correctionele) milieuaansprakelijk-
heidsproblematiek, noopt een harmonieuze groenmatrix
tot gemeenschappelijk groenonderhoud en vergt de geza-
menlijke uitbesteding van bodemopdrachten en het beheer
van het peilbuizennetwerk een structuur die deze materies
opvolgt.  Anders gesteld behoeft elk initiatief tot samen-
werking tussen bedrijven een entiteit met sturende of
managementfunctie. 

Eerste verwezenlijkingen
Door de jaren heen kreeg de campussamenwerking duide-
lijk vorm, met o.a.:
● de opmaak van een campusreglement in 2000 als

addendum bij bestaande en nieuwe overeenkomsten op
het technologiepark;

● het plaatsen van een peilbuizennetwerk op de gehele site
in 2001;

● de aanleg van structureel park- en bosgroen in 2002 over
de kavelgrenzen heen (figuur 2);

● de vergunning voor de samenuitbating van het waterzui-
veringsstation in 2003 onder vorm van mede-exploitatie
tussen 12 campusbedrijven.

● de oprichting van een juridische koepelstructuur in de
nabije toekomst die de rechten en plichten van de
clusterbedrijven contractueel zal vastleggen.

Het consortium moet een krachtig samenwerkingsverband
waarborgen, gefundeerd op de financiële én aansprakelijk-
heidsproblematiek van de uitbating van een waterzuive-
ringsinstallatie en dirigerend voor eenvoudiger samenwer-
kingsvormen zoals waternutsvoorzieningen, bodembemon-
steringsnet en groenbeheer op de campus.  Het behoeft
geen betoog dat de type-oprichting van een dergelijke con-

sortiumstructuur een voortrekkersrol
is voor andere samenwerkingsinitia-
ties, op hetzelfde en op naburige
bedrijventerreinen.

Conclusies en 

perspectieven

Op bestaande en nieuwe bedrijventer-
reinen bestaat er een aanzienlijk
potentieel aan grotere duurzaamheid.
Een industriële omgeving wordt
bovendien frequent geconfronteerd
met aspecten die onbehagen kunnen
wekken, zoals complexe eigendoms-
structuren, contractuele verhoudingen
tussen bedrijven onderling en terrein-
ontwikkelaars, economiebezwarende
randregelgeving, divergerende be-
leidslijnen van diverse overheids-
niveaus, inspraak volgens windroos-
principes vanwege terrein-stakehol-
ders, enz.  Dit alles is  allerminst bevor-
derlijk voor een harmonieuze en
vooral structureel uniforme benade-
ring van bedrijven(clusters).
Door met meerdere bedrijven in een
industriële zone een gemeenschappe-
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Als erfverpachter en als partner of uitbater van infrastruc-
tuur en voorzieningen van algemeen nut vervult de univer-
siteit de rol van terreinbeheerder en tekent zij de krijtlijnen
van het (wetenschaps)parkmanagement. 
De campus Ardoyen wordt gekenmerkt door een sterke
geografische, materiële en operationele samenhang;
termen die onvermijdelijk geassocieerd worden met de Vla-
remdefinitie van een milieutechnische eenheid en die
duiden op een verregaande cohesie tussen de campuspart-
ners.  Het beheer van het technologiepark vergt bijgevolg
een managementvisie met oog voor ruimte en tijd, opdat
het park een maximaal economisch rendement kan kop-
pelen aan elementaire duurzaamheidsbeginselen.
De vermelde campusinitiatieven vinden hun oorsprong in
zeer uiteenlopende wensen en noden.  Het rigide milieu-
juridisch kader rond waterlozingen van verschillende rechts-
personen via eenzelfde rioleringsstelsel schept immers een
dwingende band tussen de betrokken bedrijven en noopt
tot een verregaande regeling van de verplichte samenlozing
op grond van een technisch haalbaar waterbeheerssysteem.
Het stadsontwerp, daterend van de eeuwwisseling en ver-
taald in een bijzonder plan van aanleg, fixeert de ruimtelijke
evenredigheden tussen bouw- en groenmassa op de
campus en zet aldus een semi-vrijwillig collectief groenbe-
heer in beweging.  En ten slotte leidt de vigerende bodem-
en grondverzetregelgeving tot een beduidend economisch
voordeel wanneer verschillende bedrijven gezamenlijk
bodemonderzoeksopdrachten lanceren en via een vrijwillig
terreinnetwerk van peilbuizen waken over de bodemtoe-
stand. 
Deze bij uitstek duurzame initiatieven vergen echter juridi-
sche flexibiliteit en administratieve veerkracht, eisen die wel
eens aan creativiteit en bestendigheid inboeten.  Het con-
cretiseren van coöperatieve acties noodzaakt bijgevolg stee-

Figuur 2 : In 2002 is de Universiteit Gent begonnen met de
aanleg van structureel park- en bosgroen over de kavelgren-
zen heen.
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lijke visie te ontwikkelen en gezamenlijke acties te ont-
plooien, idealiter geformaliseerd in de oprichting van een
beheersstructuur, profileert een bedrijvengroep zich als
geheel.  Het consortium van bedrijven treedt naar buiten
met één stem en draagt aldus bij tot een integrale benade-
ring van het industrieterrein.  De juridische vorm en oprich-
tingsakte van dergelijke gezamenlijke organisatie zal bepa-
lend zijn voor de kracht en het imago van de stichtende
bedrijvengroep.

Van industriële zone naar
bedrijvenpark

Stille getuige van de tendens naar meer collectiviteit in
industriezones is bijvoorbeeld de ontplooiing van bedrijfs-
contactgroepen tot inspraakgroeperingen.  Het verenigen
van belangen binnen en buiten de bedrijfsgrenzen ligt aan
de grondslag van het ethisch en duurzaam ondernemen.
Het stimuleert de werknemersmotivatie en realiseert alge-
meen een gunstig sociaal-economisch klimaat.  
Bezielende initiatieven – naast het Technologiepark Zwij-
naarde dat we hier bespraken – kunnen we alvast terug-
vinden op het Business Park Terneuzen (foto 4);  het Skal-
denpark en de Handelsbeurssite in het Gentse;  de
industrieterreinen Blauwe Toren, Herdersbrug en Nijver-
heidsdok te Brugge;  het industriepark Plassendale in de
haven van Oostende (foto 1);  en Kamp C in Westerlo,
naast talloze embryonale of vrijwillige acties van Vlaamse
en buitenlandse bedrijvenclusters.
Het nastreven van duurzaamheidsprincipes op industrieter-
reinen houdt immers inherente baten in.  Industriële zones
worden opgewaardeerd tot bedrijvenparken door hun
gebruiksruimte te integreren met woon-, natuur- en andere
ontplooiingskernen.  Een collectieve versus individuele
bedrijfsaanpak bevordert stellig de sociale perceptie.  Het
creëert verdienstelijk imago- en communicatievoordeel niet
enkel bedrijfsintern maar ook ten aanzien van terrein-sta-
keholders zoals omwonenden, klanten, ketenleveranciers
en aandeelhouders.  Economische voordelen en profilering
van bedrijven(terreinen) als gevolg van private en/of
publieke samenwerking, kunnen het commercialisering-
spotentieel van duurzame samenwerkingsinitiatieven
bekrachtigen. 
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Foto 4:  Luchtfoto van het Business Park Terneuzen, een Nederlands
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kent.


