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Inleiding 

 
Steeds meer wordt door nationale en internationale instellingen aandacht besteed aan het 

verduurzamen van bedrijventerreinen. Dit houdt in dat er door de verschillende bedrijven op 

een terrein samengewerkt wordt met als belangrijkste doelstellingen: 

- het verbeteren van het bedrijfseconomisch resultaat; 

- het beheersen en beperken van de milieubelasting en hinder voor de omgeving; 

- het bekomen van een efficiënt ruimtegebruik. 

 

Zoals de titel van deze scriptie “Onderzoek naar rendabele samenwerking van 

bedrijvenclusters; casus Technologiepark Zwijnaarde” aangeeft, is er voor geopteerd de 

nadruk te leggen op het rendabiliteitaspect van dergelijke verduurzaming en de wijze waarop 

de bedrijven dergelijk proces gezamenlijk aanpakken. Het is onder meer de bedoeling van 

deze scriptie een beeld te schetsen van mogelijke domeinen van samenwerking, de drijfveren 

achter deze samenwerking en de slaagfactoren bij het implementeringproces. Deze analyse 

vormt de basis voor het onderzoeken van de mogelijkheden van dergelijke samenwerking op 

het Technologiepark Zwijnaarde.  

 

Aangezien in voorgaande scripties met gelijkaardig onderwerp sterk gefocust wordt op 

Nederlandse voorbeelden en literatuur, is er in deze scriptie voor geopteerd de nodige 

aandacht te besteden aan de Engelstalige literatuur en het daarin gehanteerde concept ‘Eco-

industrial parks’.  

 

Het eerste deel van deze scriptie heeft de definitie en doelstellingen van duurzame 

ontwikkeling als uitgangspunt. De thema’s duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke 

economie vormen daarna de overgang naar ‘duurzame bedrijventerreinen’. Aan de hand van 

definities en case-studies wordt dit concept nader toegelicht en volgt een eerste weergave van 

het brede scala aan mogelijkheden.  

 

Het tweede deel focust op de implementatie en het beheer van de samenwerking op het 

bedrijventerrein. Hierbij worden de verscheidene doelstellingen en drijfveren achter de 

gezamenlijke verduurzaming onderzocht. De verschillende benaderingen en invalshoeken bij 

het managen van duurzame samenwerking worden eveneens in dit deel behandeld. Speciale 
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aandacht gaat hier uit naar de slaag- en faalfactoren waarmee rekening gehouden dient te 

worden.  

 

Het derde deel van deze scriptie belicht het samenwerkingsverband op het Technologiepark 

Zwijnaarde, waar de oprichting van een overkoepelende juridische structuur de 

mogelijkheden schept voor gezamenlijke acties. Hiertoe is, door middel van een vragenlijst 

bij de bedrijven op het terrein, gepeild naar hun visie op het project en hun interesse in enkele 

concrete initiatieven. Verder volgt een analyse van de kostenverdeling van gezamenlijk 

groenonderhoud op het technologiepark en een korte bespreking van initiatieven die in de 

vragenlijst positief beoordeeld werden. 

 

Ter afsluiting wordt de samenwerking op het technologiepark geanalyseerd en worden enkele 

beleidssuggesties aangereikt. 
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Deel A.  Duurzame ontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen. 
 

Sinds het Brundtlandrapport eind jaren ’80 is de term ‘duurzame ontwikkeling’ een constante 

geworden op de agenda’s van politici, commissieleden en milieugroeperingen. De vraag hoe 

economie en ecologie te verzoenen, blijkt in de praktijk evenwel zelden eenvoudig te 

beantwoorden. Het duurzaam inrichten en organiseren van bedrijventerreinen kan hierbij een 

stap in de goede richting zijn.  

 

In dit eerste deel wordt dieper ingegaan op het concept en de doelstellingen van duurzame 

ontwikkeling, waarbij onder meer wordt stilgestaan bij de overheidsapparaten die deze 

doelstellingen in België moeten opvolgen of stimuleren. 

Daarna fungeert een korte introductie over ‘duurzame ruimtelijke economie’ als overgang 

naar de concepten ‘ruimtelijke economie en bedrijventerreinen’. Bijgevolg wordt de noodzaak 

van een duurzame aanpak van de bedrijventerreinen aangetoond. 

 

Na deze introductie wordt de term ‘duurzame bedrijventerreinen’ gedefinieerd, summier 

uitgewerkt en wordt naar gelijkaardige Engelstalige concepten verwezen. Aan de hand van 

enkele typevoorbeelden wordt beklemtoond dat een duurzaam bedrijventerrein geen louter 

theoretische constructie is, maar in de praktijk eveneens een efficiënte manier om economie 

en ecologie daadwerkelijk te verzoenen. 
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1. Duurzame ontwikkeling 

 
Alvorens te spreken over duurzame bedrijventerreinen moet er stilgestaan worden bij wat 

voorafging: de introductie van de term “duurzame ontwikkeling”. Deze paragraaf is 

hoofdzakelijk een opsomming van de geformuleerde doelstellingen. Verder in deze scriptie zal 

blijken in welke mate duurzame bedrijventerreinen kunnen bijdragen tot de effectieve 

invulling van deze doelstellingen. 

 

1.1. De Brundtland-definitie 

In de jaren ’80 groeide het besef dat er vaak onzorgvuldig omgesprongen werd met 

natuurlijke rijkdommen en dat de bescherming van het leefmilieu bijzondere internationale 

aandacht verdiende. De groeiende tegenstellingen tussen Noord en Zuid en de schijnbare 

tegenstelling tussen economie en ecologie werden eveneens belangrijke internationale topics. 

Op verzoek van de Verenigde Naties werd de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling 

opgericht. Deze commissie, beter bekend als de Brundtland-commissie, (genoemd naar haar 

voorzitter, de toenmalige Noorse Eerste Minister Gro Harlem Brundtland), introduceerde in 

haar verslag de term “duurzame ontwikkeling” en definieerde volgende doelstelling1: ‘(…) to 

ensure the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs. The concept of sustainable development does imply limits, - not absolute 

limits - but limitations imposed by the present state of technology and social organisation on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human 

activities (…)’ 

Er kan gesteld worden dat duurzame ontwikkeling rust op drie pijlers: economische groei, 

sociale ontwikkeling en milieubescherming. 

 

1.2.Verklaring van Rio De Janeiro 

In 1992 vond in Rio een conferentie plaats die resulteerde in een wereldplan voor de 21ste 

eeuw. Dit actieprogramma kreeg de naam Agenda 21 en beslaat meer dan honderd 

programmaterreinen inzake duurzame ontwikkeling, uit te voeren door regeringen, VN-

instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het plan steunt op volgende 

grondbeginselen2: 

- solidariteit met de landen uit het zuidelijke halfrond; 
                                                 
1 http://www.mina.be/front.cgi?id=734 (20/10/04) 
2 http://mineco.fgov.be/energy/sustainable_development (14/11/04) 
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- het lange termijn wereldbeeld; 

- het beginsel van de vervuiler – betaler; 

- het voorzorgsbeginsel (niet wachten op wetenschappelijke zekerheid alvorens tot actie 

over te gaan wanneer ernstige schade voor het milieu dreigt); 

- het participatiebeginsel. 

 

1.3. Rio +10 te Johannesburg 

Op deze wereldtop (26 augustus tot 4 september 2002) werden volgende doelstellingen 

geformuleerd3: 

- verderzetten van de principes van Rio. Eerdere overeenkomsten worden nogmaals 

bevestigd en er wordt getracht de internationale samenwerking hechter te maken. Er 

wordt een extra impuls gegeven aan de verwezenlijkingen van de milieu- en 

armoededoelen die nog niet bereikt zijn; 

- streven naar een halvering van honger en armoede; 

- nastreven van een duurzame economie. o.a. door:  

• het doorrekenen van de milieukost in de uiteindelijke prijzen; 

• het afbouwen van onduurzame subsidies; 

• het verminderen van vervuiling als absolute prioriteit. 

- ijveren voor een toereikende en schonere energievoorziening; 

- streven naar een betere bescherming van natuurlijke hulpbronnen; 

- ijveren voor veilig drinkwater en riolering voor iedereen; 

- streven naar een gezonde wereldbevolking. 

 

Concreet resulteerde dit alles in een politieke verklaring, een implementatieplan en de 

toezegging van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor publiek – 

private samenwerking. 

 

1.4 Welke rol is weggelegd voor Europa? 

Een van de doelstellingen van de Europese Unie wordt in de Europese Grondwet4 als volgt 

geformuleerd: “De Unie zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van 

evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, van een sociale markteconomie met een 

groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale 
                                                 
3 http://www.minaraad.be/studies/Johannesburg%20wereldtop%20DO.pdf (14/11/04) 
4 “De Europese Grondwet waarover tijdens de Europese top van 17-18 juni 2004 overeenstemming is bereikt”  
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vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het 

milieu. De Unie bevordert wetenschappelijke en technische vooruitgang.…”5 

 

1.4.1 De voortrekkersrol van Europa inzake duurzame ontwikkeling op wereldvlak 

In de aanloop naar de Top van Johannesburg (zie supra) kwam de Europese Raad in maart 

2002 bijeen in Barcelona en stelde daar volgende prioriteit: “het Europese beleid voor 

duurzame ontwikkeling tot een voorbeeld voor de gehele wereld maken.” Het Europese 

standpunt werd o.a. uitgewerkt in ‘Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame 

ontwikkeling’6. Deze mededeling gaat uit van het idee dat de mondialisering een krachtige 

motor is voor het aanzwengelen van de wereldwijde groei en middelen vrijmaakt om 

mondiale problemen op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs en het milieu op te 

lossen. Als marktkrachten echter aan hun eigen lot worden overgelaten, veroorzaken en 

versterken zij de ongelijkheid, de uitsluiting van bevolkingsgroepen en mogelijk onherstelbare 

schade aan het milieu. Op cruciale gebieden moeten er gemeenschappelijke regels worden 

uitgewerkt, toegepast en gecontroleerd.7 

Volgende acties werden daarbij voorgesteld: 

- beheersing van de mondialisering: handel in dienst van duurzame ontwikkeling; 

- armoedebestrijding en de bevordering van duurzame ontwikkeling; 

- duurzaam beheer van natuurlijke en milieurijkdommen; 

- verbetering van de samenhang van het beleid van de Europese Unie; 

- een beter bestuur (‘good governance’) op alle niveaus; 

- financiering van duurzame ontwikkeling. 

 

1.4.2 De Europese strategie inzake duurzame ontwikkeling 

Ter voorbereiding van de wereldtop in Johannesburg werd door de Europese Commissie een 

strategie uitgestippeld en voorgelegd aan de Europese Raad in Götheborg (2001). Het doel 

hiervan is het opstellen van een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling op economisch, 

sociaal en milieugerelateerd vlak. De strategie moet gezien worden als een katalysator voor 

beleidsmakers en de publieke opinie om het gedrag van de maatschappij bij te sturen. Enkele 

belangrijke punten kunnen hierbij aangestipt worden8: 

                                                 
5 http://www.grondweteuropa.nl /9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vg8wpxh23yz5 (01/02/2005) 
6 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. (2001) 
7 http://europa.eu.int/scadplu/leg/nl/lvb/128015.htm (01/02/2005) 
8 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28117.htm (01/02/2005) 



 

 7

- om het consumentengedrag te wijzigen en een markt te creëren met minder 

vervuilende producten is het nodig dat ook sociale en milieukosten weerspiegeld 

worden in de prijzen; 

- de Europese kaderprogramma’s voor O&O moeten meer focussen op duurzame 

ontwikkeling; 

- de communicatie, zowel naar de gebruiker als naar de bedrijven als naar de overheden 

toe, moet worden verbeterd. 

 

Op lange termijn zijn de betrachtingen: 

- de klimaatsveranderingen een halt toeroepen (cfr. Kyoto normen); 

- beperken van de bedreigingen voor de gezondheid o.a. door nauw toezicht op 

voedselveiligheid en kwaliteit; 

- de negatieve gevolgen van de stijgende transportnoodzaak gekoppeld aan de 

economische groei binnen de perken houden. Vooral het wegvervoer moet onder 

controle worden gehouden; 

 

1.4.3 Wat na Johannesburg 2002? 

Voorgaande paragrafen focussen vooral op het Europese standpunt in de aanloop naar de 

wereldtop te Johannesburg. In deze paragraaf worden de meest recente conclusies van de 

Raad van Europa toegelicht.9 

 

Milieuraad (17 oktober 2002) 

De doelstellingen van Johannesburg worden onderstreept. In een verzoek tot de Commissie 

wordt gevraagd jaarlijks een balans op te maken en advies uit te brengen over de manier 

waarop de in Johannesburg aangegane verbintenissen in doeltreffende politieke actie kunnen 

worden omgezet. 

Europese Raad van Brussel (20 en 21 maart 2003) 

De tenuitvoerlegging van de bovenvermelde strategie blijft een van de prioriteiten van de 

Unie. Daarvoor wordt een aantal maatregelen omschreven die moeten genomen worden om 

deze doelstelling te bereiken. Enkele voorbeelden: 

- de economische ontwikkeling loskoppelen van het gebruik van natuurlijke 

rijkdommen en van de achteruitgang van het milieu; 

                                                 
9 http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l28100.htm (02/02/2005) 
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- aanname van het programma “intelligente energie voor Europa”; 

- komen tot een politiek akkoord met het oog op de vaststelling van de richtlijn inzake 

milieuaansprakelijkheid. 

 

Europese Raad van Brussel (25 en 26 maart 2004) 

- beklemtonen van de noodzaak aan betere milieuefficiëntie en groter aandeel van 

duurzame energie, alsook het loskoppelen van economische groei en negatieve 

milieueffecten; 

- aandringen bij de landen die in gebreke blijven wat betreft het Kyoto-protocol; 

- ten uitvoer brengen van het actieplan ter bevordering van milieuvriendelijke 

technologieën. 

 

1.4.4 EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling10 

Taakomschrijving: 

Het EFRO heeft als doelstelling de economisch en sociale samenhang te bevorderen door de 

belangrijkste regionale onevenwichtigheden ongedaan te maken en bij te dragen tot de 

ontwikkeling en de omschakeling van de regio’s. Hierbij dient ze te zorgen voor synergie met 

de bijstand uit de andere Structuurfondsen. Het behoort tot de taken van het EFRO bij te 

dragen tot de harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische 

activiteiten, de verbetering van het concurrentievermogen, de bevordering van de 

werkgelegenheid, de milieubescherming en de gelijkheid van mannen en vrouwen, teneinde 

aldus de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de diverse regio’s te verkleinen en de 

achterstand van de achtergebleven regio’s te verminderen. 

 

Meer dan 35% van de begroting van de Unie is bestemd voor de zwakste regio’s. Dit komt 

overeen met een bedrag 213 miljard euro voor de periode 2000-2006. 

De steun die de Europese Unie via het regionale beleid verleent, is afhankelijk van het 

ontwikkelingsniveau van de regio’s en van de aard van de problemen waarmee zij te kampen 

hebben. Ook investeringen die tot duurzame werkgelegenheid kunnen leiden door het 

scheppen of in stand houden van arbeidsplaatsen komen hiervoor in aanmerking. 

 

                                                 
10 http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l60015.htm en http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/g24203.htm 
(02/02/2005) 
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Algemeen werden drie doelstellingen vastgelegd waarbij EFRO bijdraagt tot verwezenlijking 

van doelstelling 1 en 2: 

1. Bevordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de regio’s met een 

ontwikkelingsachterstand. 

2. Ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van zones in structurele 

moeilijkheden. 

3. Ondersteuning van de aanpassing en de modernisering van het beleid en de systemen op het 

gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid in de niet onder doelstelling 1 vallende 

regio’s. 

Specifiek voor België valt op dat er geen enkele regio onder doelstelling 1 valt. Enkel voor 

Hainaut wordt overgangssteun ontvangen ter waarde van 625 miljoen euro. Wat betreft 

doelstelling twee kan België rekenen op 433 miljoen euro waarvan 65 miljoen 

overgangssteun. Deze bedragen worden verstrekt door het Structuurfonds en hebben 

betrekking op de periode 2000-2006. 

 

Daarnaast wordt door het EFRO deelgenomen aan de financiering van communautaire 

initiatieven op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking (Interreg III) en het 

sociaal-economische herstel van steden en stadsgedeelten (Urban II). 

 

1.5. De rol van de Belgische overheid op het gebied van duurzame ontwikkeling 

1.5.1 Op federaal niveau 

Op 5 mei 1997 keurde de Federale regering de ‘Wet betreffende coördinatie van het federale 

beleid inzake duurzame ontwikkeling’ goed. Dit resulteerde in de oprichting van de Federale 

Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Interdepartementale Commissie Duurzame 

Ontwikkeling. Vierjaarlijks wordt ook een Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 

opgemaakt en tweejaarlijks verschijnt het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling.   

Op 25 februari 2002 werd de Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling opgericht. 

Deze heeft als doelstelling het voorbereiden en coördineren van het beleid en het 

sensibiliseren van de bevolking voor duurzame ontwikkeling. 

Wat betreft het aandeel van duurzame ontwikkeling in de Belgische begroting vindt men in de 

recente beleidsnota (december 2004) van Vlaams Minister-president Leterme dat de 

verschillende begrotingsposten van de federale regering ter ondersteuning van duurzame 

ontwikkeling in hun totaliteit ongeveer 1,75 miljoen euro bedragen. 
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1.5.2. Op Vlaams niveau 

Na herhaaldelijke oproepen voor het uitwerken van een volwaardige Vlaamse strategie inzake 

duurzame ontwikkeling11 werden eind 2004 de eerste stappen ondernomen. 

 

In het Vlaamse regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat zij “een krachtige stimulans wil 

geven aan een toekomstgerichte en duurzame economie, waarin welvaart, welzijn, sociale 

rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarin 

iedereen kan participeren”.12  

Dit citaat maakt duidelijk dat duurzame ontwikkeling op alle niveaus aandacht verdient; 

federaal en gewestelijk. Op vlak van de gewestelijke invulling zijn echter nog grote 

inspanningen vereist. 

 

Momenteel is er geen uitdrukkelijke juridische onderbouwing van duurzame ontwikkeling in 

Vlaanderen. Er zal gezocht worden welke de voor- en nadelen zijn van dergelijke juridische 

onderbouw. Daarnaast zullen voorstellen worden gedaan in verband met de juridische basis 

voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen.13 In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid wordt 

geopteerd voor een cel duurzame ontwikkeling binnen de diensten van de Minister-

president.14 Begin maart 2005 werd deze werkgroep daadwerkelijk opgericht15. 

In tegenstelling tot het federale niveau is er op Vlaams niveau geen aparte begroting voor 

duurzame ontwikkeling voorzien. 

Naast de ontwikkeling van deze eigen begroting en het onderzoek naar een juridische 

structuur haalt de Minister-president nog zeven andere beleidsopties aan in verband met de 

gewestelijke inspanningen inzake duurzame ontwikkeling: 

 

- administratieve ondersteuning van duurzame ontwikkeling in Vlaanderen; 

- betrokkenheid van het Vlaamse middenveld; 

- Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling; 

- betere samenwerking met de gewesten en het federale niveau rond duurzame 

ontwikkeling; 

                                                 
11 MiNaraad & SERV, 2004: Oproep voor een Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling (strado). 
12 Vlaams Minister-president Leterme, 2004: Beleidsnota duurzame ontwikkeling. december 2004, p.13 
13 Milieu en bedrijf, 2004: Duurzame ontwikkeling. Beleidsnota duurzame ontwikkeling, Nr. 23 jaargang 18, 
Kluwer, 16 december 2004, p.1-2 
14 Vlaams Minister-president Leterme,  2004 “beleidsnota duurzame ontwikkeling”, december 2004, p.10 
15 België lijkt duurzamer dan Vlaanderen., De Standaard 7 maart 2005 
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- meer zichtbaarheid, meer aanwezigheid en meer beleid van Vlaanderen in Europa en 

op mondiaal vlak rond duurzame ontwikkeling; 

- informatie, sensibilisering en communicatie – de voorbeeldfunctie van de overheid; 

- aandacht voor en ondersteuning van duurzame ontwikkeling bij de lokale overheden. 

 

2. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

 
“Bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling worden de drie aspecten van duurzame ontwikkeling 

(ecologische, sociaal-culturele, economische) bekeken in een stedelijk - ruimtelijke en/of 

regionaal - ruimtelijke context met oog op ‘evenwicht’, ‘synergie’ en ‘win-winsituatie’. (…) 

Het is een proces waarbij het zoeken naar het optimaal evenwicht centraal staat.” 16 

In een vorige versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV 1998) vindt men: “de 

uitgangshouding is het streven naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling betekent met andere woorden dat de ruimte beheerd wordt als een duurzaam 

goed, een langetermijninvestering voor de volgende generaties. Niet de ontwikkeling maar het 

beheer van de ruimte komt centraal te staan. In deze zin, zal ter beheersing van de ruimtelijke 

vraag van de verschillende actoren, ook het creëren van het aanbod centraal staan.” 17 

Een van de vier basisdoelstellingen van bovenvermeld RSV is het ‘concentreren van 

economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische 

structuur van Vlaanderen.’18 Hier komt duidelijk het belang naar voren van de 

bedrijventerreinen, aangezien door het concentreren van de activiteit op een bedrijventerrein 

het ruimtegebruik geoptimaliseerd wordt en versnippering wordt tegengegaan. Een 

bedrijventerrein waar men daarenboven tracht op het terrein zelf de ruimte zo optimaal 

mogelijk te benutten en door een beredeneerde inplanting van de bedrijfsgebouwen een 

hogere efficiëntie te bekomen, is een voorbeeld van de verzoenbaarheid van industrie en 

duurzame ontwikkeling. We zien dus direct een eerste rechtstreekse link tussen duurzame 

ontwikkeling en bedrijventerreinen en tevens een eerste verklaring van de term ‘duurzame 

bedrijventerreinen’. 

 

 
                                                 
16 Allaert, G., 2004: Wegwijs in ruimtelijke economie; doorkijk naar planning en management van ruimte. Gent, 
p.5 
17 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Brussel 1998, p.10 
18 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Brussel 1998, p.318 
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3. Ruimtelijke economie en bedrijventerreinen 

 
3.1 Definities en doelstellingen 

“Ruimtelijke economie is de economische discipline die zich bezighoudt met de spreiding 

en/of concentratie van de economische activiteiten over de ruimte en bestudeert de 

wederzijdse relatie tussen ruimte en economie”19 

De ruimtelijke ontwikkeling van de economische activiteiten en de impact van de ruimtelijke 

structuur op de economische ontwikkeling worden hierbij geanalyseerd.20  De doelstelling van 

ruimtelijke economie wordt door het SPRE (strategisch plan voor ruimtelijke economie) als 

volgt geformuleerd: “maximaal inspelen op de vestigingsplaatseisen van economische 

actoren, rekening houdende met het gegeven dat de ruimte een schaars goed is.”21 Door 

andermaal te verwijzen naar de schaarste van de ruimte wordt benadrukt dat duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke economie sterk aansluiten bij elkaar.  

Het Federaal Planbureau op haar beurt geeft als doelstelling voor ruimtelijke economie22 “de 

verklaring van het bestaan van de concentratie van menselijke activiteiten op een beperkt 

gedeelte van het grondgebied en de lokalisatie hiervan, alsook het bestuderen van de factoren 

die aan de basis liggen van de verschillende groei in de gewesten en steden.” 

 

3.2 Situatie in Vlaanderen 

Deze paragraaf gaat meer in detail in op de huidige Vlaamse situatie, in het bijzonder 

aangaande bedrijventerreinen en het ruimtegebruik in die context. 

 

3.2.1 Ruimtelijke economische structuur in Vlaanderen;  trends en problemen 

Het RSV haalt enkele trends aan die inspelen op de toegenomen aandacht voor intensivering 

van het ruimtegebruik23. De redenen hiervoor zijn niet zozeer ecologisch, doch in grote mate 

bedrijfseconomisch: “Naarmate productieprocessen meer op toegevoegde waarde worden 

georiënteerd, wordt meer zorg aan het bedrijfsimago en aan de kwaliteiten van het 

bedrijventerrein besteed en worden aan de omgeving hogere kwaliteitseisen gesteld. (…) De 

behoefte aan differentiatie en een positiever imago van bedrijventerreinen neemt toe. De 
                                                 
19 Allaert, G., 2004: Wegwijs in ruimtelijke economie; doorkijk naar planning en management van ruimte. Gent, 
p.6 
20 Vanhaverbeke, W. en Camus, P.,2004, Ruimte en economie in Vlaanderen. Analyse en beleidssuggesties. p.7 
21 Vanhaverbeke, W. en Camus, P.,2004, Ruimte en economie in Vlaanderen. Analyse en beleidssuggesties. p.7 
22 www.plan.be (07/11/04) 
23 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, volledige, gecoördineerde 
versie. Brussel 2004 deel III De ruimtelijk economische structuur in Vlaanderen p.123 e.v. 
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architecturale kwaliteit van het gebouwencomplex en de kwaliteit van de omgeving van het 

bedrijf worden een onderdeel van het publieke communicatieproces en van de 

marketingstrategie van het bedrijf”24 

Hier wordt aangegeven dat het verduurzamen van de economische ruimte - waaronder de 

bedrijventerreinen - eveneens gemotiveerd kan worden vanuit bedrijfsstandpunt. Dit is een 

duidelijke stap in de richting van ‘duurzame bedrijventerreinen’. 

 

Hoewel imago en kwaliteit aan belang winnen, resulteert bovenstaand argument vooralsnog 

niet in afnemend ruimtebeslag van de economische activiteit. Met name in de industriële en 

de tertiaire sector ziet men een toenemend ruimtebeslag. De verklaring hiervoor kan in 

bedrijfseconomische factoren worden gevonden. Het RSV vermeldt de wijzigingen in 

productieprocessen en managementtechnieken, de effecten van overnames en mondialisering, 

de toenemende vraag naar flexibiliteit (o.a. aanleggen van grondreserves voor eventuele 

uitbreiding) en het footloose karakter25 van bedrijven als belangrijkste oorzaken van het 

toenemende ruimtebeslag en van de planningsmoeilijkheden die dit met zich mee brengt.  

De versnippering van de bedrijventerreinen heeft eveneens een contraproductief karakter op 

de pogingen tot verduurzaming, evenals de lage uitrustingsgraad en het zwakke imago van de 

bedrijventerreinen. Meer verlies van restruimte en mobiliteitsproblemen illustreren het eerste 

argument. Gebrekkige voorzieningen voor afvalverwerking, waterzuivering en lage 

aansluitingsgraad op de riolering zijn illustraties van het tweede.  

 

In deze scriptie wordt meer in detail onderzocht hoe deze problemen door een 

(gecoördineerde) gezamenlijke aanpak opgelost kunnen worden.  

 

3.2.2 De schaarste toegelicht 

In voorgaande paragrafen komt de schaarste van de ruimte als reden van duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling reeds meermaals aan bod. In deze paragraaf wordt de schaarste, 

specifiek voor bedrijventerreinen nader toegelicht. 

                                                 
24 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, volledige, gecoördineerde 
versie. Brussel 2004, deel III De ruimtelijk economische structuur in Vlaanderen p.154-155 
25 Footloose karakter: bedrijven zijn niet meer gebonden aan een specifieke locatie. 
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Situatie bedrijventerreinen in Vlaanderen op 01/01/2003
Evolutie beschikbaarheid 1994-2003
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Figuur 1:  Evolutie beschikbaarheid bedrijventerreinen 
(bron: eindrapport SPRE p.60, gebaseerd op gegevens Vlaamse GOM’s.) 

 
In het SPRE komt men tot de vaststelling dat het specifiek economisch ruimtegebruik in 

Vlaanderen beperkt is tot iets meer dan vijf procent van de Vlaamse ruimte en dat het grootste 

deel van de economie verweven is met andere functies. Daarnaast wordt vermeld dat het 

aantal beschikbare bedrijventerreinen in de periode 1994-2003 is afgenomen met meer dan 

1000 ha.26 Hoofdzakelijk wat betreft de provinciaal kleinstedelijke gebieden is deze afname in 

de beschikbaarheid significant. Dit is vooral toe te schrijven aan de grote nieuwe inname van 

bedrijventerreinen, hetgeen de attractiviteit van deze kleine steden voor bedrijven 

onderstreept.27 Uit figuur 1 blijkt evenwel dat deze afname hoofdzakelijk te wijten is aan het 

in onbruik raken van de mijnterreinen rond Genk. Algemeen wijzen Vanhaverbeke en Cabus 

eveneens op de grotere innamendynamiek van de bedrijven waardoor de beschikbaarheid 

,ondanks bijkomende bestemmingen, afneemt.  

 

Het RSV wijst ook op een slechte ruimtelijke afstemming tussen vraag en aanbod aan 

bedrijventerreinen. Sommige regio’s ervaren een overaanbod aan ruimte, terwijl de 

bezettingsgraad in andere regio’s - vooral rond de steden - quasi volledig is. De schaarste is 

dus voorlopig geen algemeen gegeven, al mag men veronderstellen dat het oplossen van de 

knelpunten essentieel is met het oog op de toekomst. 

 

                                                 
26 Vanhaverbeke, W. en Camus, P., 2004: Ruimte en economie in Vlaanderen. Analyse en beleidssuggesties. p.8 
27 Vanhaverbeke, W. en Camus, P., 2004: Ruimte en economie in Vlaanderen. Analyse en beleidssuggesties. 
p.58 
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Toch kan binnen deze situatie van schaarste een eerste oplossing geboden worden door een 

goede invulling en goed beheer van de beschikbare ruimte.  

 

 

4. Duurzame bedrijventerreinen 

 
4.1. Definities en inleiding 

4.1.1 Wat is een duurzaam bedrijventerrein? 

De meest volledige algemene Nederlandstalige informatiesite i.v.m. duurzame 

bedrijventerreinen is onmiskenbaar www.duurzamebedrijventerreinen.nl. Hun definitie van 

een duurzaam bedrijventerrein luidt als volgt: “Een duurzaam bedrijventerrein (DBT) wordt 

vaak beschreven als een terrein waar d.m.v. samenwerking tussen bedrijven onderling of 

tussen bedrijven en overheid, maatregelen worden ingevoerd die leiden tot een hoger 

bedrijfseconomisch rendement, minder milieubelasting en een intensiever gebruik van 

ruimte.” 

In deze eerste definitie vallen drie grote doelstellingen op. 

Een duidelijke verbetering van het bedrijfseconomische resultaat lijkt onontbeerlijk om de 

verschillende partners over de brug te krijgen. Deze verbetering dient echter in een voldoende 

ruim tijdskader geplaatst te worden, m.a.w. het investeren in verduurzaming van een 

bedrijventerrein zal misschien maar op langere termijn echt voordelig blijken. Tezelfdertijd 

moet op korte termijn resultaat geboekt worden “aangezien het voor bedrijven geenszins 

mogelijk is langdurig dergelijke projecten te financieren, zonder dat dit op korte termijn 

compenserende opbrengsten oplevert28.” 

De vermindering van de milieubelasting is zonder twijfel een van de grote uitdagingen van 

deze tijd, niet enkel op particulier niveau, maar eveneens op industrieel vlak. Verder in deze 

scriptie wordt duidelijk vooropgesteld dat deze doelstelling de meeste internationale aandacht 

krijgt. 

Deze doelstelling kan nog uitgebreid worden; de factor hinder voor de omgeving29 geldt 

immers als belangrijke determinant voor het creëren van een aangenamere woon- en 

                                                 
28 Willems, J, 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
p.27 
29 Willems, J, 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
p.27 
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werkomgeving. Naast specifiek milieubelastende hinder als gevolg van verontreiniging, dient 

men eveneens oog te hebben voor geurhinder, lawaaihinder, lichtpolutie en visuele hinder. 

Het intensieve ruimtegebruik krijgt in de Engelstalige literatuur heel wat minder aandacht en 

komt minder frequent voor in de gangbare definities. Desondanks is het in dichtbevolkte 

gebieden als België en Nederland een probleem waar voldoende aandacht aan besteed dient te 

worden en dat eveneens nauw samenhangt met een ander knelpunt: mobiliteit. 

 

Een andere definitie van duurzame bedrijventerreinen stelt deze voor als “terreinen waarop de 

cohesie tussen bedrijven de concurrentie overwint en de kostenefficiëntie opdrijft door 

samenwerking en schaalvergroting.”30 

 

Deze doelstellingen vereisen een aanpak op vier niveaus:  

- het individuele bedrijfsniveau; 

- de samenwerking tussen bedrijven onderling; 

- de inrichting van bedrijventerreinen; 

- het niveau van de overheid en het instrumentarium31. 

 

4.1.2 Industriële ecologie  

In de Engelstalig literatuur is het concept “DBT” onder vele namen gekend waarbij de ene al 

beter dan de andere aansluiting vindt bij bovengenoemde definities, die in deze scriptie als 

standaard zullen worden gehanteerd. De termen industriële ecologie (industrial ecology) en 

industriële symbiose (zie infra 2.2 deel A) worden courant gebruikt als verzamelnaam voor 

alle ecologische en/of duurzame initiatieven binnen een industriële context.  

De term “industriële ecologie” is gestoeld op de analogie van de industriële kringloop met de 

natuurlijke ecologische kringloop. Elke afvalstof dient hier als grond- of voedingsstof ten 

behoeve van een ander organisme, waarbij elk individu zijn plaats heeft in het systeem. Of 

zoals Lowe stelt: “The ultimate goal is bringing the industrial system as close as possible to 

being a closed-loop system, with near complete recycling of all materials.” 32 

Industriële ecologie streeft ernaar de negatieve impact van industriële processen te 

minimaliseren door industriële systemen niet te zien als geïsoleerde entiteiten van een lineair 

                                                 
30 Van Eetvelde, G.en Delange, E., 2004: Bedrijvenparken: duurzaamheid wint terrein. Ingenieursblad, jg 73, 
3/2004  p.44-49 
31 De Bosschere, D., 2002: Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen met toepassing op Vlaanderen. 
32 Garner, A en Keoleian, G.A. 1995: Industrial ecology: an introduction. appendix B  selected definitions of 
industrial ecology p.31 
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productiemechanisme, maar als lid van de gemeenschap met de mogelijkheid de gehele 

gemeenschap te ondersteunen.33 Deze uitspraak toont aan dat er behoefte is aan een hele 

mentaliteitswijziging om industriële ecologie mogelijk te maken; een bedrijf dient niet louter 

bekeken te worden als een individuele entiteit, maar als deel van een gemeenschap waar het 

zijn plaats heeft en waartoe het een bijdrage zal leveren. Deze wijziging zal op elk van de 

bovenvermelde niveaus moeten gebeuren om een volledig resultaat te verkrijgen, 

niettegenstaande in paragraaf 4.2.1 wordt aangetoond dat de onderlinge relatie tussen de 

bedrijven (niveau 2) de belangrijkste stuwende kracht is in de realisatie van industriële 

ecologie in de praktijk. 

 

Wanneer industriële ecologie specifiek wordt nagestreefd binnen de productieketen wordt 

aangeduid als ‘Integraal Ketenbeheer’. Hierbij maken leveranciers van grondstoffen, 

producenten, distributeurs, consumenten en afvalverwerkers in een productieketen (veelal 

bilaterale) afspraken met het oog op het economisch, milieuhygiënisch en maatschappelijk 

verantwoord beheren van de stofkringlopen binnen de keten.34 In het meest eenvoudige geval 

gaat het hierbij om uitwisseling op hetzelfde bedrijventerrein. De uitwisseling kan evenwel 

ook op regionale schaal plaatsvinden. (Een zeer bekend voorbeeld hiervan is te vinden in de 

Oostenrijkse regio Styria). 

 

Industriële ecologie als opstap naar duurzame ontwikkeling is volgens Wallner35 vooral van 

belang op regionaal niveau. Specifiek ten overstaan van regionale netwerken stelt hij: “An 

intensification of networking activities and cooperations at the regional level is a necessary 

(but not a sufficient) prerequisite for sustainable development”. Op regionaal niveau is de 

intensiteit en de densiteit (het aantal betrokken ondernemingen per beschouwde oppervlakte) 

van ecologische netwerken immers het grootst. Duurzame bedrijventerreinen kunnen een 

belangrijke stuwende kracht uitoefenen op de ‘verduurzaming’ van regio’s en kunnen 

bijgevolg een opmerkelijke rol spelen in het tegemoetkomen aan de doelstellingen van 

duurzame ontwikkeling.  

 

 

                                                 
33 Spiegelman, J., 2000: Industrial ecology; putting sustainable development to work. p.14 
34 Ministerie van Economische Zaken (Nederland), 1998, Duurzame bedrijventerreinen; handreiking voor het 
management van bedrijven en overheid. p.37 
35 Wallner, H.P., 1999: Towards sustainable development of industry: networking, complexity and eco-clusters. 
Journal of cleaner production, Vol. 7 (1999), p.53 
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4.1.3 Eco-industrial parks 

Bovenstaande definities van een DBT worden het dichts benaderd door de term “eco-

industrial park”. Deze term, die in 1992-1993 werd geïntroduceerd door Indigo 

Development36, wordt op hun site37 gedefinieerd als volgt: "An eco-industrial park or estate is 

a community of manufacturing and service businesses located together on a common 

property. Member businesses seek enhanced environmental, economic, and social 

performance through collaboration in managing environmental and resource issues. By 

working together, the community of businesses seeks a collective benefit that is greater than 

the sum of individual benefits each company would realize by only optimizing its individual 

performance. The goal of an EIP is to improve the economic performance of the participating 

companies while minimizing their environmental impacts. " 

 

Verder spreekt men frequent over zogenaamde Virtual Eco-Industrial Parks. Cohen-

Rosenthal definieert ze als “a region, in which industries are not necessarily co-located, but 

linked through exchange of waste and collaboration at different levels”. 

 

4.1.4 Brownfields  

Op de site van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest38 worden 

brownfields gedefinieerd als “verlaten (braakliggende) of onderbenutte (voormalige) 

industriële terreinen of sites, waar de expansie of ontwikkeling ervan wordt bemoeilijkt door 

de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten. 

Toch beschikken deze gronden over een actief potentieel voor hergebruik en ontwikkeling in 

de ruimste zin (nieuwe industriezone,...).”  

Volgende primaire doelstellingen worden hierbij vooropgesteld39: 

- voordeel halen op het vlak van people, planet en profit door het saneren en 

hergebruik van vervuilde gronden; 

- het verkiezen van brownfields boven onaangeroerd gebied voor het ontwikkelen 

van nieuwe terreinen voor industriële activiteiten, huisvesting, recreatie en 

andere… 

                                                 
36 Een team bestaande uit mensen van Dalhousie University in Nova Scotia, Cornell University's Work en 
Environment Initiative 
37 www.indigodev.com (15/11/2004) 
38 www.brownfields.be en www.ovam.be (22/03/05) 
39 Lermytte, C., 2004: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van brownfields in het stedelijk gebied Gent; 
verkennend en ontwerpmatig onderzoek. p.8 
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Deze definitie en de eerste doelstelling maken duidelijk dat de begrippen ‘brownfield’ en 

‘duurzaam bedrijventerrein’ zeer nauw aansluiten. De doelstellingen ‘vermindering van de 

milieubelasting en de hinder voor de omgeving’ en ‘de intensivering van het ruimtegebruik’ 

zoals deze in de definitie van een DBT tot uiting komen, zijn eveneens rechtstreeks van 

toepassing op brownfields. Daarnaast ziet men bij beide concepten het begrip ‘profit’ 

opduiken als een van de primaire doelstellingen. Bijgevolg zou men een brownfield kunnen 

beschouwen als een specifieke vorm van duurzame bedrijventerreinen. 

De tweede doelstelling plaatst brownfields lijnrecht tegenover de zogenaamde ‘greenfields’ -

de groene gebieden - en sluit eveneens nauw aan bij paragraaf 3.2.2 (de schaarste toegelicht). 

De nood aan industrieterreinen kan op deze manier –gedeeltelijk- geledigd worden en de  

druk op de groene en andere gebieden, de zogenaamde greenfields, hoeft hierbij niet dermate 

sterk toe te nemen. 

  

4.2. De opkomst van duurzame bedrijventerreinen 

In deze paragraaf worden enkele voorbeelden aangehaald van andere duurzame 

bedrijventerreinen. Wat volgt is geen exhaustief overzicht, maar het is eerder de bedoeling 

aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden de mogelijkheden, objectieven en resultaten van 

samenwerking op het bedrijventerrein te schetsen.  

 

4.2.1. Kalundborg Denemarken; een schoolvoorbeeld van een duurzaam 

bedrijventerrein 

Bij een weergave van de opkomst van duurzame bedrijventerreinen kan niet worden 

voorbijgegaan aan Kalundborg, een industrieterrein 120 km ten westen van Kopenhagen. Het 

is immers een schoolvoorbeeld van duurzame samenwerking of, zoals men het in 

Denemarken stelt: “industriële symbiose”. 

Wat zijn oorsprong kende als een reeks bilaterale akkoorden met een duidelijk 

bedrijfseconomisch voordeel tussen de betrokken partijen, groeide uit tot een netwerk met 

zowel sociale, ecologische als kostenbesparende verdiensten. 

  

In 1961, lang voor de term duurzame ontwikkeling opgang maakte, beslisten het stadsbestuur 

van Kalundborg en de Statoil raffinaderij samen te werken voor de aanleg van een pijplijn. 

Dit met de bedoeling oppervlaktewater van het naburige TissØ-meer aan te voeren en zo 
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zuiniger om te springen met de schaarse hoeveelheid grondwater.40 De aanleg van de pijplijn 

gebeurde onder toezicht van het stadsbestuur, maar werd gefinancierd door de raffinaderij. 

Een eerste in een lange reeks van samenwerkingsinitiatieven die vooral gebaseerd zijn op het 

inzetten van restproducten van bedrijf x in het productieproces van bedrijf y.  

 

Een overzicht van de betrokken partijen41: 

- Statoil – raffinaderij, capaciteit 5,5 miljoen ton ruwe olie, 300 werknemers; 

- Energy E2 Asnæs Power Station – elektriciteitscentrale, productie 1037 MW, 250 

werknemers; 

- BPB Gyproc A/S  – productie van gipsplaten, 165 werknemers; 

- A/S Bioteknisk Jordrens Soilrem - zuivering van vervuilde grond (jaarlijks 

ongeveer 500 000 ton), 65 werknemers; 

- Novo Nordisk A/S – biotechnologie en farmaceutische producten; 

- Novozymes A/S – producent van enzymen voor alle industrietakken, marktleider 

met 40 % marktaandeel, 800 werknemers; 

- Noveren I/S – afvalverwerking, jaarlijks 125 000 ton; 

- De Raad voor industriële ontwikkeling regio Kalundborg; 

- De Kalundborgse gemeenschap. 

 

Enkele initiatieven 

Aangezien deze case dient als inleidend voorbeeld, wordt hier slechts een vijftal initiatieven 

aangehaald. Een ruimer overzicht wordt geboden door figuur 2. 

- In 1981 werd een systeem in gebruik genomen dat de overtollige stoom van de Asnæs 

elektriciteitscentrale gebruikt als warmtebron voor de gezinnen van Kalundborg. Deze 

installatie vervangt ongeveer 3500 particuliere stookolieketels, ten behoeve van ongeveer 

4500 gezinnen, hetgeen dus zowel een enorme economische als ecologische besparing met 

zich meebrengt. 

- Een ander deel van de voor Asnæs overbodige stoom wordt door Novo Nordisk en 

Novozymes gebruikt voor de verwarming en sterilisatie van de productieruimten. 

- Bij de reductie van het zwaveldioxidegehalte in het vlieggas in de Asnæs centrale vormt 

men als bijproduct gips. Dit wordt op zijn beurt verkocht aan BPB Gyproc A/S. Deze zuivere 

                                                 
40 2001, UNEP: Environmental Management for Industrial Estates: Information and Training Resources. Case 
Study/Kalundborg.  http://www.uneptie.org/pc/ind-estates/casestudies/kalundborg.htm (25/10/2004) p.1 
41 www.symbiosis.dk (25/10/04) 



 

 21

en homogene gips vervangt in grote mate de geïmporteerde natuurlijke gips en is erg geschikt 

voor verwerking tot gipsplaten. 

- Overtollige gist van de insulineproductie bij Novo Nordisk wordt gebruikt in varkensvoeder. 

- De enzymenproductie bij Novozymes resulteert in een grote hoeveelheid organische 

restproducten die worden gebruikt als bemesting.  

- Het opgewarmde koelwater van de elektriciteitscentrale wordt gebruikt in de naburige 

viskwekerijen waar het de groeicondities van zalm en forel verbetert. 

 

 

Figuur 2:  Illustratie van de stromenuitwisseling op het bedrijventerrein Kalundborg, 

Denemarken. 

(bron www.symbiosis.dk 25/10/04) 

 

Resultaten 

Zoals reeds werd aangehaald, berust de samenwerking in dit geval op een kluwen van 

bilaterale akkoorden, eerder dan op een van bovenuit gecontroleerd netwerk. Het is logisch 

dat dergelijke akkoorden enkel tot stand zullen komen wanneer alle betrokken partijen er 

effectief voordeel bij hebben.  
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In 1993 bedroeg het geheel aan duurzame investeringen $ 60 miljoen hetgeen resulteerde in 

een kostenbesparing van $ 120 miljoen42, terwijl in 1998 reeds een totale investering van $ 75 

miljoen en een return on investment van $160 miljoen werden becijferd. De payback time van 

de investeringen wordt op gemiddeld 5 jaar geraamd43. 

Daarnaast zijn er ook nog tal van ecologische voordelen. Een beknopt overzicht wordt 
gegeven in tabel 1. 
 

 

Reduction in consumption of resources 
oil 45,000 tons/year 

coal 15,000 tons/year 
water 600,000 m3/year 

Reduction in waste emissions 
carbon dioxide 175,000 tons/year 
sulfur dioxide 10,200 tons/year 

Valorisation of "wastes" 
sulfur 4,500 tons/year 

calcium sulfate (gypsum) 90,000 tons/year
fly ash (for cement etc) 130,000 tons/year 

Tabel 1:  Milieu-effecten van de symbiose. 
(bron: UNEP, 2004)44 

 

Besluit 

Aan de hand van deze inleidende casus wordt aangetoond dat een duurzaam bedrijventerrein 

een complex gegeven is, maar dat het desondanks tot verbluffende resultaten kan leiden. Hoe 

meer verschillende partijen voordeel halen uit de genomen initiatieven, hoe sneller men 

geneigd zal over te gaan tot verdere uitwerking van dit initiatief. Nochtans ziet men hier dat 

de initiatieven in deze case niet worden opgelegd door een hoger orgaan, maar dat de partners 

zelf toenadering zoeken tot een andere partij om zo te sleutelen aan een win-win-situatie voor 

beide partijen. Vanzelfsprekend worden deze overeenkomsten geformaliseerd en in 

contractvorm gegoten. De inhoud en de vorm van deze contracten is echter vrij door de 

bedrijven in te vullen. Er is geen sprake van een uniform standaardcontract of enige 

                                                 
42 Lowe, E.A. en Evans, L.K., 1995: Industrial ecology and industrial ecosystems.  Journal of cleaner production, 
Vol3, Nr 1-2, p.50 
43 UNEP, 2001: Environmental Management for Industrial Estates: Information and Training Resources. Case 
Study/Kalundborg.. <http://www.uneptie.org/pc/ind-estates/casestudies/kalundborg.htm> (25/10/2004) p.4 
 
44 UNEP, 2004: Environmental Management for Industrial Estates: Information and Training Resources. Case 
Study/Kalundborg. http://www.uneptie.org/pc/ind-estates/casestudies/kalundborg.htm (25/10/2004) p.4 
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richtgeving van hogerhand45. Dit sleutelwerk verhoogt de persoonlijke betrokkenheid van de 

bedrijven natuurlijk in grote mate, al neemt het ongetwijfeld meer tijd in beslag. 

 

Relevantie van deze casus binnen deze scriptie 

Het bedrijventerrein van Kalundborg biedt een eerste inzicht in de verzoenbaarheid van 

economisch en ecologisch rendabele initiatieven. Deze casus vormt eveneens een interessante 

visualisering. Bijgevolg kan er bij abstracte beschrijvingen van toepassingen van industriële 

ecologie teruggegrepen worden naar een specifiek voorbeeld uit deze casus.  

 

Terugverwijzend naar de vier gegeven niveaus uit paragraaf 4.1.1 is het duidelijk dat in het 

geval Kalundborg vooral het eerste en het tweede niveau sterk uitgewerkt zijn (individueel 

bedrijfsniveau en onderlinge samenwerking van de bedrijven). Op de site Kalundborg is de 

aandacht hoofdzakelijk gericht op het uitwisselen en hervaloriseren van hulp- en reststoffen, 

terwijl het concept DBT zoals het verder in deze scriptie wordt toegepast veel ruimer 

geïnterpreteerd kan worden. Naderhand zal worden aangetoond dat het stromenmanagement 

maar een van de vele mogelijkheden is, niettegenstaande het mogelijks het grootste 

ecologische voordeel oplevert.  

 

4.2.2 Enkele andere voorbeelden van duurzame bedrijventerreinen in Europa 

Wat volgt, is geen volledig overzicht van de Europese duurzame bedrijventerreinen. Het is 

louter een illustratie van het feit dat de introductie van duurzame bedrijventerreinen in heel 

Europa in een stroomversnelling zit. Tegelijk vormt het een bewijs dat een DBT meer is dan 

een theoretische constructie, maar in de praktijk eveneens onweerlegbare resultaten kan 

voorleggen voor bedrijf én milieu. 

 

4.2.2.1 De Rietvelden/De Vutter, ‘s-Hertogenbosch,  Nederland46 

Leden 

Tussen 1988 en 2003 varieerde het ledenverloop van het samenwerkingsverband van 136 (in 

1988) tot 186 (in 2002) leden uit uiteenlopende sectoren.  

 

 

                                                 
45 Mr. Noel Brings Jacobsen (januari 2005), departement geografie aan de universiteit van Roskilde: e-mail en 
telefonische correspondentie.  
46 www.rivu.nl (09/01/05). 
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Historiek 

1986: -    Opstart Samenwerkingsverband Rivu; 

1991:   -    Pilootonderzoek naar bodemkwaliteit en –sanering; 

1993:   -   ‘Cosmetische revitalisering’: kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; 

            -    Collectieve bewegwijzering; 

1995:   -    Start weg- en waterterminal; 

1996: - Ondertekening van de intentieverklaring door het Samenwerkingsverband Rivu, de  

betrokken Kamer  van Koophandel,  het  Provinciebestuur  en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

Dit vormde de basis waarop het Project Duurzame Revitalisering van start is gegaan; 

1997:   -    Vaststelling van het Masterplan met de kansen voor samenwerking; 

- Aanstelling projectmanager; 

1998:   -    Opstart van de werkgroepen; 

1999:  -   Juridische vormgeving door oprichting van de Stichting Duurzame Revitalisering 

Bedrijventerreinen De Rietvelden / De Vutter / Veemarktkade (kortweg Stichting Rivu); 

2003: -    vanaf 2003: de activiteiten van de Stichting worden geheel ondergebracht in het 

Samenwerkingverband De Rietvelden / De Vutter, om op die manier de krachten te bundelen. 

 

Samenwerkingsacties (niet exhaustieve selectie) 

- Transport en logistiek: Demping van de zwaaikom in de Rietveldenhaven ter vergroting van 

de kadelengte en uitbreiding van de opslagruimte. 

- Utilities: Collectief inkoopcontract voor elektriciteit. 

- Milieu: Raamafspraken voor collectieve inzameling afval. 

- Terreinbeheer: Raamcontracten met telecommaatschappijen in het teken van de 

optimalisatie van de telecommunicatie op het bedrijventerrein. 

- Profilering en promotie:  Ondersteuning van het bestuur bij de organisatie van business to 

business contracten. 

- Vervoersmanagement: Stimulering fietsgebruik; o.a. door nauwe betrokkenheid bij de 

aanleg van ontbrekende fietspaden op het terrein; 

- Inkoop: Collectieve inkoopcontracten voor de aanschaf van kantoor- en 

computerbenodigdheden. 

- Personeel en organisatie: Oprichting van het Human Facility Centre; met als activiteiten 

onder meer het onderzoeken van de noodzaak en haalbaarheid van een collectieve 

kinderopvang en het organiseren van themabijeenkomsten. 
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Kosten 

In eerste instantie onderscheid men drie soorten kosten. De projectgebonden kosten worden 

gedragen door de belanghebbende bedrijven en organisaties. De kosten van werkgroepen en 

stuurgroepen worden gedragen door de bedrijven, aangezien zij het personeel voor deze 

diensten leveren. De projectmanagementkosten worden grotendeels gefinancierd d.m.v. 

subsidies van de verschillende overheden. Het is echter de bedoeling dat in een later stadium 

van de samenwerking de opbrengsten van de verschillende projecten worden aangewend ter 

financiering van de nieuwe projecten. De leden van het Samenwerkingverband betalen ook 

een contributie afhankelijk van het aantal werkzame personen (in fulltime equivalent), 

variërend van 350 Euro voor bedrijven met minder dan tien werknemers tot 4000 Euro voor 

bedrijven die meer dan 400 werknemers te werk stellen. 

  

Samenvatting en slotbemerking 

Reeds bij de oprichting in 1986 werden de eerste initiatieven tot samenwerking genomen. 

Intussen werden onder meer verscheidene transportproblemen opgelost, werd er in 

groenzones voorzien en werd er overgegaan tot sanering van het bedrijventerrein. De sociale 

voordelen van de samenwerking worden eveneens benadrukt; de uitbouw van een informeel 

netwerk van collega’s uit de andere bedrijven is een belangrijke troef bij vele 

probleemoplossingen. 

 

4.2.2.2  Parc Industriel Plaine de l'Ain,  Lyon, Frankrijk47 

Leden   

Dit industriepark telt een zeventigtal bedrijven en stelt ongeveer 3500 mensen te werk. De 

activiteiten zijn divers: O&O, logistiek, diensten aan bedrijven (vb. uitzendkantoren), 

onderhoud en diverse industriële sectoren (voeding, houtbewerking, elektrische 

onderdelen…). 

  

Historiek  

Eind jaren ‘60 werd op de as Lyon-Grenoble een locatie gezocht voor een nieuw 

bedrijventerrein aangezien men de chemische industrie rond Lyon na een recent ongeluk 

wilde herlocaliseren. Tal van geografische (vlak reliëf, nabijheid van de Rhône, 

bodemkwaliteit…) en sociale factoren (nood aan creatie van werkgelegenheid om de 

                                                 
47 www.plainedelain.fr (09/01/05) en http://www.uneptie.org/pc/ind-estates/casestudies.htm (02/02/05) 
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plattelandsvlucht tegen te gaan) zorgden er voor dat het terrein in Plaine de l’Ain uiteindelijk 

werd uitgekozen. In 1976 werd het “Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain” opgericht. Dit is 

het begin van een samenwerkingsverband dat reeds dertig jaar volgende strategische 

richtlijnen nastreeft: 

- gecontroleerd beheer van de ontwikkeling van het park; 

- diversiteit qua activiteiten; 

- met oog voor milieubescherming. 

 

Samenwerkingsstructuur 

Als eigenaar van het industriepark is het Syndicat Mixte verantwoordelijk voor het beheer, de 

ontwikkelingsstrategie, de marketingpolitiek en het gebruik van gemeenschappelijke 

faciliteiten en ruimtes op het terrein. Het is een publieke organisatie waarvan de leden deel 

uitmaken van de lokale overheden en kamers van koophandel.  

Naast het zestienkoppige bestuur is een team belast met het operationele, dagdagelijkse 

parkmanagement. 

 

Samenwerkingsacties (niet exhaustieve selectie) 

- Afvalwaterbeleid: de bedrijven hebben de keuze tussen het zelf zuiveren van afvalwater en 

afwateren naar de Rhône via het regenwatersysteem of deelnemen in het gezamenlijke 

waterzuiveringsprogramma. De installatie hiervoor werd in 1991 gebouwd, en deels 

gefinacieerd door het Syndicat Mixte, deels door de deelnemende bedrijven. Deze laatste 

betalen daarenboven nog een jaarlijkse bijdrage aan operationele kosten. 

- Gezamenlijke bewegwijzering. 

- Afvalbeleid: giftig afval wordt gezamenlijk behandeld. Groenafval wordt centraal 

gecomposteerd. 

- Transportbeleid: beheer van een spoorlijn. 

- Gezamenlijke accommodatie en trainingsprogramma voor brandveiligheid. 

- Groenbeheer (140 ha groene zone op een totaal van 900 ha): elk bedrijf wordt verplicht tien 

procent van de niet bebouwde zone op zijn terrein te beplanten met bomen. Tijdens de laatste 

25 jaar resulteerde dit in de aanplanting van meer dan 300 000 bomen. 

- Een actieve werkgelegenheidspolitiek met aangepaste trainingsprogramma’s door de 

uitzendbureaus en speciale technische opleidingen voor jonge schoolverlaters. 

- Hulp en raadgevingen inzake architectuur en inplanting van nieuwe bedrijven om de 

belasting voor de omgeving zo gering mogelijk te houden. 
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4.2.2.3 Europese duurzame bedrijventerreinen en hun typologie 

Ook Mouzakitis et al. geven een (niet exhaustief) overzicht van de Europese duurzame 

bedrijventerreinen48.  

. 

     Typlogy  
No. Country Name and Location 1 2 3 4 5 

1 Austria Hartberg Oko Park, Hartberg X X  X  
2 Austria Styria Recycling System, Styria     X 
3 Denmark Kalundborg     X 
4 Denmark Folkecenter for Renewable Energy, Hurup Thy  X    
5 Finland Oulou Ecopark, Oulou  X    
6 France Sphere Eco-industrie D'Alsace, Wittelsheim X  X   
7 France Parc Industriel Plaine de l’Ain (PIPA), Lyon X X    
8 France Ecosite dy Pays de Thau, Meze X X X X  
9 France Porte des Alpes, Lyon X X    

10 Germany Emscher Park, Gelsenkirchen X  X   
11 Germany ValuePark, Schkopau    X  
12 Italy Environment Park, Torino X X X   
13 Italy Tuscany    X  
14 Italy Montagna-Energia Valle di Non Malosco Trento  X    
15 Netherlands The Small Earth, Boxtel  X    
16 Poland Sunflower Farm Eco.Tech. Centres, Stryszow  X    
17 Spain Tenerife  X    
18 Sweden Vreten,, Solna stad X X    
19 Sweden Environmental Science Park, Stockholm X     
20 UK Humberside    X  
21 UK Crewe Business Park, Crewe X     
22 UK Knowsley Park, Merseyside X X  X  
23 UK Londonderry Eco-industrial Park, Manchester  X    
24 UK St Annes Green Business Park, Liverpool  X  X  
25 UK Trafford Park, Manchester X X    
26 UK Centre for Alternative Technology, Wales  X    
27 UK Dyfi Eco Park, Machynlleth, Wales X X X   
28 UK Earth Center, Doncaster X X    
29 UK Ecotech center, Turbine Way, Norfolk  X  X  
30 UK GreenPark, Cornwall  X    
31 UK London Remade Eco-industrial sites  X X   
32 UK Sustainable Growth Park, South Yorkshire X X X   
33 UK Sustainable Ind. park, Dagenham Dock, London X X X   

Tabel 2:  De Europese duurzame bedrijventerreinen en hun typologie 
(Bron:Mouzakitis et al., 2003) 

 
 
 
 

                                                 
48 Mouzakitis, Asamides & Goustos (Univesity of Patras, Greece), 2003: Sustainablility and Industrial Estates: 
the Emergence of Eco-Industrial Parks. Environmental research, engineering and management 2003 No. 4  
p.88 
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Ze onderscheiden hierbij vijf typologieën,: 

 

1. Green and Sustainable Construction; 

2. Environmental research and technology; 

3. Design around an environmental theme; 

4. Mixed use park and exchange patterns; 

5. Industrial Ecosystem  

 

Naast een interessante typologie biedt deze tabel vooral inzicht in de geografische spreiding 

van duurzame bedrijventerreinen; hoewel hier nogmaals dient te worden benadrukt dat dit 

overzicht niet exhaustief is (bv. door het feit dat Nederland slechts een maal in deze tabel 

voorkomt, ondanks het grote aantal sites waar duurzame bedrijvenclusters opgestart worden). 

Zo vallen bijvoorbeeld de hogere concentratie van duurzame terreinen in het V.K. op, alsook 

de afwezigheid van België in de tabel 

 

 

4.2.3 De opkomst van duurzame bedrijventerreinen in landen in ontwikkeling 

In voorgaande paragraaf werd voornamelijk aandacht besteed aan de situatie in Europa. Ook 

in Amerika en Japan vinden soortgelijke projecten plaats. Deze zijn in essentie gelijkaardig 

aan de Europese en worden weergegeven in het overzicht in bijlage 1.1. De wereldwijde 

toenemende belangstelling voor ecologische initiatieven zorgt er echter voor dat in 

verschillende “Newly Industrialised Countries” eveneens nieuwe duurzame bedrijventerreinen 

opgestart worden. Vanwege het specifieke karakter van deze landen is het nuttig even een 

beeld te schetsen. In bepaalde dichtbevolkte gebieden (bv. in India) is duurzaam 

ruimtegebruik een belangrijk topic en is een groot potentieel aanwezig voor 

verduurzaminginitiatieven. 

 

Niettemin is het implementeren van een DBT volgens westers model geen evidentie. Er dient 

immers rekening gehouden te worden met tal van factoren49. Allereerst is het verschil in 

industriële structuur. De bedrijven zijn beduidend kleiner en in grotere mate 

gedecentraliseerd, wat de complexiteit bij het uitbouwen van een netwerk vergroot. Verder 

                                                 
49 Fleig, A.K., 2000: Eco industrial parks; A strategy towards industrial ecology in developing and newly 
industrialised countries. p.26  
en  
Ramaswamy, R., 2003: Industrial ecology – A new platform for planning sustainable societies. p.14-15 
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wordt gevreesd voor lage motivatie wanneer prijzen voor energie en water te laag zijn (door 

oversubsidiëring) en wanneer grondstofprijzen beduidend onder de prijzen voor gerecycleerde 

stoffen liggen. Vaak is er geen significante meerkost bij hogere vervuiling of wordt de 

milieuwetgeving niet voldoende streng opgevolgd. Wanneer de wetgeving strenger wordt 

opgevolgd, ziet men dat bedrijven de werkelijke situatie trachten te verbloemen d.m.v. een 

dalende transparantie in de material flow sheets. Op die manier wordt het opstarten van een 

grondstoffennetwerk, zoals bv. in Kalundborg, fel bemoeilijkt.  

Ondanks dit alles reiken Fleig en Ramaswamy toch tal van voorbeelden aan; vooral in 

Azië.Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.2. 
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Deel B. Management van duurzame bedrijventerreinen 
 
Nadat in deel A een omkadering werd gegeven van het concept duurzame bedrijventerreinen, 

wordt in dit deel specifiek naar het management van deze terreinen en de hiermee gepaard 

gaande samenwerking gekeken. Alvorens de case in deel C aan te vatten, is het immers nuttig 

op zoek te gaan naar referentiepunten (zowel theoretisch als aan de hand van casestudies) 

voor het organiseren van dergelijke samenwerking. 

 

Allereerst wordt de nadruk gelegd op de doelstellingen van, en drijfveren achter deze vorm 

van duurzame clustering. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar de bedrijfseconomische 

motivatie voor duurzaam collectief ondernemen.  

 

Daarna komt de eigenlijke organisatie van de samenwerking aan de beurt. De verschillende 

benaderingswijzen en invalshoeken worden hierbij aangestipt. 

 

Vervolgens wordt overlopen in welke domeinen de besproken samenwerking in de praktijk 

realiseerbaar is en wat precies de slaag – en faalfactoren zijn. 

 

De rol van de overheid als ondersteunende factor gedurende het totale samenwerkingsproces 

wordt eveneens toegelicht. 
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1. Doelstellingen en drijfveren 

 
Wat zijn de redenen waarom bedrijven zich engageren in een duurzame cluster? Wat 

proberen ze met deze samenwerking te bereiken? In deze paragraaf wordt hierop dieper in 

gegaan. 

 

Als er even teruggegrepen wordt naar de definitie van een DBT ziet men een drievoudige 

doelstelling:  

- hoger bedrijfseconomisch rendement; 

- minder milieubelasting; 

- intensiever ruimtegebruik. 

Wat betreft deze doelstellingen kan de opsplitsing gemaakt worden tussen ecologische en 

(bedrijfs-) economische doelstellingen. Bij uitbereiding kan men nog stellen dat, aangezien 

ook gemeenschappen soms voordeel halen bij het DBT (zie bv. Kalundborg), er ook sociale 

doelstellingen dienen aangehaald te worden. 

Hierbij blijkt dat de doelstellingen zich eerder zullen vertalen in het ecologische gedeelte, 

terwijl de drijfveren vooral bedrijfseconomisch van aard zullen zijn. 

 

1.1 Ecologische scope 

Doelstellingen: 

- efficiënter en zuiniger gebruik van grond- en hulpstoffen; 

• door ongewenste bijproducten opnieuw in te zetten in andere 

productieprocessen; 

• door het afsluiten van gezamenlijke afvalverwerkingcontracten kan de 

afvalophaling en -verwerking selectiever en efficiënter gebeuren. 

- optimalisering van productieprocessen met verminderde afvalproductie tot gevolg; 

- betere benutting van de schaarse ruimte; 

- aandacht voor groenbeheer. 

Drijfveren: 

- gezamenlijke financiering zorgt voor een betere haalbaarheid van duurzaam 

georiënteerde investeringen; 

• gezamenlijke voorzieningen voor wind- of zonne-energie; 

• gezamenlijke financiering van een waterzuiveringsinstallatie; 
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• gezamenlijke aanleg van leidingen (bv. grondwaterbesparing Kalundborg); 

• sanering van verontreinigde terreinen. 

- Samenwerking kan leiden tot innovatie op eco-technologisch gebied. 

 

1.2 Bedrijfseconomische scope 

Het spreekt voor zich dat bedrijven niet geneigd zijn zich te verbinden in een project waar ze 

geen wezenlijk bedrijfseconomisch voordeel bij hebben, hoe groot het ecologische voordeel 

ook mag zijn. Immers blijkt: “It is complicated and difficult to go beyond the current 

boundaries of designing industrial processes and products to minimize wastes and pollution, 

(moreover) the economic incentives to do so are rarely there”50. 

Deze uitspraak dateert reeds van enkele jaren geleden. Deze scriptie heeft tot doel aan te 

tonen dat er wel degelijk voldoende beweegredenen zijn voor bedrijven om zich te engageren 

in duurzame (samenwerkings-) initiatieven die afval en vervuiling minimaliseren.  

Daarnaast wordt in deze scriptie verder gekeken dan enkel samenwerking bij 

milieugerelateerde initiatieven. Hier kan het voorbeeld gegeven worden van een 

overkoepelende portaal-website voor alle bedrijven op het terrein. Hierop kan bijvoorbeeld 

informatie verstrekt worden over het afvalbeleid van het bedrijvenpark. Dit zorgt voor een 

positief “duurzaam” imago van het bedrijventerrein en kan andere bedrijventerreinen 

aanzetten dit voorbeeld te volgen. Anderzijds kan de portaalsite ook een overkoepelende 

vacaturebank bevatten; een initiatief waarbij de bedrijven voordeel halen uit het positieve 

imago van het DBT, maar waarbij geen rechtstreekse ecologische doelstelling nagestreefd 

wordt. In deze paragraaf wordt er gewezen op het feit dat zowel zuiver milieugerelateerde 

acties als duurzame samenwerking in brede zin (zoals in de definitie van een DBT) kunnen 

resulteren in belangrijke competitieve voordelen voor de onderneming. 

 

1.2.1 Aandelenevoluties en financiële prestatie van duurzaam georiënteerde bedrijven 

Het cliché dat duurzaam ondernemen ten koste zou gaan van de economische slagkracht is 

duidelijk achterhaald. Alvorens in de volgende paragrafen in te gaan op de drivers achter eco-

efficiënt handelen en duurzaam samenwerken, wordt hier stilgestaan bij een duidelijke 

exponent van deze economische slagkracht: de evolutie in de aandelenkoers van het bedrijf. 

De hier vermelde bevindingen zijn onderzocht voor duurzaam en ecologisch ondernemende 

bedrijven. Op deze manier mag worden verondersteld dat ze ook - in meerdere of mindere 

                                                 
50 Frosch & Gallapoulos, 1992, zoals geciteerd in 
 Spiegelman, J., 2000:  Industrial Ecology; putting sustainable development to work. p.12 
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mate, afhankelijk van de aard en profilering van de duurzame initiatieven - geldig zijn voor 

bedrijven binnen een duurzame bedrijvencluster.  

 

Er wordt beroep gedaan op de conclusies van twee internationale studies: 

 

1. Sustainability pays off: An analysis about the stock exchange performance of members of 

the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

 

Beschrijving van deze studie 

Er wordt een geografische opdeling gemaakt van de 131 betrokken bedrijven. Van alle 

bedrijven worden de historische aandelenevoluties weergegeven voor de periodes van 1 

maand, 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar. Hiervan wordt per regionale opdeling de evolutie over de 

gehele portfolio berekend en vergeleken met een lokale benchmark. 

De geografische regio’s en bijhorende benchmarks zijn respectievelijk: 

Asia/Pacific  FTSE All World Series Asia Pacific 

Europe   DJ STOXX 50 PRC INDEX 

EMU countries FTSE All World Series Eurobloc 

Non-EMU countries FTSE All World Series Europe E 

North America S&P 500 INDEX 

South America FTSE All World Series Latin America 

Oceania  FTSE All World Series Australia 
 

Bevindingen en conclusies 

- Op de korte termijn (1 maand en 1 jaar) valt er geen eenduidig besluit te nemen. De waarden 

voor het duurzame porfolio liggen vrij dicht bij de benchmark en scoren soms licht beter, 

soms licht slechter.  

- Op langere termijn (3 jaar en 5 jaar) is de conclusie voor alle beschouwde regio’s eenduidig. 

De portfoliowaarden liggen telkens beduidend boven de lokale benchmark. De aandelen 

van de leden van het WBCSD scoren dus aanzienlijk beter dan het gemiddelde. 

- In dit rapport werd enkel rekening gehouden met de aandelenprijzen en dus niet met 

uitgekeerde dividenden. Mocht dit echter wel gebeurd zijn, zou het overwicht van de 

duurzame portefeuille nog meer significant zijn.  
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Opmerking  

 Om als bedrijf opgenomen te worden in de WBCSD worden geen specifieke criteria 

vooropgesteld. Voor de onderneming volstaat het de organisatie te overtuigen van haar lange 

termijn inspanningen inzake duurzaamheid. Bij het overlopen van de ledenlijst zou in 

sommige gevallen de duurzame profilering van bepaalde bedrijven in vraag gesteld kunnen 

worden. (Zie bijlage 2.1 voor de complete ledenlijst van WBCSD). 

 

2. Corporate environmental governance: a study into the influence of environmental 

governance and financial performance.51 

 

Beschrijving van deze studie 

Deze studie is een verdere analyse van 70 eerdere onderzoeken naar de impact van 

“environmental goverernance” op de financiële prestaties van het bedrijf. Bij de 

oorspronkelijke onderzoeken vindt men zowel academische rapporten als bedrijfsstudies, 

sectorale analyses en rapporten van beleggingsfondsen weer. 

Men onderzoekt in welke mate een sterk milieubewust beleid leidt tot betere financiële 

prestaties (positieve correlatie) of net tot slechtere financiële prestaties (negatieve 

correlatie).52 Voor het bepalen van de financial performance wordt rekening gehouden met:  

- shareholder value 

- share price 

- operating cost 

- risk and reputation issues  

 

Bevindingen en conclusies 

- Voor alle beschouwde classificaties (rapporten van beleggingsfondsen, sectorale 

analyses,…) wordt in minstens 70% van de gevallen een positieve correlatie gevonden 

tussen milieubewust ondernemingsbeleid en de financiële prestaties van de 

onderneming. De sectorale analyses wijzen zelfs op een positieve correlatie in 79% van de 

gevallen. Al naargelang de oorsprong van de studie werden negatieve correlaties gevonden in 

14 tot 24% van de gevallen.  

- Case studies tonen aan dat de aankondiging van duurzame investeringen of 
                                                 
51 in opdracht van “the environment agency” www.environment-agency.gov.uk (“The Environment Agency is the 
leading public body protecting and improving the environment in England and Wales”) 
52 ook de relatie weinig milieubewust beleid – zwakke financiële prestatie beschouwt men als positieve 
correlatie; een weinig milieubewust beleid en zeer goede financiële prestaties geeft ook een negatieve correlatie. 
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milieumaatregelen veelal door significante stijgingen van de aandelenkoersen gevolgd 

worden. 

 

Voorbeeld 

Onderstaande figuur geeft het verschil in aandelenevoluties weer tussen sterk en zwak 

milieubewust opererende bedrijven in de hout- en papiersector - een sector met een enorme 

milieu-impact - voor de periode 1999-2003. De figuur geeft duidelijk het voordeel weer dat de 

duurzaam ondernemende bedrijven genieten op de aandelenmarkt.  

  

 

Figuur 3:  Vergelijking van de evolutie van aandelenprijzen tussen 'environmental 

leaders' en 'laggards' in de papier- en houtindustrie. 

(bron: Environment Agency, 2004) 

 

Algemene conclusie 

Beide studies wijzen duidelijk op het feit dat ondernemen met oog voor het milieu niet per 

definitie ten koste moet gaan van de economische slagkracht van de onderneming. Er wordt 

integendeel aangetoond dat duurzaam en milieubewust ondernemen kan resulteren in 

prestaties op de financiële markten die significant boven de lokale of sectorale benchmarks 

liggen. 
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1.2.2 Key drivers achter eco-efficiënt handelen en duurzame samenwerking 

In een studie van de Canadese Eco-Efficiency Working Group53 wordt gezocht naar de key 

drivers achter eco-efficiënt handelen van bedrijven. Daartoe worden de resultaten van eerdere 

onderzoeken door vier grote organisaties54 vergeleken en de gevonden key drivers later 

voorgelegd aan enkele multinationals55 die op hun beurt het belang van de aangehaalde 

factoren beoordelen. De weergegeven factoren blijken uit beide onderzoeken als belangrijkste 

naar voren te komen. Hoewel dit onderzoek specifiek gericht is op de rol van eco-efficiëntie 

wat betreft de verduurzaming van de industriële activiteit, ziet men dat er een voldoende 

argumentatie te vinden is om deze drivers ook te beschouwen als drijfveren achter  

samenwerking op een DBT. 56 

 

1.2.2.1 Het kostenbesparende effect 

Deze besparing kan op zich op diverse vlakken voordoen.  

 

- Er valt te verwachten dat het inzetten van bijproducten van andere ondernemingen als 

grondstof goedkoper zal uitvallen dan aanschaf van vers ontgonnen grondstoffen. De 

kostenbesparing zal onder meer afhankelijk zijn van de afstand tussen leverancier en klant; 

uitwisseling op hetzelfde terrein vergt vanzelfsprekend minder transportkosten dan bij 

uitwisseling binnen een virtueel eco-industrieel park (zie paragraaf 4.1.3 deel A). Naast de 

kostenbesparing moet ook de meerinkomst van het bijproducten producerende bedrijf in 

rekening gebracht worden - met inbegrip van de eventuele kosten voor verdere bewerking van 

de bijproducten – om zo een globaal beeld te krijgen van de eigenlijke besparing. 

 

- Een gezamenlijke aankooppolitiek (zowel producten als diensten.) 

Bij aankoop van bv. kantoor- of labomateriaal zullen schaaleffecten meespelen. Bij het 

bedingen van contracten voor utilities als energie en water kan bij de leverancier worden 

genegotieerd over speciale voorwaarden en samen gezocht worden naar de goedkoopste 

oplossing. De vrijmaking van de energiemarkt kan de onderhandelingspositie van de 

                                                 
53 Brady, K et al., 2000: The Role of Eco-efficiency: Global challenges and opportunities in the 21st century. 
Part 1: overview and analisis. p.36-39 
54 - World Business Council for Sustainable Development (zie ook paragraaf 1.2.1) 
  - OECD 
  - President’s Council on Sustainable Development 
  - National Round Table on Environment and Economy 
55 Shell, BASF, Compaq, Daimler-Chrysler, Canfor, Noranda en Airbus 
56 Kort samengevat: de aangereikte drivers blijken uit de studie naar eco- efficiëntie; de invulling en 
argumentatie van deze drijfveren is specifiek gericht op duurzame bedrijventerreinen. 
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bedrijvencluster ten goede komen. 

Ook merkt men dat bedrijven vaak apparatuur aankopen die slechts in beperkte mate gebruikt 

wordt. Vooraleer te beslissen tot gezamenlijke aankoop is het weliswaar belangrijk dat het 

voordeel van de gezamenlijke aankoop opweegt tegen mogelijke twistpunten ( wie zorgt voor 

opslag, wie betaalt reparatiekosten, wat doen bij gelijktijdige bevraging…). 

 

- Door samenwerking kunnen bepaalde milieunormen gehaald worden die voor het bedrijf 

anders onhaalbaar zouden blijken. De kostenbesparing zit in dit geval vervat in het vermijden 

van boetes en penaliserende milieuheffingen57. 

 

- Daarnaast kunnen nog enkele minder voor de hand liggende en/of betwistbare voorbeelden 

aangehaald worden. 

 Zo zouden vooral kleine bedrijven die zich in een clusterstructuur engageren, met 

verminderde financieringskosten te maken kunnen hebben. De overkoepelende structuur 

zou in dit geval extra levenszekerheid en winstperspectief bieden, hetgeen de scepsis van de 

investeerders kan verkleinen.   

Ook kunnen de ecologische aanpak en de samenwerkingsstructuur leiden tot een hogere 

betrokkenheid van de werknemers en zodoende tot extra motivatie en productiviteit. 

 

1.2.2.2 De verbeterde relatie met de klant 

Dit blijkt met voorsprong de belangrijkste externe drijfveer. De rondvraag bij de bedrijven 

leert ons dat de meeste bedrijven deze verbeterde relatie onder meer belichaamd zien in een 

positiever imago van het bedrijf, een merk of een specifiek product (hoewel dit maar door één 

van de vier onderzoeksorganisaties opgemerkt werd). Een verhoogde appreciatie van 

efficiënte service en efficiëntie van de processen kan eveneens een verklaring zijn. Men kan 

zich immers de vraag stellen of in business to business omgevingen een duurzaam imago 

resulteert in een betere klantrelatie als dit nieuwe imago niet geassocieerd wordt met andere 

voordelen. M.a.w. het contract met de klant zal in de eerste plaats tot stand komen doordat 

men een beter product of betere service aanbiedt, of wanneer men tegen een lagere prijs dan 

de concurrentie een vergelijkbaar product aanbiedt. De samenwerking moet bijgevolg op deze 

manier gepromoot worden.  

Wil men dit duurzamere of efficiëntere imago ten volle benutten dan dienen klanten 

                                                 
57 Lowe, E.A. et al., 1997: Discovering Industrial Ecology. p.147 
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(consumenten of andere bedrijven) op de hoogte gesteld te worden van het project. Een goede 

PR is dus nodig om de toegevoegde waarde van de duurzame samenwerking naar buiten toe 

over te brengen.  

 

1.2.2.3 De geboden kansen op competitieve voordelen 

Competitieve voordelen worden in bovenvermelde studie eveneens als belangrijke drijver 

gekenmerkt. De verklaring voor deze voordelen ligt echter vooral in de kostenbesparing en de 

verbeterde marktopportuniteit dankzij de positieve relaties met de klant.  

 

1.2.2.4 Innovatie 

Hoewel ook “innovatie” door de vier onderzoeksteams unaniem als belangrijke drijfveer 

wordt beschouwd, wordt deze stelling maar door de helft van de bedrijven bevestigd. 

Sommige auteurs verwachten zelfs een verminderde innovatieve impuls (zie paragraaf 4.2 van 

dit deel). 

Deze tegenstelling kan verklaard worden door een eenvoudige opsplitsing58 te maken: 

- Enerzijds kan louter technologische innovatie beschouwd worden. Men kan 

aannemen dat bedrijven minder geneigd zullen zijn om te investeren in 

technologische innovatie die niet helemaal binnen de clusterpolitiek valt, alhoewel 

deze innovatie voor het individueel bedrijf toch rendabel kan zijn of zelfs een 

duidelijke meerwaarde kan creëren. Vooral bij bedrijven die deel uitmaken van een 

complex grond- en hulpstoffennetwerk en waarbij de wijziging in het 

productieproces een significante wijziging in het gebruik van grondstoffen of de 

productie van bijproducten zou teweegbrengen, valt aversie t.o.v. deze vorm van 

innovatie te verwachten. 

- Anderzijds kan men ook de early adopting van duurzame initiatieven als innovatie 

beschouwen. De toenemende aandacht voor het raakvlak tussen ecologie en 

economie kan er voor zorgen dat duurzame bedrijventerreinen ook op de politieke 

agenda komen te staan. Naar analogie met de milieureglementering lijkt het best 

mogelijk dat duurzaamheid op het bedrijventerrein op termijn eerder norm dan 

uitzondering wordt. Als illustratie hiervan zien we ook volgende uitspraak uit de 

beleidsnota uit januari 2000 van toenmalig Vlaams Minister Vera Dua59: “De 

                                                 
58 aangereikt door Bart Defloor (medewerker Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer) op 13 dec 2004 
59 De Bosschere, D., 2002: Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen met toepassing op Vlaanderen. 
p.48 
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Vlaamse industrie zal bijgevolg productiewijzen en –technieken moeten toepassen 

die een zo klein mogelijke milieudruk veroorzaken. De bedrijven die het best op 

deze trend inspelen zullen bovendien de meeste overlevingskansen voor zichzelf 

scheppen voor de toekomst.” Bedrijven die nu reeds de stap zetten, verkrijgen zo 

een duidelijk concurrentieel voordeel, temeer aangenomen kan worden dat bij een 

eventuele bindende regelgeving deze early adopters en innovatoren als maatstaf 

zullen gelden.  

 

 1.2.2.5 Andere verklarende factoren 

Andere drijfveren blijken de gunstige winstgevende perspectieven op lange termijn en de 

verhoogde kans op het behalen van internationale standaarden (bv. ISO).  

Ook zogenaamde ‘peer effects” kunnen een rol spelen. Het feit dat enkele naburige bedrijven 

op het terrein reeds succesvolle gezamenlijke acties ondernemen, kan de scepsis van 

twijfelende bedrijven wegnemen, zodat ook zij toetreden. 

 

Een kleinschalige Australische studie60, gelijkaardig aan deze van de Canadese 

onderzoeksgroep, peilde naar de voordelen van industriële ecologie bij de 

milieuverantwoordelijken van vijf chemische en vijf voedingsbedrijven en kwam onder 

andere daarenboven tot volgende conclusies inzake de voordelen van industriële ecologie: 

- samenwerking verleent de mogelijkheid tot systematische bijscholing op technisch-

ecologisch gebied. Deze bijscholing zal bijdragen tot een groeiend bewustzijn van de 

noodzaak tot milieubewust ondernemen op alle niveaus van de onderneming; 

- het vooruitzicht op eventuele fiscale voordelen, vooral wat betreft inspanningen i.v.m. 

O&O. 

 

1.2.3 ‘Resource sharing’ in een ruimer kader 

Wanneer gesproken wordt over het delen van resources denkt men logischerwijze in de eerste 

plaats aan het gezamenlijk inzetten van materiële middelen. Het inzetten van bepaalde 

technologieën, knowhow of reputatie (immateriële middelen) voor een gemeenschappelijk 

doel kan echter net zo goed als resource sharing beschouwd worden. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat specifieke technologieën en knowhow door de bedrijven 

liever binnenskamers worden gehouden, aangezien ze fundamenteel deel kunnen uitmaken 

                                                 
60 Christensen, Scott et al. 1999: Global competitiveness through cleaner production, Section 8: What is needed 
to encourage adoption of industrial ecology?  p.379-380 
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van de kerncompetenties61 van het betrokken bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat de 

samenwerking plaatsvindt in een klimaat waarin de cohesie de concurrentie kan overwinnen. 

Een dergelijke situatie waarin bedrijven tegelijkertijd samenwerken op een bepaald gebied en 

concurreren op een ander gebied, kan aangeduid worden als “coöpetitie62”; een samentrekking 

van de woorden coöperatie en competitie. 

 

In deze context van samenwerkingsverbanden moet eveneens gewezen worden op het concept 

bedrijfsaanstuurbare resources of firm adressable resources63. Deze kunnen door het bedrijf 

aangewend worden hoewel ze feitelijk behoren tot partners als klanten, leveranciers, 

concurrenten of alliantiepartners. Bekende voorbeelden hiervan zijn het inhuren van extra 

personeel wanneer nodig, materiaal dat gehuurd of geleasd wordt, enz. Resource sharing zoals 

het hier gebruikt wordt, zorgt er dus voor dat de set aan bedrijfsaanstuurbare resources op een 

goedkope manier sterk uitgebreid kan worden. 

 

1.2.4 De tendens tot outsourcing als vertrekpunt voor clustering 

Lambert en Boons64 zien in de huidige tendens tot outsourcing een duidelijke voedingsbodem 

voor het ontwikkelen van bedrijvenclusters. Ze wijzen hierbij vooral op de outsourcing van 

utilities zoals grondwatervoorzieningen, maar bij uitbreiding gaat hun argumentatie ook op 

voor heel wat facilities. Meestal maken immers utilities noch facilities deel uit van de 

kernactiviteiten van de onderneming en daardoor worden ze door beide auteurs uitermate 

geschikt geacht voor outsourcing.  

Houthoofd duidt o.a. volgende argumenten aan waarop de outsourcingsbeslissing gestoeld 

kan zijn65:  

- het feit of een activiteit gezien wordt als differentiator (de activiteit vormt een 

potentiële basis voor concurrentieel voordeel) of als commodity; 

- het feit of de activiteit makkelijk te isoleren is van de rest van de onderneming; 

- het feit of de capaciteiten in-huis groter zijn dan die op de markt. 

 

                                                 
61 ‘Een kerncompetentie is een bundel van bekwaamheden en technologieën die een bedrijf toelaten een bepaald 
voordeel te bezorgen aan de consument” Houthoofd, N., 2001 :Bedrijfsmanagement: strategie, structuur, strijd. 
p.317 
62 Heene, A & Van Laere, K., 2004: Bedrijfskunde. p.342 
63 Sanchez & Heene , 2004: The new strategic management; organization, competition and competence.  p.82  
64 Lambert, A.J.D. & Boons F.A., 2002: Eco-industrial parks: stimulating sustainable development in mixed 
industrial parks. Technovation, nr.22 (august 2002) p.471-484 
65 Houthoofd, N, 2001: Bedrijfsmanagement: strategie, structuur, strijd. p.330-332 
 



 

 41

Het is duidelijk dat voor heel wat utility en faciltity functies op basis van deze criteria voor 

outscourcing geopteerd kan worden.  

Lambert en Boons stellen dat vele kleine bedrijven hun oorsprong vinden in het feit dat 

grotere ondernemingen verkiezen sommige diensten extern te laten invullen. Eventueel 

worden bepaalde units, die vroeger in deze dienst voorzagen, hiervoor afgesplitst. Deze 

kunnen dan op hun beurt overgenomen worden door grotere spelers wier kernactiviteit juist 

deze specifieke dienstverlening is. In het geval van vele facilties en utilities ligt op die manier 

de weg open naar gecombineerde productie en distributie vanuit een centrale locatie. De 

afgesplitste unit kan zo, naast het oorspronkelijke bedrijf, ook andere bedrijven soortgelijke 

diensten aanbieden. Bijgevolg wordt een netwerk uitgebouwd dat de betrokken 

ondernemingen voordelen biedt op het vlak van efficiëntie en flexibiliteit. 

Er wordt echter ook gewezen op het gevaar dat bij vergaande opsplitsing van kern- en niet-

kernactiviteiten een competitieve sfeer kan ontstaan tussen de verscheidene, virtueel 

onafhankelijke, business units. Het uitwisselen van informatie, en bijgevolg ook van utilities, 

wordt zo bemoeilijkt waardoor clustervorming wordt tegengewerkt. 

 

1.3 Sociale scope66 

- de implementatie van een DBT kan nieuwe bedrijven aantrekken en zo de 

werkgelegenheid in de regio vergroten; 

- de aanwezigheid van een DBT kan het prestige van de gemeente of regio verhogen; 

- de ecologische inspanningen van de bedrijven resulteren in een gezondere 

leefomgeving, hetgeen zowel een positieve invloed heeft op de gezondheid van 

bewoners en werknemers als op de algemene milieucondities, fauna en flora van de 

omgeving; 

- bedrijven kunnen in staat zijn goedkopere alternatieven te leveren voor reeds 

bestaande services of producten. (vb. warmtevoorziening in Kalundborg); 

- inefficiënt ruimtegebruik kan worden aangepakt en transportproblemen herbekeken; 

- de verbeterde economische prestaties genereren extra belastingsinkomsten voor de 

plaatselijke overheden, hetgeen onrechtstreeks de bevolking ten goede komt. 

 

 

 

                                                 
66 Fleig, A.K., 2000: Eco industrial parks; A strategy towards industrial ecology in developing and newly 
industrialised countries. p.15-16 
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2. Organisatie van een duurzaam bedrijventerrein 

 
“The assumption that there is a single right way to engineer an industrial eco-system is a 

fiction – yet an attractive one.” (Côte & Cohen-Rosenthal, 1998) 

Deze uitspraak is gemakkelijk uitbreidbaar van industriële ecosystemen naar de ruime 

betekenis van een DBT. Ook het organiseren van een duurzaam bedrijventerrein is immers 

een zeer complex gegeven waarbij elke situatie een aparte benadering verlangt. Het is 

bijgevolg zeer moeilijk een universele handleiding op te stellen voor de oprichting en het 

management van een duurzaam bedrijventerrein. Toch is het mogelijk een aantal 

benaderingen en checkpoints te onderscheiden die bij elk project in meer of mindere mate 

terug te vinden zijn.  

 

2.1 Top down vs. bottom up 

Algemeen wordt gesteld dat er twee fundamenteel verschillende benaderingen zijn voor wat 

betreft de organisatie van duurzame bedrijfsterreinen67.  

 

In een eerste benadering stelt men dat de meest efficiënte organisatie voortvloeit uit een door 

de partijen zelf georganiseerd systeem, waar de structuur gevormd wordt door het kluwen van 

onderling afgesloten akkoorden. De verantwoordelijkheid van de gezamenlijke acties wordt 

gedragen door de bij deze acties betrokken partijen. Vanzelfsprekend zal elke partij zich maar 

engageren in een project wanneer dit voor hen rendabel blijkt. Deze benadering kan 

aangeduid worden als de bottom-up benadering. 

 

Een tweede benadering, de top-down benadering, legt de verantwoordelijkheid van de 

organisatie bij een centraal orgaan dat na voorafgaande studies alle partijen tracht warm te 

maken voor en te integreren in het project. Door de centrale organisatie zal de besluitvorming 

normaliter efficiënter en sneller gebeuren en zal ook de controle op de implementering van de 

projecten overzichtelijker blijken. Nadeel is dan weer dat de projecten vaak een opgedrongen 

karakter hebben en dat het moeite kan kosten alle partijen het nut hiervan te laten inzien. 

Hierbij wordt ook het nut duidelijk van de functie van park manager. 

 

 

                                                 
67 Van Eetvelde, G., 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen”, Gent (14/12/04)  
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2.2 De verschillende vertrekpunten bij het opstarten van een duurzaam bedrijventerrein 

in een top-down benadering 

Fleig (2000, p.10) geeft een overzicht van de verschillende vertrekpunten en de daaraan 

gekoppelde strategie voor het opstarten van een eco-industrial park. Hierbij onderscheidt ze 

zes modellen: 

- 1. Ex-nihilo model: ‘uit het niets’ opstarten van een nieuw bedrijventerrein 

- 2. Anchor tenant model: het opbouwen van een duurzaam bedrijventerrein rond een 

kernbedrijf dat als anker fungeert. Een netwerk van toeleveranciers en bijproducten 

verwerkende bedrijven wordt rond het centrale bedrijf geplaatst.  

- 3. Business model: enkele interessante bedrijven worden aangetrokken voor de 

ontwikkeling van een bepaald gebied. Er wordt gezocht naar links om de bedrijven in een 

netwerk te betrekken.  

- 4. Stream model: Er wordt een analyse gemaakt van de materialenstromen op een 

bestaand bedrijventerrein waarbij de mogelijkheden tot netwerken onderzocht worden. 

- 5. Business-stream model: Een combinatie van bovenstaande modellen: bestaande 

bedrijven worden geanalyseerd en bedrijven die in het systeem ingepast kunnen worden, 

worden aangetrokken. 

- 6. Redeveloping model: In dit model wordt er naast materialen- en energiestromen ook 

aandacht besteed aan verbeterde onderlinge communicatie en gezocht naar andere vormen van 

samenwerking. Dit alles met het oog op milieuzorg, beperking van afval en vervuiling en 

sterke betrokkenheid van de verschillende bedrijven. Dit is het model dat het nauwst aansluit 

bij de definitie van een DBT zoals die in deze scriptie wordt gehanteerd. 

 

Bij bovenstaande classificatie dient opgemerkt te worden dat in de praktijk (vooral in 

gebieden waar ruimte schaars is, zoals Vlaanderen) de eerste modellen de minst relevante zijn 

en vooral het laatste model perspectieven biedt. De eerste modellen lijken echter een grotere 

uitdaging te vormen aangezien hier een ‘ideaal’ model kan uitgewerkt worden met quasi 

perfecte efficiëntie. Toch wordt er op gewezen dat dit niet noodzakelijk tot een gemakkelijker 

proces leidt.68 De vraag moet immers gesteld worden welke partijen benaderd moeten 

worden, hoe deze te benaderen zijn en wat hun rol in het proces zal zijn. Een bedrijf dat 

“gelokt” wordt naar een bepaald terrein onder bepaalde condities zal hier ook sterk aan 

vasthouden. In een later stadium valt te vrezen dat het bedrijf de haar aangeboden positie zal 

                                                 
68  Van Eetvelde, G., 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen”, Gent (14/12/04)  
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trachten te bestendigen ongeacht of dit resulteert in een optimale situatie voor het hele terrein. 

Het is dan ook zeer belangrijk een correct beeld te schetsen bij het aantrekken van nieuwe 

bedrijven.  

 

2.3 Beginvoorwaarden voor een succesvolle implementatie 

Een potentieel samenwerkingsverband vereist een onderzoek vanuit vier standpunten69: een 

economisch, ruimtelijk, juridisch en techn(olog)isch.  

 

Figuur 4:  De vier invalshoeken voor het onderzoeken van een samenwerkingsverband. 
(bron: Onderzoeksgroep milieu en ruimtebeheer, UGent) 

 

Zoals uit paragraaf 1.2 van dit deel blijkt, is een win-winsituatie voor de betrokken partijen 

een conditio sine qua non bij samenwerking tussen verschillende bedrijven. Als eerste 

voorwaarde ziet men dus de noodzaak aan een economische meerwaarde. 

 

Verder kunnen ook ruimtelijke factoren de samenwerking beïnvloeden en moet rekening 

worden gehouden met het (vaak complexe) juridische luik. Daarnaast moet ook de technische 

haalbaarheid van het project in acht genomen worden. Deze invalshoeken kunnen het best 

verduidelijkt worden aan de hand van volgende case. Hierin wordt verondersteld dat bedrijven 

beslissen een samenwerking aan te gaan voor het aanleggen van een bodembemonsteringsnet. 

 

 

                                                 
69 Van Eetvelde G., gesprek (25/03/05) 
 Van Eetvelde, G., 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen”, Gent (14/12/04) 
Van Eetvelde, G. et al., 2005: Vijf jaar praktijkervaring interbedrijfssamenwerking op wetenschapsparken. 
Milieudirect, februari 2005, p.29-31 
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De juridische relevantie van deze samenwerking volgt rechtstreeks uit het 

bodemsaneringdecreet dat stelt dat een oriënterend bodemonderzoek nodig is voor elk 

kadastraal perceel waarvan overdracht gebeurt en waarop bodembedreigende activiteiten 

plaatsvinden of plaatsvonden. “Het oriënterend bodemonderzoek dat in het kader van het 

bodemsaneringsdecreet uitgevoerd wordt, heeft tot doel uit te maken of er ernstige 

aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden”70 

Aangezien de werkzaamheden op verschillende percelen plaatsvinden, zal bij verschillende 

eigenaars tot een akkoord gekomen moeten worden. Ook het aandeel in de kosten van elke 

eigenaar zal hierbij besproken moeten worden, alsook de eigendom van de peilbuizen per 

kadastraal perceel. Het is duidelijk dat dergelijke samenwerking verankerd dient te worden in 

een overeenkomst (of via een juridische structuur bij meer complexe gezamenlijke 

exploitaties). 

 

De bedoeling van dergelijk bemonsteringsnet bestaat erin de verontreiniging in kaart te 

brengen. Aangezien bodemverontreiniging niet stopt bij de perceelsgrenzen, noch aan de 

grenzen van het bedrijventerrein, en dus per definitie grensoverschrijdend is, wordt meteen 

het ruimtelijke kader van de samenwerking duidelijk. Dit aspect is voor quasi alle 

samenwerkingsverbanden vrij vanzelfsprekend, aangezien het veelal gaat over initiatieven 

met een weerslag op het gehele terrein en daardoor vaak rechtstreeks raken aan de 

geografische indeling. 

 

Het plaatsen van het peilbuizennetwerk en het raster vormen zelden een probleem. Het 

probleem stelt zich pas inzake onderhoud of wanneer bij werkzaamheden (bv. nieuw gebouw 

op het terrein) schade wordt aangebracht aan het net. De vragen “wie veroorzaakte de 

schade?” en “wie vergoedt de geleden schade?” sluiten dicht aan bij het juridische aspect van 

de samenwerking. Toch wordt duidelijk dat eveneens rekening dient te worden gehouden met 

de techn(olog)ische haalbaarheid van dergelijk initiatief. 

Voor het gemeenschappelijke gebruik van complexere technische installaties is de invulling 

van het techn(olog)ische kader vaak een complexe zaak waarbij tal van factoren in rekening 

dienen te worden gebracht, onder meer: 

-  Technisch / technologisch: zal het gewenste resultaat bereikt worden of blijkt de 

installatie niet efficiënt genoeg;  

                                                 
70 www.ovam.be (10/04/05) 
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- Operationeel: Wat gebeurt er als er overbevraging is van de installatie?; 

- Personeel: zijn er mensen aanwezig die de nieuwe installatie kunnen bedienen en 

onderhouden? Is er een opleiding nodig? Wie zal hierin voorzien?; 

- Financieel: niet enkel de investeringskost, maar ook de werkingskost moet 

gedragen worden. Hierover dient vooraf voldoende informatie ingewonnen te 

worden. 

 

De invulling van deze vier kaders / beginvoorwaarden is mogelijk voor elk initiatief waarbij 

het belang van elk kader sterk afhankelijk is van geval tot geval, maar waarbij ook de 

onderlinge samenhang tussen de verschillende invalshoeken niet mag genegeerd worden. 

 

2.4 Stapsgewijs implementeren van een duurzaam bedrijventerrein 

Wat volgt is een theoretisch draaiboek voor een stapsgewijze implementatie van een DBT, 

waarbij achtereenvolgens een initiërende, een oriënterende, een besluitvormende, een 

vormgevende en een uitvoerende fase kunnen onderscheiden worden.71  

 

 

Figuur 5:  Het proces voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein 
(bron: Ministerie voor Economische Zaken, Nederland, 1998) 

 
                                                 
71 Ministerie voor Economische Zaken, 1998: Duurzame bedrijventerreinen; Handreiking voor het managen van 
bedrijven en overheid.  p.24 -34  
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2.4.1 Initiëring 

- verkrijgen van een draagvlak waarbij de aandacht moet gaan naar het creëren van een 

gunstig klimaat voor samenwerking en economische kansen; 

- opstellen van een gemeenschappelijke visie. 

2.4.2 Oriëntatie  

- inzicht verkrijgen in concrete mogelijkheden; 

- analyseren van de doelstellingen van de stakeholders. Er moet gezocht worden naar 

overeenkomsten tussen ideeën en belangen van de betrokken partijen; 

- zoeken naar het draagvlak voor potentiële win-win-situaties.   

2.4.3 Besluitvorming 

- invullen van de projectorganisatie. Er is nood aan een structuur waarbinnen het 

mogelijk is tot win-win-oplossingen te komen; 

- onderzoeken van de economische haalbaarheid; 

- uitvoeren van risico-analyses; 

- besluitvorming stakeholders. Opstellen van een ontwikkelingsvisie met daarin 

toelichting van het gewenste resultaat, de projectorganisatie en het financiële en 

juridische aspect. 

2.4.4 Vormgeving  

- opstellen van een projectplan; 

- verzorgen van technische en organisatorische vormgeving; 

- opstellen van een integraal bestemmingsplan (= juridische vertaling van de 

ontwikkelingsvisie); 

- promotie en acquisitie. 

2.4.5 Uitvoering 

- zorgen voor sturing bij de uitvoering; 

- evalueren van proces en resultaat. 

 

2.5 Andere hulpmiddelen bij het organiseren van een bedrijventerrein 

Naast pakketten die bedrijven bijstaan in hun zoektocht naar een duurzaam beleid op maat 

van de onderneming, zijn er momenteel ook softwaretools op de markt die ondersteuning 

bieden bij het managen en ondersteunen van een bedrijvenpark. Zo verstrekt de Business Park 

Manager72 onder andere samenwerkingsmodules aan die hulp bieden bij 

                                                 
72 www.businessparkmanager.nl (05/04/05) 
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werkgroepmanagement, projectmanagement, financieel management en een geïntegreerde 

enquête die de inventarisatie van het terrein moet vergemakkelijken.  

 

3 Domeinen van samenwerking 

 
In de cases in deel A en bij het bespreken van de doelstellingen en drijfveren werden reeds 

voorbeelden van samenwerking aangehaald. Om een volledig beeld te scheppen van de 

talrijke mogelijkheden die schuil gaan achter de naam “duurzaam bedrijventerrein” is het 

nuttig een (niet exhaustief, doch zo volledig mogelijk) overzicht te schetsen van de mogelijke 

samenwerkingsinitiatieven en aandachtspunten die een gezamenlijke aanpak verlangen. In 

deze scriptie is ervoor geopteerd de termen ‘clustering en samenwerking’ ruim te 

interpreteren. Rendabele samenwerking kan hier dan ook geïnterpreteerd worden als synergie; 

door samenwerking wordt een resultaat verkregen dat superieur is aan de som van de 

resultaten bij afzonderlijke aanpak. De omvang van de samenwerking wordt hierbij niet als 

doorslaggevende factor ervaren. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de 

verschillende activiteiten, onderverdeeld volgens de aard van samenwerking. 

 

3. 1 Index van samenwerkingsinitiatieven73  

1. Ruimtebeheer 

- bouw vs groeninrichting;  

- hoogte- en dieptebouw om het ruimtebeslag te minimaliseren; 

- terreinzonering. 

 

2. Mobiliteitsmanagement 

- gezamenlijk lease contract voor bedrijfswagens;  

- uitwerking van een carpoolsysteem; 

- collectieve bewegwijzering; 

- collectieve pakketdienst / combineren van vrachten; 

- gemeenschappelijke fietsenuitleenpost / -verhuurpost; 

- gezamenlijk busvervoer van personeelsleden; 

- herbekijken van de bereikbaarheid met openbaar vervoer; 

- taxidienst. 

                                                 
73 Ingedeeld volgens: Van Eetvelde, G, 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen” Gent (14/12/04) 
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3. Impacttudies 

- MOBER (mobiliteit); 

- MER (milieu); 

- VR (veiligheid). 

 

4. Diensten 

- gezamenlijk groenbeheer; 

- bloemen - en plantenservice; 

- collectieve beveiliging en bewaking; 

- strooidienst bij winterweer; 

- jaarlijkse riool- en dakinspectie/onderhoud; 

- gezamenlijke verzekeringscontracten; 

- administratieve en secretariële dienstverlening; 

- centrale postverwerking (bij de receptie); 

- boodschappendienst; 

- centraal brandweercorps; 

- gezamenlijke inkoop van kantoorbenodigdheden / papier etc; 

- gezamenlijke inkoop en opslag van labomateriaal; 

- gezamenlijk onderhoud van gebouwen en wegen (stratenreiniging). 

• vb. gemeenschappelijk schoonmaakteam voor gangen en hallen; 

• vb. gezamenlijke glazenwasdienst. 

 

5. Personeel 

- gezamenlijke vacaturebank;  

- gecoördineerd personeelsbeleid; 

- jobbeurs; 

- inhuren van catering (extern) (cateringservice voor het gehele bedrijfsterrein); 

- inhuren van auditors; 

- functionarissen.  

 

6. Faciliteiten 

- gezamenlijke kinderopvang; 

- gezamenlijke strijkdienst; 

- gezamenlijk gebruik van een sprinklerwaternet; 
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- gezamenlijk gebruik van een tijdsregistratiesysteem; 

- centrale brandmeldinstallatie; 

- gezamenlijke buitenverlichting; 

- gezamenlijke persluchtinstallatie; 

- collectieve bluswatervoorziening; 

- portaalwebsite met informatie over alle bedrijven op het terrein;  

- collectieve toegangscontrole; 

- gezamenlijke telecomvoorzieningen. 

 

7. Utilities 

- raamcontract voor gezamenlijke inkoop van aardgas; 

- gezamenlijk inkoopcontract voor elektriciteit; 

- gezamenlijke inkoop van meetinstrumenten. 

 

8. Infrastructuur 

- centraal restaurant; 

- centraal gebouw met vergaderruimtes of met logistieke functie (verzamelgebouw); 

• met bijvoorbeeld gemeenschappelijk aangekochte toestellen. 

 vb kopieerapparatuur, koffiezetapparaten,… 

- centrale (extra) sanitaire voorzieningen (douches en toiletten); 

- centrale onderhoudswerkplaats; 

- gezamenlijke receptie; 

- gezamenlijke carwash; 

- gezamenlijke wasplaats voor vrachtwagens; 

- gezamenlijk benzinestation; 

- omheining; 

- gezamenlijke parkings en stallingen; 

- gezamenlijke noodvoorzieningen. 

 

9. Exploitatie  

- toepassen van Warmte Kracht Koppeling (WKK); 

- gezamenlijk toepassen van zonne- en windenergie; 

- gemeenschappelijke waterzuiveringsinstallatie. 
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10. Uitwisseling van stromen 

- uitwisseling van grondstoffen en halffabrikaten; 

- benutting van restwarmte; 

- onderlinge benutting van verpakkingsmaterialen; 

- benutting van reststoffen als brandstof; 

- hergebruik van afvalwater als proceswater voor andere bedrijven; 

- benutting van afgekeurde producten of reststoffen als hulpstof. 

 

11. Afvalmanagement74 

- gemeenschappelijk afvalcontract; 

- centrale containers voor o.a. restafval / papier / pmd / toner; 

- gezamenlijke ophaling van gelijke / gelijksoortige chemische afvalproducten; 

- afval wordt gebruikt voor energiewinning in een gezamenlijke 

afvalverbrandingsinstallatie. 

 

3.2 Het werken met servicepakketten  

Bij de ontwikkeling van het Parkmanagement op Business Park Terneuzen75 wordt het 

servicepakket aangeboden in verschillende delen. 

- een verplicht parkservicepakket 

- een variabel / optioneel pakket 

Op die manier zouden zaken als gezamenlijk groenbeheer en waterzuivering (WZI) zonder 

discussie in het verplichte pakket opgenomen kunnen worden en kan van tal van andere 

initiatieven de haalbaarheid onderzocht worden, naargelang het aantal geïnteresseerde 

partijen. De partijen bepalen in dit geval of de schaalvoordelen verbonden aan een 

gezamenlijk contract groot genoeg zijn om mee in het project te stappen.  

 

 

 

 

 

                                                 
74 De elementen in deze categorie kunnen ook bij andere bovenvermelde categorieën ondergebracht worden, 
maar wegens het specifieke karakter en het belang van de afvalproblematiek is een aparte onderverdeling nuttig. 
75 Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, 2004, De ontwikkeling van Parkmanagement op Business Park 
Terneuzen, Interne nota 
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4. Slaagfactoren en struikelblokken bij het opstarten en beheren van een 

duurzaam bedrijventerrein 

 
Deze paragraaf kan een sleutelrol toegedicht worden in deze scriptie. Het al dan niet 

rendabel zijn van een samenwerkingsproject gaat in de praktijk immers hand in hand met het 

slagen of falen van het project. 

  

Deze sleutelfunctie komt vooral tot uiting in de slaagfactoren. Wat de analyse van de 

mogelijke struikelblokken betreft, moet deze sleutelrol genuanceerd worden. Deze zullen 

immers vooral theoretisch bepaald zijn en vaak gelijkgesteld worden met het ontbreken van 

slaagfactoren. Gibbs geeft een overzicht van eco-industrial parks in de VS en Europa en 

maakt hierbij het onderscheid tussen geplande, operationele en gefaalde of afgeblazen 

projecten. Van de 67 vermelde projecten zijn er 31 nog in de planningsfase en zijn er 29 

operationeel (waarvan het 22 in Europa). Bijgevolg is het aantal gefaalde projecten zeer klein 

(7). Hoewel niet exhaustief, is deze selectie een duidelijke indicatie voor het gebrek aan 

empirisch materiaal en dus ook voor de moeilijkheid te wijzen op de belangrijke 

struikelblokken uit de praktijk (zie bijlage 1.1). 

Daarnaast is in deze scriptie reeds meermaals verwezen naar het complexe karakter en de 

heterogeniteit van de verschillende projecten. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk aan te 

stippen dat de struikelblokken en slaagfactoren van case tot case verschillen zullen vertonen. 

Er moet bijgevolg getracht worden te leren uit verwante projecten, niet deze te kopiëren: “Too 

often the focus has been on copying the connections, not learning from the connecting.” 

(Cohen-Rosenthal & Côté, 1998, p.183) 

 

Het is duidelijk dat het welslagen van een samenwerkingsverband voor een groot deel afhangt 

van het enthousiasme van de bedrijven. Toch zijn situaties denkbaar waarin de samenwerking 

een verplicht karakter heeft of resulteert uit externe druk (wettelijke verplichtingen, 

maatschappelijke perceptie, sociale context,…)76. Ook de mate waarin de bedrijven zich 

bewust zijn van de voordelen die clustervorming met zich meebrengt, is een belangrijke 

slaagfactor. Vooral bij samenwerking met duidelijk ecologische inslag is het van belang dat 

de noodzaak van deze samenwerking ervaren wordt.  

 

                                                 
76 Van Eetvelde, G, 2004:  presentatie “Duurzame bedrijventerreinen”  Gent (14/12/04), p.23 
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4.1 Zijn de bedrijven zich bewust van de noodzaak tot collectief ecologisch handelen? 

Allereerst dient de triviale vraag gesteld te worden of bedrijven al echt nagedacht hebben over 

enige vorm van samenwerking (dus niet specifiek ‘duurzaam samenwerken’). Het verstrekken 

van informatie over de mogelijkheden van samenwerking op elke schaal - via bijvoorbeeld 

overheden en ondernemersorganisaties – kan een sneeuwbaleffect hebben, waarbij kleine 

gemeenschappelijke acties uitgroeien tot complexere samenwerkingsverbanden. Wat betreft 

duurzame bedrijventerreinen geldt immers nog steeds het gezegde ‘onbekend is onbemind’. 

 

Wanneer de aandacht specifiek op ecologische samenwerking gericht is, hangt het feit of 

bedrijven effectief tot dit bewustzijn komen nog af van tal van factoren. Deze kunnen 

gedeeltelijk door de overheid bepaald zijn. 

 

- In landen of regio’s waar weinig aandacht wordt besteed aan de problematiek van 

verontreiniging en hinder zal de intentie tot duurzame samenwerking minder aanwezig zijn 

dan in landen waar dit wel het geval is (zie ook paragraaf 4.2.3 van deel A). Zeker een 

repressieve aanpak, waarbij zware boetes opgelegd worden voor vervuiling en duidelijke 

richtlijnen bestaan voor het saneren van eerdere vervuiling, zal bedrijven tot actie nopen. De 

overheid zal in deze gevallen duidelijke regelgeving betreffende toegelaten vervuiling moeten 

hanteren. Hoe lager men bijvoorbeeld de drempels vastlegt voor het lozen van afvalwater in 

een nabije waterloop, hoe groter de noodzaak van een waterzuiveringsinstallatie (WZI) op het 

terrein zelf, waarbij de verschillende bedrijven op het terrein een samenwerking sluiten voor 

de exploitatie hiervan. 

 

- In landen waar nutsvoorzieningen aan een erg lage prijs worden aangeboden zal het 

spaarzaam omspringen met water en energie als minder noodzakelijk beschouwd worden. Het 

is dan ook belangrijk dat deze aan een faire prijs aangeboden worden waarbij rekening wordt 

gehouden met de milieukosten.   

 

- Een andere factor die kan wijzen op het geringe bewustzijn, is het feit dat milieukosten 

zelden uitgedrukt worden in geldwaarde, hetgeen systematische onderschatting van deze 

milieukost met zich meebrengt. Het waarderen van de milieukost is traditioneel een moeilijk 
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gegeven en hoewel Graedel en Allenby verscheidene werkwijzen schetsen voor deze 

waardering, duiden ze toch op het belang van omzichtige interpretatie van de resultaten.77  

 

4.2 Ruimtelijke invulling als struikelblok 

De indeling van het bedrijventerrein bepaalt in grote mate de slaagkans van bepaalde 

initiatieven. Het streven naar een zo efficiënt mogelijk ruimtebeslag is geen sinecure. 

 

- Bij samenwerkingsverbanden waar onderling stromen uitgewisseld worden, betekent de 

kleinste afstand logischerwijs de kleinste kost. Het gebruik van restwarmte van een bedrijf zal 

bijvoorbeeld een geografische nabijheid vereisen zodat de installatiekost voor het 

transportsysteem lager blijft dan kostprijs van de verkregen energie en het warmteverlies 

wordt beperkt. 

 

- Wat betreft het beperken van visuele hinder en ruimtebeslag is het strategisch verkavelen en 

inplanten eveneens een belangrijke stap die reeds in een vroeg stadium in rekenschap dient 

gebracht te worden. De vraag blijft echter hoe men dergelijke strategische verkaveling en 

inplanting juridisch kan afdwingen.78 

 

- Daarnaast moet aandacht geschonken worden aan de verdichting van de terreinen. Te vaak 

leggen bedrijven grondreserves aan rondom hun perceel om te anticiperen op latere 

uitbreidingen. Aangezien deze uitbreidingen in de praktijk dikwijls niet doorgaan, maar de 

bedrijven desondanks de grond niet wensen te verkopen, blijft een aanzienlijke oppervlakte 

aan bedrijfsgronden onbenut. In 2001 werd een voorstel van decreet ingediend om een heffing 

in te voeren op niet gebruikte bedrijfsgronden.79 Momenteel heeft dit echter nog steeds niet 

geresulteerd in concrete regelgeving, niettegenstaande er wel een heffing op leegstaande 

bedrijfsgebouwen bestaat.80 

 

 

 

 
                                                 
77 Graedel, T.E. en Allenby, B.R., 2003: Industrial Ecology. p.86-87 
78 De Bosschere, D., 2002: Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen met toepassing op Vlaanderen. 
p.50  
79 De Bosschere, D., 2002: Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen met toepassing op Vlaanderen. 
p.50  
80 Goeteyn, L, 2005, :e-mail correspondentie (16-03-05)  
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4.3 Het zoeken naar evenwicht tussen de partners 

Een andere belangrijke slaagfactor is het vinden van het juiste evenwicht tussen de partners. 

“Het is in de eerste plaats essentieel dat het samenwerkingsproces start vanuit het perspectief 

van de ondernemers of toekomstige gebruikers. Het accent dient hier te liggen op het creëren 

van economische kansen en het realiseren van een goed klimaat van samenwerking.”81 Aan de 

hand van dit argument zou men kunnen stellen dat de eerder beschreven bottom-up 

benadering te verkiezen is boven de top-down aanpak. Het is echter niet omdat het initiatief 

tot samenwerking extern wordt aangebracht dat de nadruk niet kan liggen op de gezamenlijke 

perspectieven van de ondernemers. Wel moet men speciaal de aandacht vestigen op het 

belang van onderling vertrouwen en open communicatie om dit gunstige 

samenwerkingsklimaat te verkrijgen en te bestendigen. Tal van factoren kunnen immers tot 

een onevenwichtssituatie leiden. 

 

4.3.1 Oorzaken van onevenwicht 

- De heterogeniteit van de partijen op het terrein kan samenwerking sterk bemoeilijken. 

Wanneer de aard van de bedrijvigheid op het terrein een vrij homogeen karakter heeft, is het 

namelijk eenvoudiger raakvlakken en aandachtspunten te vinden waaruit samenwerking kan 

ontstaan. Eens op een eenvoudig project een succesvolle samenwerking tot stand gekomen is, 

ligt de weg immers open naar complexere initiatieven.  

 

- Kleine bedrijven of nieuwkomers zouden hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen en zich 

als free riders gedragen82. Ze profiteren zo dus mee van de inspanningen van de andere 

partijen zonder daartoe zelf bij te dragen.  

 

- Grote bedrijven op de site kunnen de clustervorming in hun persoonlijk voordeel uitspelen, 

zich beroepend op het feit dat ze (in de meeste gevallen) een grotere bijdrage leveren dan de 

kleinere partners. Deze situatie is erg waarschijnlijk in een situatie waarin een of twee grote 

bedrijven als anker fungeren (zie paragraaf 2.1) en de kleine bedrijven specifiek in functie van 

deze ankers aangetrokken zijn. De samenwerking verhoogt dan in grote mate de efficiëntie 

van de grote spelers, maar zorgt er ook voor dat de kleine bedrijven nog meer afhankelijk 

worden van deze groten.  

                                                 
81  Ministerie van Economische Zaken (Nederland), 1998: Duurzame bedrijventerreinen; handreiking voor het 
management van bedrijven en overheid. p.35 
82 Willems, J., 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 



 

 56

 

- In het specifieke geval van een samenwerking gebaseerd op een grond- en 

hulpstoffenuitwisselingsnetwerk zou deze afhankelijkheid wel eens buitenproportioneel groot 

kunnen worden, waarbij elk probleem van een schakel in het netwerk resulteert in problemen 

bij een of meerdere partners.  

 

- In deze context kan ook gewezen worden op het verlies aan flexibiliteit, dat gepaard gaat 

met deze onderlinge afhankelijkheid. Sociaal-economisch zou men kunnen stellen dat deze 

afhankelijkheid zorgt voor een sterke regionale verankering, zowel van de werkgelegenheid 

als van de toegevoegde waarde. Bedrijfseconomisch kan deze verankering echter op bepaalde 

vlakken resulteren in een suboptimale situatie. Een geografische wijziging van het afzetgebied 

zal misschien minder snel gevolgd worden door herlocatie van de productie-eenheid, maar zo 

lang mogelijk opgevangen worden door het dragen van meer transportkosten. Côté en Cohen-

Rosenthal83 stellen in dit opzicht dat de zoektocht naar de juiste locatie in de eerste plaats 

moet bepaald worden in functie van de markt en dat pas de volgende stap er in bestaat 

milieugerichte acties te ondernemen. Er geldt immers “the success of an eco-industrial park 

will not be simply a function of its environmental record but its ability to compete the market 

place”.   

 

- Wanneer duurzame oplossingen gecreëerd worden die aansluiten bij de marktvraag is het 

noodzakelijk dat reeds vroeg in het proces inzicht ontstaat in de (bedrijfs)doelstellingen van 

de betrokken partijen84 Door het verkrijgen van concrete aangrijpingspunten voor de 

samenwerking wordt immers vermeden dat het proces gekenmerkt wordt door een gebrek aan 

continuïteit.  

 

- Het gebrek aan flexibiliteit zou zich ook kunnen uiten in een verminderde innovatiedrang85. 

Re-engineering van het productieproces met een gewijzigde grondstoffenbehoefte of 

reststoffenproductie tot gevolg, kan de positie binnen van het bedrijf binnen de cluster immers 

wijzigen. De incentive tot innoveren vermindert sterk en efficiëntere processen worden 

genegeerd.  
                                                 
83 Côté, R. & Cohen-Rosenthal, E., 1998: Designing eco-industrial parks: a synthesis of some experiences. 
Journal of Cleaner Production, p.184 
84 Ministerie van Economische Zaken (Nederland), 1998: Duurzame bedrijventerreinen; handreiking voor het 
management van bedrijven en overheid, p.35 
85 Gibbs, D, 2003: Trust and Networking in Inter-firm Relations: the case of eco-industrial development. Local 
Economy, Augustus 2003, p.229  
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- Een ander probleem dat zich stelt bij clustervorming rond grondstoffenuitwisseling is het feit 

dat striktere controle dient te gebeuren op de standaarden en de processen.86 Bij het inzetten 

van bijproducten van één proces als grondstof in een ander proces dient rekening te worden 

gehouden met onvoorziene wijzigingen in de samenstelling van deze bijproducten en is het 

noodzakelijk de mogelijkheid tot aanpassing van de installaties te analyseren. 

 

- Ook de bescherming van interne informatie verdient de nodige aandacht. Deze opmerking 

geldt voor tal van types van samenwerking. Zo vereist een grondstoffenuitwisselingsnetwerk 

een grote transparantie in de processtromen van het bedrijf, hetgeen resulteert in vergaande 

inzichten in productieprocessen van andere partijen.87 Voor een samenwerking die steunt op 

gezamenlijke O&O ligt de noodzaak aan informatiebescherming nog meer voor de hand. 

 

- Het vaag uitwerken van initiatieven en het te snel willen starten met de uitvoering van 

projecten zonder haalbaarheidsonderzoek, zorgt voor een sceptische opstelling van bepaalde 

stakeholders. Een duidelijke communicatie en zorgvuldige haalbaarheidsstudies kunnen deze 

vorm van onevenwicht verhinderen. 

 

- Bij het evalueren van de initiatieven moet er telkens voldoende aandacht geschonken 

worden aan de financiële en personele impact van elk initiatief88. Naast het kostenaspect (zie 

ook 4.3.3) moet ook onderzocht worden of de dienst in kwestie kan uitgevoerd worden door 

eigen personeel, dan wel of er nieuwe vacatures ingevuld dienen te worden.  

 

Algemeen gesteld, is het duidelijk dat elk bedrijf de voor zichzelf optimale situatie nastreeft, 

wat kan leiden tot tegenstrijdige doelstellingen.89 Hoe complexer de samenwerking, hoe vaker 

naar een compromis gezocht moet worden, aangezien bedrijven en overheden samenwerken 

aan win-win-oplossingen die vaak raken aan de core-business van deze bedrijven en 

overheden.90 

 
                                                 
86 Lowe, E.A., 1997: Creating by-product resource exchanges: strategies for eco-industrial parks. Journal of 
cleaner production, Vol. 5., Nr.1-2, p.61 
87 Lowe, E.A., 1997: Creating by-product resource exchanges: strategies for eco-industrial parks. Journal of 
cleaner production, Vol. 5., Nr.1-2, p.61 
88 Van Eetvelde, G, 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen” Gent (14/12/04), p.25 
89 Willems, J., 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
90 Ministerie van Economische Zaken (Nederland), 1998: Duurzame bedrijventerreinen; handreiking voor het 
management van bedrijven en overheid. p.35 
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4.3.2 Contractuele verhoudingen91 

Zoals reeds vermeld, kan de samenwerking op verschillende manieren tot stand komen en 

verschillende vormen aannemen. De aard van de clustering zal verschillen al naargelang men 

te maken heeft met een private,  publieke of publiek – private samenwerking (PPS). Het 

aantal betrokken partijen beïnvloedt vanzelfsprekend eveneens de complexiteit van de 

samenwerking en de implementeerbaarheid van de initiatieven. Onafhankelijk van de gekozen 

samenwerkingsvorm kan gesteld worden dat met duidelijke formele afspraken als 

uitgangspunt heel wat verdere problemen vermeden worden. Dit lijkt triviaal, doch 

verschillende situaties en ontwikkelingen kunnen tot onvoorziene omstandigheden leiden, 

waarbij het belangrijk is zich op duidelijke contracten te kunnen beroepen. Zo dient er 

bediscussieerd te worden of de overeengekomen voorwaarden een eenmalig, periodiek of 

continu karakter hebben, wat er dient te gebeuren bij uittreding van (cruciale) partijen of 

toetreding van nieuwe leden.  

 

4.3.3 Evenwicht in de kostenverdeling 

Bij het opstarten van een samenwerkingsverband dienen doelen geformuleerd te worden, die 

aan bepaalde criteria moeten voldoen. De bekendste analysemethode hierbij is de ‘SMART 

goal analysis’ die vooral als instrument binnen de Deming-cyclus (Plan – Do – Check – Act) 

tot nut blijkt. SMART- analyse stelt dat de geformuleerde doelen ‘specific, measurable, 

achievable, relevant / realistic en time-bound’ moeten zijn.  

Dergelijke checklist is een handig beleidsinstrument dat ook bij de evaluatie van 

kostenverdeelsystemen erg nuttig blijkt. Het is immers duidelijk dat bij de inrichting en het 

beheer van een DBT vaak moet worden gezocht naar compromisoplossingen, zo ook bij de 

verdeling van kosten. Het is aldus van belang enkele criteria voorop te stellen die als basis 

kunnen dienen om verschillende kostenverdeelsystemen tegen elkaar af te wegen. 

 

Voor het bepalen van een geschikte kostenverdeelsleutel dient het evenwicht gevonden te 

worden tussen volgende criteria: 

- eenvoud: Het kostenverdeelsysteem moet in de eerste plaats praktisch werkbaar 

blijken en mag niet te complex zijn. Hier zijn met name de SMART principes 

duidelijk toepasbaar. Zo moet bij de keuze van het juiste kostenverdeelcriterium 

aandacht geschonken worden aan de meetbaarheid van dit criterium. Het criterium 

                                                 
91 Van Eetvelde, G, 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen” Gent (14/12/04), p.24 
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‘hinder’ als kostenoorsprong voor de aanleg en het onderhoud van buffergroen is niet 

‘measurable’ en bijgevolg zal een ander criterium dienen gezocht te worden volgens 

hetwelk de kosten toewijsbaar zijn.   

- juistheid: Het is belangrijk dat geen enkel bedrijf de indruk krijgt systematisch meer 

bij te dragen dan voordelen te genieten bij de samenwerking. In de praktijk komt het 

criterium ‘juistheid’ erop neer dat een causaal verband gevonden kan worden dat een 

duidelijke weerspiegeling is van de relatie kostenoorsprong – kostenverdeling. Een 

bedrijf dat een groter aandeel heeft in de oorsprong van de kosten dient bijgevolg een 

grotere bijdrage te leveren. Dit lijkt logisch; desalniettemin is het vinden van een 

causaal verband in de praktijk niet steeds vanzelfsprekend. 

- transparantie: Geen enkele partij mag de indruk hebben dat andere partners een 

bevoorrechte positie genieten. Het systeem moet voldoende transparant zijn en ervoor 

zorgen dat elke partij ook van de andere partners weet dat zij een correcte bijdrage 

leveren. 

Bij de afweging van de verschillende systemen voor kostenventilatie zal naar deze criteria 

worden teruggegrepen om de voor- en nadelen van elk systeem bloot te leggen.  

 

De te verdelen kosten kunnen onderverdeeld worden in drie soorten92: investeringskosten, 

exploitatiekosten en bestuurskosten. Inzake investeringskosten kan een opsplitsing gemaakt 

worden naar eenmalige investeringen (bv. haalbaarheidstudies) en investeringen met een 

recurrent karakter (in de regel vervangingsinvesteringen). Met betrekking tot de 

bestuurskosten dient opgemerkt te worden dat ook deze een belangrijke slaagfactor zijn. Hoge 

administratieve lasten vormen immers een belangrijke toetredingsdrempel.93  

Bij de analyse van de verschillende verdeelsystemen zal aangegeven worden welk systeem 

voor welke kostensoort de meest aangewezen methode biedt. 

 

4.3.3.1 Soorten verdeelsleutels 

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn het te verdelen bedrag eenvoudigweg te delen 

door het aantal deelnemende partijen en elke partij aldus een gelijk aandeel te laten dragen in 

de kosten. Dit systeem is te verkiezen vanwege de eenvoud en transparantie. Wat betreft 

correctheid van dit systeem kan men echter enkele bedenkingen maken: 

                                                 
92 Willems, J., 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
p.44 
93 Van Eetvelde, G, 2004: presentatie “Duurzame bedrijventerreinen” Gent (14/12/04), p.25 
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- Dit systeem is slechts correct wanneer de partijen ook in gelijke mate voordeel halen 

bij of gebruik maken van de betrokken dienst of investering. Voor investerings- of 

exploitatiekosten zal dit zelden helemaal het geval zijn; wat betreft bestuurskosten is 

dit eventueel wel mogelijk; 

- In gevallen waar het zeer moeilijk is te wijzen op de causaliteit tussen de oorsprong 

van de kost en het verdeelcriterium (zie infra) kan men eveneens voor dit systeem 

opteren. 

 

Wanneer wel een causale factor gevonden wordt die als criterium kan dienen voor de 

kostenverdeling, is het mogelijk de kosten te verdelen a rato deze factor. Hierbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen een afzonderlijke beschouwing van elke partij of een 

werkwijze met klassen. In het eerste geval draagt elk bedrijf een percentage van de kosten dat 

bepaald wordt door de frequentie waarmee van een dienst of installatie gebruik wordt 

gemaakt, ofwel door de grootte of de mate van aanwezigheid van het weerhouden 

verdeelcriterium (bv. aantal werknemers, perceelsoppervlakte,…). Het te betalen bedrag zal 

bijgevolg voor elke partij verschillend zijn. Wanneer de causaliteit voor de hand ligt zal dit de 

meest correcte methode zijn en eens alle partijen op de hoogte zijn van het weerhouden 

verdeelcriterium is ook de transparantievoorwaarde vervuld. Wat betreft de complexiteit van 

deze methode moeten echter enkele opmerkingen gemaakt worden: 

- Vooreerst moet worden opgemerkt dat slechts in een beperkt aantal gevallen de 

causaliteit zo voor de hand liggend is dat dit systeem wenselijk is; in de meeste 

gevallen gaat het hierbij om exploitatiekosten (bv. enkele kleine bedrijven besluiten 

gebruik te maken van een gemeenschappelijke personeelsdienst; de kosten worden dan 

verdeeld volgens het aantal werknemers van elk bedrijf.); 

-  Het bovenstaande voorbeeld duidt al meteen op een volgend probleem: de geringe 

tijdsbestendigheid van de methode. Wanneer het weerhouden criterium aan 

schommelingen onderworpen is (bv. aantal werknemers, omzet,…) zal de bijdrage 

telkens herbekeken dienen te worden. Dit kan vermeden worden door een derde 

systeem in te voeren: het onderverdelen in klassen. 

 

Met werken met klassen wordt bedoeld dat de bedrijven, al naargelang het weerhouden 

criterium, in een bepaalde categorie ondergebracht worden. De verdeelsleutel wordt dan zo 

toegepast dat alle bedrijven die tot dezelfde klasse behoren ook een zelfde aandeel in de 

kosten zullen toegewezen krijgen. 
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De voordelen van deze werkwijze zijn duidelijk:  

- de kostenverdeling is erg eenvoudig; 

- eens geweten is wie tot welke klasse behoort, is aan het criterium van transparantie 

voldaan op voorwaarde dat mogelijke herzieningen in de classificatie doorgegeven 

worden aan alle partijen. 

 

Als nadeel kan men stellen dat de juistheid van de verdeelsleutel kleiner wordt naarmate een 

bedrijf zich dichter bij de grenszone tussen twee klassen bevindt.  

Een bedrijf dat zich dichter bij de ondergrens van zijn klasse bevindt zal dus een bijdrage 

leveren die groter is dan wat betaald zou worden, mochten alle bedrijven afzonderlijk 

beschouwd worden. Het omgekeerde geldt voor een bedrijf dichter bij de bovengrens. Als 

deze afwijking eerder miniem is, zal de trade off tussen werkbaarheid en juistheid overhellen 

in de richting van de makkelijkst hanteerbare methode: de indeling in klassen. 

Indien de afwijking echter dermate significant is, kan geopteerd worden voor het invoeren van 

extra onderverdelingen (hoe meer klassen, hoe kleiner de afwijking) of voor het hanteren van 

het systeem van individuele verdeling. 

 

Binnen het werken met klassen kan ook nog geopteerd worden voor een degressief systeem 

(waarbij een factor wordt toegekend die zal afnemen naarmate men de klassen in 

opklimmende volgorde doorloopt) of progressief systeem (waarbij de factor zal toenemen 

naarmate men de klassen in opklimmende volgorde doorloopt). Dit verhoogt de complexiteit 

aanzienlijk en is slechts in een beperkt aantal gevallen wenselijk. 

 

Werken met een indeling in klassen zal voor elk van de bovenvermelde kostensoorten een 

mogelijke oplossing bieden voor zover de andere twee systemen niet opportuun zijn.  

 

De juistheid zal ook sterk afhankelijk zijn van het weerhouden criterium voor de indeling in 

klassen. 
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4.3.3.2 Criteria voor de indeling in klassen 

Allereerst moet men hier bepalen of de gebruikte indeling in klassen enkel zal gebruikt 

worden voor individuele gevallen (onderhoud, administratie,…) of geldig is voor de 

kostenverdeling van het geheel van activiteiten.  

Opnieuw zal deze beslissing vooral resulteren in een trade off tussen complexiteit en 

juistheid. Een groot voordeel van de individuele beschouwing van de activiteiten is dat men 

op die manier een zo groot mogelijke causaliteit tussen de activiteit en de indeling in klassen 

(en dus de kostenverdeling) kan nastreven. In de praktijk is het bijgevolg meer aangewezen 

elk geval apart te beschouwen. 

 

Mogelijke criteria kunnen zijn: 

- omzet:  

Voordelen: Hierbij wordt een beeld gevormd van de grootte van het bedrijf onafhankelijk van 

het kapitaals- of arbeidsintensieve karakter van de activiteit.  

Nadelen: De causaliteit tussen de verdeling van de kosten van een bepaalde activiteit en de 

omzet is vaak ver te zoeken. Dit verdeelcriterium zorgt eveneens voor problemen indien het 

betrokken bedrijf slechts een vestiging (bv. een distributiecentrum) is van een grotere 

vennootschap. Ook kunnen zich schommelingen voordoen die ervoor zorgen dat er vaak 

herzieningen nodig zijn.  

 

- aantal werknemers 

Voordelen: een grotere stabiliteit t.o.v. het vorige criterium. Om sociale onrusten te vermijden 

zal men in eerste instantie trachten omzetdalingen niet meteen te beantwoorden met 

afvloeiingen. Wanneer de bedrijfsresultaten echte dermate achteruitgaan en de bedrijven toch 

beslissen tot gedwongen ontslagen zal de wijziging in de verdeelsleutel evenwel aanzienlijk 

zijn. Dit systeem is ook zeer gemakkelijk hanteerbaar en met een minimum aan informatie 

kan een eerste duidelijk beeld gevormd worden van de omvang van het bedrijf. 

Wel moet vooraf gedefinieerd worden of men het aantal werknemers beschouwd in absolute 

aantallen of in fulltime equivalenten (FTE’s) 

Nadelen: Rekening houdende met het verschil tussen erg kapitaalsintensieve en erg 

arbeidsintensieve activiteiten is een vertekende weergave van de werkelijke omvang van een 

bedrijf mogelijk. Ook hier kan de vraag gesteld worden of er een significante causale relatie 

bestaat tussen de omvang van de kosten en het aantal werknemers. 
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- Oppervlaktecriteria (bebouwde oppervlakte, vloeroppervlakte, perceelsoppervlakte) 

Voordelen: In bepaalde gevallen (groenonderhoud) ligt de causaliteit voor de hand. 

Oppervlaktecriteria zijn ook weinig aan wijzigingen onderworpen, zodat aanpassingen niet 

frequent dienen te gebeuren. 

Nadelen: Het is niet altijd eenvoudig om complete oppervlaktegegevens te bekomen van alle 

partijen. Dit verdeelcriterium is vanzelfsprekend slechts wenselijk in gevallen waar een 

duidelijke causaliteit tussen kostenoorsprong en oppervlakte bestaat. 

 

4.3.3.3 De kostenventilatie van investeringskosten 

Eens de meest aangewezen kostenverdeling en (eventueel) verdeelcriterium bepaald zijn, 

kunnen er zich toch nog enkele problemen voordoen. Deze problemen doen zich in de eerste 

plaats voor met betrekking tot de niet eenmalige investeringskosten. Enkele voorbeelden: 

 

- Allereerst moet aangestipt worden dat dit soort investeringen (denk bijvoorbeeld aan een 

gezamenlijke persluchtinstallatie), vanwege het complexe karakter, vooral voorkomen in een 

verder stadium van samenwerking. Dit heeft vooral betrekking op de investeringsbeslissing. 

De investeringsanalyse gebeurt immers voornamelijk op basis van de geschatte toekomstige 

kasstromen.94 Het schatten van toekomstige kasstromen is op zich al niet eenvoudig en wordt 

nog complexer wanneer deze moeten bepaald worden voor meerdere partijen. Wanneer 

achteraf blijkt dat een te optimistische schatting is gemaakt, zal voor één of meerdere partijen 

gelden dat de investering niet gedekt wordt door de extra positieve kasstromen. Op basis van 

de kasstroom is dus maar een kleinere bijdrage in de investering te rechtvaardigen. De 

betrokken partijen zullen de huidige kostenventilatie trachten te veranderen en hun eigen 

aandeel te beperken, hetgeen de samenwerking onder druk zet. 

 

- Een tweede probleem stelt zich wanneer na verloop van tijd een nieuw bedrijf zich komt 

vestigen op het terrein en ook gebruik maakt van de gezamenlijke infrastructuur. Om free 

ridergedrag tegen te gaan, moet ook dit bedrijf hiervoor meebetalen95. Het dient dus mogelijk 

te zijn dat de reeds aanwezige bedrijven dit bedrag kunnen verhalen op de nieuwkomers. De 

procentuele bijdrage van de nieuwkomers moet logischerwijze slechts berekend worden op de 

resterende boekwaarde. 
                                                 
94 Bruggeman, W. en Everaert, P., 2001: Kostprijscalculatie en managementaccounting. hoofdstuk 15: de 
investeringsbeslissing. p.223-245 
95 Willems, J., 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
p.45 
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- Naast een verdeelsleutel voor de afschrijvingen, dient men eveneens rekening te houden met 

eventuele voorzieningen voor onderhoud. Logischerwijze is deze verdeelsleutel afhankelijk 

van het gebruik van de betreffende infrastructuur.96 

 

Een oplossing voor deze problemen kan gevonden worden door voldoende vrijheid te geven 

aan een onafhankelijk parkmanagement dat kan beslissen over nieuwe investeringen. De rol 

van de parkmanager bestaat erin de betrokken bedrijven periodiek in te lichten over het beleid 

en de financiële toestand van de organisatie. Het parkmanagement dient hiervoor over 

voldoende eigen middelen te beschikken die eventueel verkregen kunnen worden door alle 

andere gezamenlijke bijdragen met een bepaalde marge te verhogen. Nieuwe bedrijven 

betalen bij vestiging een instapkost als compensatie voor de aanwezige investeringen. 

 

- Een speciale opmerking dient gemaakt te worden betreffende incubatiecentra, 

doorgangsgebouwen en kantoorcomplexen. Deze worden immers gekenmerkt door het feit 

dat de aanwezigheid van de betrokken bedrijven in de regel een wisselend karakter heeft. 

Bijgevolg zal een speciale regeling moeten worden getroffen zodat de bijdrage in de 

investeringskost afhankelijk is van de verblijfstijd in het centrum of complex. De meest 

logische oplossing voor dit probleem lijkt hierbij dat de complete investering wordt gedragen 

door een (derde) partij, die deze onder de vorm van huurprijzen zal doorrekenen aan de 

ondernemingen in het gebouw. 

 

5. De rol van de overheid 
 

Bovenstaande slaag- en faalfactoren maken duidelijk dat de overheid op verschillende 

vlakken een belangrijke rol te vervullen heeft in het hele proces van organisatie en beheer van 

het DBT. Hoewel nog tal van andere vormen van overheidsmaatregelen kunnen aangehaald 

worden (bv. fiscaal), valt de rol van de overheid vooral uiteen in twee belangrijke 

deelgebieden: 

- subsidiëring; 

- aanreiken van het instrumentarium en expertise door gespecialiseerde dienstverlening. 

 

 
                                                 
96 Willems, J., 2004: Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico op zware ongevallen. 
p.45 
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5.1. Subsidiëring 

Er werd reeds vermeld dat het organiseren van een samenwerkingsverband vanuit een top-

down benadering vaak een opgedrongen karakter krijgt. De sceptische houding van de 

bedrijven kan deels verklaard worden door het feit dat deze in het begin van de samenwerking 

vooral focussen op het kostenaspect en minder op de baten. 

Vooral wanneer de samenwerking berust op initiatieven die (zware) investeringen vereisen, 

kan de overheid d.m.v. subsidiëring de slaagkans van de duurzame clustering aanzienlijk 

verhogen. Zoals reeds bleek, zijn het immers hoofdzakelijk deze investeringen waarover  bij 

de kostenverdeling het moeilijkst  tot een compromis gekomen wordt.  

Zowel op Europees, federaal, gewestelijk als provinciaal vlak bestaan er evenwel subsidies 

die voor een deel in deze kosten tussenkomen. Het uitwerken hiervan valt buiten het bestek 

van deze scriptie. Toch kan het nuttig zijn enkele voorbeelden te geven: 

- het programma ‘duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrijventerreinen.’; 

- besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring van 

bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen; 

- reglement betreffende het toekennen van subsidies aan Oost-Vlaamse KMO’s die een 

samenwerkingsverband opzetten met oog op het streven naar een duurzaam 

bedrijventerrein. 

 

5.2 Aanreiken van het instrumentarium en overheidsinstanties 

Naast het toekennen van subsidies heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen in het 

verstrekken van informatie. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse ‘Duurzame 

bedrijventerreinen; handreiking voor het management van bedrijven en overheid’ waarnaar in 

deze scriptie meermaals verwezen wordt. In Vlaanderen wordt hierin voorzien door de 

‘Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen’. Deze handleiding blijkt echter eerder 

een theoretisch dan een praktisch hulpmiddel en lijkt aldus aan haar doel voorbij te gaan.  

De rol van informatieverstrekker wordt in Vlaanderen vooral ingevuld door de Gewestelijke 

Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM). Elke Vlaamse provincie kent zijn eigen GOM. Deze 

publiekrechterlijke instellingen zijn belast met de bevordering van de economische 

ontwikkeling in hun provincie. De werking van de Gewestelijke 

Ontwikkelingsmaatschappijen is gebaseerd op samenwerking tussen de publieke en de private 

sector.97  

                                                 
97 www.gom.be (05/04/05) 
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Deel C. Samenwerkingsacties op het Technologiepark Zwijnaarde 

 

Na de theoretische benadering van de organisatie en het beheer van een duurzaam 

bedrijventerrein in deel B, wordt in dit deel een praktisch voorbeeld geanalyseerd. Op het 

wetenschapspark Ardoyen (= Technologiepark Zwijnaarde, TPZ) werd gezocht naar de juiste 

juridische structuur om een interbedrijfssamenwerking op te starten. Uiteindelijk werd 

geopteerd voor de oprichting van een overkoepelende vzw. 

 

In dit deel wordt, met behulp van een korte rondvraag bij de contactpersonen van een aantal 

bedrijven, onderzocht wat voor het beschouwde terrein de perceptie is t.o.v. duurzame 

samenwerking. Aan de hand van deze rondvraag wordt ook gepeild naar de interesse in enkele 

concrete vormen van samenwerking.  

 

Hierna volgt een analyse van enkele samenwerkingsacties die op stapel staan op het TPZ. Zo 

wordt het groenonderhoud op het technologiepark nader bekeken. Verder volgt de eerste 

verkennende analyse van de organisatie van een gezamenlijke strijkdienst, aangezien dit uit de 

vragenlijst als een van de meest interessante initiatieven naar voor komt. 

 

Ter afsluiting van deze scriptie worden enkele opmerkingen en beleidssuggesties toegelicht 

voor het verder duurzaam uitbouwen van het Technologiepark Zwijnaarde. 
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1. Introductie  
 

1.1. Geografische inplanting en structuur 

Het Technologiepark Zwijnaarde (campus Ardoyen) is gelegen in de zuidrand van Gent en 

kent een strategische ligging als enclave binnen een sterk uitgebouwd infrastructuurnetwerk, 

gekenmerkt door het kruispunt van de snelwegen E17 en E40, de stedelijke ringweg R4 en het 

oppervlaktewater, de Ringvaart.98   

 

In het ‘Beleidsplan voor Economie, Werkgelegenheid, Detailhandel en Horeca in Gent’ wordt 

opgemerkt dat de ruimte voor economische doeleinden in Gent schaars is en bijgevolg 

voorzichtig moet worden aangewend. Hierbij dienen keuzes gemaakt te worden, hetgeen in 

een kennisstad als Gent vooral zal resulteren in inspanningen om hoogtechnologische en 

hoogwaardige bedrijven aan te trekken, met de ambitie om van Gent het centrum van de 

biotechnologie, telematica, milieutechnologie,… te maken.99 

 

Het technologiepark past perfect binnen deze filosofie dankzij de sterke verwevenheid van de 

Universiteit Gent, in casu de faculteit Toegepaste Wetenschappen, met tal van hightech en 

research bedrijven op het terrein. De westelijke campushelft van het ca. 50 ha grote terrein 

voorziet in een tiental universitaire complexen, terwijl de oostelijke helft de private bedrijven 

huisvest. 

 

1.2 Overzicht van de aanwezige partijen  

Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal rechtspersonen op het technologiepark 

gecatalogeerd volgens het aantal werknemers (wn). Om ook in verdere paragrafen de 

terugverwijzing naar deze bedrijven mogelijk te maken, zonder deze hierbij met naam te 

vermelden, is ervoor geopteerd een lettercode te hanteren. Deze lettercode is eveneens in de 

tabel weergegeven. 

 

 

 

                                                 
98 Van Eetvelde, G. en Delange, E., 2004: Juridische voorstudie van interbedrijfssamenwerking op 
industriezones. p.15 
99 Termont, D., 2001: Beleidsplan voor Economie, Werkgelegenheid, Detailhandel en Horeca in Gent, 2001-
2006. p.4 
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Classificatie Criterium # Bedrijven 

‘zeer klein' < 9 wn 3 A1, A2, A3 

‘klein’ 10-49 wn 2 B1, B2 

‘middelgroot’ 50-99 wn 2 C1, C2 

‘groot’ 100-249 wn 6 D1, D2, D3, D4, D5, D6 

‘zeer groot’ > 250 wn 2 E1, E2 

Tabel 3:  Overzicht van de rechtspersonen op de campus Ardoyen 
 (bron: Onderzoeksgroep milieu en ruimtebeheer, 2005: voorpublicatie Ardoyen vzw business plan) 

 

1.3 De rol van biotechnologie als kernactiviteit op het Technologiepark Zwijnaarde 

Het Technologiepark Zwijnaarde (TPZ) staat ook bekend als ‘biotech valley’, aangezien het 

merendeel van deze bedrijven zijn activiteiten heeft in de biotechnologische sector. De 

activiteiten situeren zich vooral binnen de plantengenetica en de menselijke gezondheidszorg. 

De aanwezigheid van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) en 

enkele grote Vlaamse biotechbedrijven onderstrepen de leidende rol op vlak van biotech van 

het TPZ in Vlaanderen. De ‘biotech valley’ staat bekend als een van de grootste Europese 

onderzoekscentra en mede dankzij de activiteiten op de campus Ardoyen bekleedt de Vlaamse 

biotechnologiesector binnen Europa een toonaangevende functie op het gebied van 

agrobiotechnologie.100 Binnen Europa neemt de Belgische biotechsector - gemeten naar omzet 

- de negende plek in. In 2000 tekende deze sector, die een honderdtal bedrijven en 7000 

werknemers telt, een totale winst op van 1,6 miljard euro.  

 

Het belang van de sterke concentratie aan biotechbedrijven binnen de verduurzaming van het 

technologiepark kan duidelijk aangetoond worden wanneer het duurzaamheidaspect wordt 

opgesplitst naar twee niveaus101: 

- het ruimtelijke niveau; 

- het milieuniveau.  

 

Het ruimtelijke niveau. 

In deze scriptie werd reeds verwezen naar het standpunt van Wallner (zie supra 4.1.2 deel A) 

die wijst op het belang van de regionale ontwikkeling als noodzakelijke opstap naar duurzame 

                                                 
100 www.evd.nl (10/04/05) 
101 Allaert, G.,: gesprek (14/04/05) 
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ontwikkeling. De concentratie aan biotechbedrijven kan hierbij een stuwende kracht zijn en de 

rol van het TPZ in de regionale ontwikkeling onderstrepen.  

 

De aanwezigheid van incubatoren is van essentieel belang voor het innovatieve karakter dat 

eigen is aan het wetenschapspark. De incubatiecentra bieden de mogelijkheid de inspanningen 

in onderzoek en ontwikkeling om te zetten in innovatieve producten en de benodigde 

prognoses te maken inzake toekomstige markt, toekomstige productiecapaciteit, enz. Eens het 

bedrijf het incubatiecentrum ‘ontgroeid’ is, volgt de vestigingsfase (zie figuur 6). Hierbij is 

het van belang de bedrijven in zo groot mogelijke mate de mogelijkheid te bieden zich op het 

wetenschapspark zelf of in de nabije omgeving te vestigen. Op die manier wordt de uitstraling 

van een regio in een bepaald domein –zoals Gent die onmiskenbaar heeft op gebied van 

biotechnologie – nog verder versterkt. Hierbij moet onderstreept worden dat dit niet enkel 

geldt voor bedrijven die doorgroeien uit de incubatiecentra, maar ook wat betreft nieuwe 

vestiging van biotechnologiebedrijven.  

Hieraan dient de nodige aandacht te worden besteed. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat 

de toegevoegde waarde die op het bedrijventerrein gecreëerd is onder de vorm van innovatie 

ook zorgt voor werkgelegenheid en verdere toegevoegde waardecreatie voor deze regio in de 

toekomst. Dit is van groot belang aangezien duurzaamheid per definitie een aanpak op de 

langere termijn vergt.  

Daarnaast kan ook worden aangestipt dat op deze manier bottom-up clustervorming (zie 

supra, deel B. paragraaf 2.1) gecreëerd wordt. Verschillende bedrijven die doorgegroeid zijn 

uit de incubatiecentra bezitten immers de mogelijkheid gebruik te maken van het informele 

netwerk dat voortkomt uit de gezamenlijke achtergrond.  

 

In het geval van het Technologiepark Zwijnaarde is het dus van belang de bedrijven in de 

incubatiecentra en geïnteresseerde biotechnologiebedrijven de mogelijkheid te bieden zich op 

het terrein zelf te vestigen. Ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot aansnijden van 

aanpalende greenfields is hier aan de orde. Dit valt echter buiten het bestek van deze scriptie. 
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Figuur 6:  Wetenschapsparken en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 
(bron: eigen figuur, naar Allaert, G.) 

. 

Het milieuniveau. 

De mate waarin bedrijven op hetzelfde terrein ook de mogelijkheid hebben een gezamenlijk 

milieubeleid te voeren, is afhankelijk van de complementariteit van de verschillende bedrijven 

op gebied van milieuvisie, milieubeheer en milieutechnologie. Bij het bespreken van de 

slaagfactoren kwam reeds aan bod dat een homogene bedrijvigheid op het terrein de 

samenwerking vergemakkelijkt. Uit de besproken casestudies blijkt echter dat deze 

homogeniteit geen conditio sine qua non is. Wat echter wel van belang is, is dat de 

verschillende bedrijven elkaar op bepaalde vlakken aanvullen. In het meest voor de hand 

liggende geval uit die complementariteit zich in het management van stromen, maar ook het 

gezamenlijk gebruik van bepaalde technologieën is hiervan een duidelijk voorbeeld.  

 

Wil het TPZ zich verder duurzaam uitbouwen, dient de complementariteit van de aanwezige 

bedrijven en van potentiële nieuwkomers verder onderzocht te worden.  

 

Gezien de oorsprong en locatie van het technologiepark, de band tussen bedrijven en 

universiteit en de sterke geografische, materiële en operationele samenhang is er een 

duidelijke voedingsbodem aanwezig voor clusteractiviteiten en kan de unieke marktpositie 

verder uitgebouwd worden.102 De mate waarin deze clusteractiviteiten ook bijdragen tot de 

effectieve verduurzaming van het terrein is echter sterk afhankelijk van de aard van deze 

samenwerkingsactiviteiten. Het lijkt logisch dat er in eerste instantie zal uitgekeken worden 

naar gezamenlijke acties die in een duidelijk bedrijfseconomisch voordeel of substantiële 

                                                 
102 Onderzoeksgroep ruimte – en milieubeheer, UGent, 2005, Ardoyen vzw business plan – ontwerpversie. p.11 
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kostenbesparing resulteren en dat initiatieven met overwegend ecologische inslag eerder hun 

plaats zullen kennen in een verder stadium van de samenwerking. Toch dient hier wel de 

opmerking gemaakt te worden dat de oprichting van de overkoepelende structuur op het TPZ 

rechtstreeks resulteert uit een ecologische initiatief, namelijk duurzaam waterbeheer. 

 

Deze overkoepelende structuur (zie infra, paragrafen 1.4 en 1.5) creëert overigens de 

mogelijkheid de transparantie van de samenwerking op het wetenschapspark in grote mate te 

verhogen. Dit kan resulteren in het benodigde inzicht in de onderlinge complementariteit, 

hetgeen, zoals vermeld, essentieel is voor de verdere duurzame uitbouw en beheer van het 

wetenschapspark.  

De volgende paragrafen verschaffen meer inzicht in de keuze van de geschikte juridische 

structuur en de invulling van deze samenwerkingsstructuur voor het Technologiepark 

Zwijnaarde. 

 

1.4 Op zoek naar de geschikte juridische structuur 

In de cases in deel A werd reeds duidelijk dat er verschillende benaderingen bestaan om het 

juridische luik in te vullen. In Kalundborg wordt gebruik gemaakt van bilaterale contracten, 

het park van Plaine de l’Ain wordt beheerd door een publieke organisatie en het bedrijvenpark 

De Rietvelden / De Vutter heeft als overkoepelende juridische structuur de Stichting Rivu (nu 

ondergebracht onder het samenwerkingsverband De Rietvelden / De Vutter). Het is duidelijk 

dat deze keuze afhankelijk is van het feit of de samenwerking gegroeid is uit een top-down of 

een bottom-up benadering.  

 

Op de campus Ardoyen, wordt geopteerd voor een top-down benadering met een 

overkoepelende juridische structuur, binnen het top-down redeveloping model (zie supra 

paragraaf 2.2 deelB). Bij de keuze van de juridische structuur werden vier mogelijkheden103 

onderzocht: 

- het economisch samenwerkingsverband; 

- de vereniging zonder winstoogmerk; 

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 

- de private stichting. 

                                                 
103 Van Eetvelde, G. en Delange, E., 2004: Juridische voorstudie van interbedrijfssamenwerking in 
industriezones. Samenvattend rapport. p.37-40 
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Na analyse van deze vier mogelijkheden werd voor de vzw geopteerd omwille van volgende 

redenen: 

- het feit dat de aansprakelijkheid van de leden beperkt is tot hun inbreng; 

- de afwezigheid van een maatschappelijke kapitaalvereiste; 

- de mogelijkheid om statutair een soepele regeling inzake toe- en uittreding van de 

leden te voorzien. 

 

1.5 Samenwerking op het terrein 

1.5.1 Structuur en organisatie van de overkoepelende vzw 

De organisatie van de vzw kan afgelezen worden op onderstaande figuur. De betrokken 

partijen en organen zijn104: 

- de leden: rechtspersonen met vestiging op het TPZ. Ze bezitten stemrecht op de 

Algemene Vergadering en zijn ertoe gebonden de vzw te contacteren voor alle 

aangelegenheden die de vzw kunnen aanbelangen en aldus hun wensen naar voor te 

brengen; 

- het dagelijkse bestuur: het dagelijkse bestuur wordt door de Raad van Bestuur 

gedelegeerd aan de parkmanager; 

- externe medewerkers: deskundigen en professionals waarop door de vzw beroep 

gedaan kan worden voor specifieke taken. 

 

 

Figuur 7:  Organogram van de beheersstructuur Ardoyen vzw. 
( Bron: Onderzoeksgroep milieu – en ruimtebeheer, UGent) 

                                                 
104 Onderzoeksgroep ruimte- en milieubeheer, UGent, 2005, Ardoyen vzw Business Plan – ontwerpversie. p.9 
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1.5.2 Gezamenlijke activiteiten binnen het kader van de vzw 

In de eerste samenwerkingsfase beperken de activiteiten zich tot: 

- groenonderhoud: hiervoor kan verwezen worden naar paragraaf 4.1 van dit deel; 

- verzekeringsaanbod: de vzw voorziet in de nodige (aansprakelijkheids-) verzekeringen 

ten behoeve van haar bestuurders en haar leden105; 

- afvalwaterlozing: aangezien deze activiteit de kern uitmaakt van de samenwerking in 

dit stadium, wordt hier in deze paragraaf speciale aandacht aan besteed. 

 

Hierbij worden de activiteiten opgedeeld in een basispakket en een optioneel pakket (zie supra 

paragraaf 3.2 deel B). In een eerste stadium van de samenwerking is het gezamenlijk 

groenonderhoud nog niet in het verplichte pakket geïntegreerd. Op termijn kan het onderhoud 

van buffergroen en groenstroken opgenomen worden in het verplichte basispakket; onderhoud 

van het perceelsgroen in het optionele pakket. Inzake afvalwaterlozing kan de meting en 

bemonstering van individuele afvalwaterstromen in het optionele pakket worden opgenomen. 

Het bestaan van dit optionele pakket is van belang voor het welslagen van de samenwerking. 

Het biedt de bedrijven immers de ondersteuning van de juridische structuur (top-down), 

gecombineerd met de beslissingsvrijheid die eigen is aan de bottom-up benadering.  

 

1.5.2.1 Duurzaam waterbeleid op het Technologiepark Zwijnaarde 

De regularisatie van de samenlozing van bedrijfs- en ander afvalwater wordt als primair 

objectief vooropgesteld.106 Bedrijfsafvalwater kan op de openbare riolering geloosd worden 

onder volgende voorwaarden107:  

- de vuilvrachten zijn klein genoeg; 

- het water is niet te verdund; 

- de riolering sluit aan op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI); 

- de werking van de RWZI wordt niet gestoord; 

- de overheid geeft hiervoor toestemming. 

Een analyse van deze voorwaarden leert dat lozing op de riolering mogelijk is, maar dat er 

desalniettemin nog een lange weg af te leggen blijft. Vooral wat betreft waterreductie hebben 

de bedrijven een grote verantwoordelijkheid. Lozen van regenwater, koelwater en spoelwater 

                                                 
105 Onderzoeksgroep ruimte- en milieubeheer, UGent, 2005, Ardoyen vzw Business Plan – ontwerpversie. p.8 
106 Onderzoeksgroep ruimte- en milieubeheer, UGent, 2005, Ardoyen vzw Business Plan – ontwerpversie. p.6 
107 Pantarein, 2005, slides bij vergadering i.v.m. Ardoyen vzw, 12 april, 2005 
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moet hierbij vermeden worden. De lozing op de riolering is de voordeligste oplossing, zowel 

naar kosten als naar risico.  

 

Als gevolg van milieuwetgeving dient een vergunning te worden aangevraagd voor de lozing 

van bedrijfsafvalwater en hiervoor moet een gezamenlijke milieucoördinator worden 

aangesteld. Deze problematiek ligt ten grondslag van de nood tot oprichting van een 

geformaliseerde structuur waarbinnen de samenwerking verdere kan worden uitgebouwd108.  

 

Teruggrijpend naar de typologie van Mouzakitis uit deel A ziet men aldus dat het 

technologiepark aansluit bij het derde type, aangezien de samenwerking wordt gecreëerd rond 

een milieuaangelegenheid. In een verdere fase van de samenwerking dient ernaar te worden 

gestreefd onderlinge stromenuitwisseling uit te bouwen en verdere gezamenlijke acties te 

ondernemen om aldus aansluiting te vinden bij de vierde typologie.  

 

Binnen de classificatie van organisatievormen uit paragraaf 2.2 (deel B) kan de samenwerking 

op het TPZ ondergebracht worden binnen het top-down-redeveloping model. 

 

2. Onderzoek naar de perceptie t.o.v. duurzame samenwerking en de 

mogelijke interessegebieden voor samenwerking op de campus Ardoyen  

 
2.1 Voorstelling van het onderzoek 

Door middel van een korte vragenlijst109 werd bij de bedrijven op het Technologiepark 

Zwijnaarde gepeild naar hun perceptie t.o.v. duurzame samenwerking op het terrein. De 

hierbij aangeschreven personen hadden in een groot deel van de gevallen een milieufunctie, 

maar ook COO’s, facility managers en salesmanagers hebben gereageerd. In totaal hebben 

achttien partijen een vragenlijst ontvangen waarbij respons werd verkregen van vijftien 

bedrijven. Hiervan zijn er zes gevestigd in de incubatiecentra (respons 15/18 83,3%). 

Aangezien de kleine steekproef voor mogelijke vertekeningen kan zorgen, moeten aan dit 

onderzoek geen bindende conclusies gekoppeld worden. Het accent dient dan ook te liggen op 

het verkrijgen van een voorlopig beeld van de situatie als vertrekpunt voor constructieve 

                                                 
108 Onderzoeksgroep ruimte- en milieubeheer, UGent, 2005, Ardoyen vzw Business Plan – ontwerpversie. p.12 
109 Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 3.1 
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rondetafelgesprekken, waarbij de verkregen resultaten evenwel al een eerste indicatie geven 

van de interesse op het terrein.110 

 

2.2 Perceptie t.o.v. duurzame bedrijventerreinen 

Allereerst werden de contactpersonen gevraagd te oordelen over de stelling “Het concept 

duurzaam bedrijventerrein brengt een duidelijke opportuniteit met zich mee voor het bedrijf”. 

Geen enkele partij verklaarde zich helemaal niet akkoord met deze stelling en slechts dertien 

procent gaf aan eerder niet akkoord te zijn. Aan de positieve zijde verklaarde vierendertig 

procent eerder akkoord te gaan en dertien procent gaat zelfs helemaal akkoord. Bijgevolg 

blijft een vrij grote groep (40 procent) over zonder uitgesproken positieve of negatieve 

mening. In deze optiek is het belangrijk te wijzen op het concept ‘kritische massa’. Hiermee 

wordt in dit geval de benodigde grootte van de groep voorstanders die nodig is om een proces 

in ‘gang te trekken’ bedoeld111. Wanneer de helft van de ondervraagden zich positief 

uitspreekt over een project en ook een grote groep besluiteloos of neutraal blijft (zoals hier het 

geval is), moet het mogelijk zijn enkele twijfelende partijen te overtuigen van de 

opportuniteiten van het project. De resterende sceptisch opgestelde bedrijven worden op hun 

beurt overtuigd door de omvang van de groep voorstanders, eerder dan door het initiatief op 

zich. Gezien de eerder positieve respons op deze eerste stelling moet het bijgevolg mogelijk 

zijn snel tot deze kritische massa te komen en zo acties op de rails te zetten. 

 

In paragraaf 1.2.2 van deel B worden de resultaten van een onderzoek naar de key drivers 

achter eco-efficiency toegespitst op duurzame bedrijventerreinen. In dit onderzoek werd aan 

de gecontacteerde bedrijven eveneens gevraagd het belang van enkele drivers achter 

duurzame samenwerking te beoordelen. De te beoordelen stelling luidt hierbij “De geboden 

opportuniteit kan in volgende gebieden tot uiting komen”. 

 

- Kostenbesparing door schaaleffecten bij gezamenlijke aankopen. 

Deze driver komt uit deze vragenlijst onmiskenbaar als belangrijkste naar voren. In totaal 

verklaart 66 procent van de ondervraagden zich helemaal of eerder akkoord met deze stelling. 

De overige 34 procent gaat eerder niet akkoord. 

 

                                                 
110 In wat volgt zullen niet telkens voor elke stelling de percentages weergegeven worden voor alle 
onderverdelingen. Deze zijn te vinden in de bijlage 3.2. 
111 Kennis, L., 2005: gesprek (30-03-05), parkmanager campus Ardoyen. 



 

 76

- Kostenbesparing door hogere efficiëntie door samenwerking. 

20 procent van de ondervraagden verklaart zich hiermee helemaal akkoord. Met 40 procent in 

de categorie ‘eerder akkoord’ wordt deze driver als tweede belangrijkste bestempeld.  

 

- Verbeterde relatie met de klant door positief bedrijfsimago. 

Met een positieve beoordeling in 54 procent van de gevallen blijkt deze drijfveer op de derde 

plaats te komen. 33 procent van de betrokkenen verklaart zich echter niet akkoord.  

 

- Vergemakkelijking van het innovatieproces door samenwerking. 

Iets minder dan de helft van de ondervraagden (47%) ziet ook in dit gebied een duidelijke 

opportuniteit. 27 procent gaat daar echter eerder niet mee akkoord. 

 

Volgende stellingen konden op minder dan 30 procent positieve beoordeling rekenen 

(gerangschikt van meest positieve tot meest negatieve beoordeling): 

- Mogelijkheid tot recrutering van betere werknemers. 

- Verbeterde motivatie van de werknemers door grotere betrokkenheid. 

- Verbeterde relatie met de klant door imago van efficiëntie.  

 
2.3. Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsgebieden 

Het tweede deel van bovenvermelde vragenlijst bevat een greep uit het potentieel aanbod 

samenwerkingsinitiatieven (selectie uit de index in paragraaf 3.1 van deel B) die eventueel op 

het wetenschapspark kunnen opgestart worden. Hier werd bij de contactpersonen gepeild naar 

de mate van interesse in de weergegeven acties. (in 5 categorieën gaande van heel 

geïnteresseerd tot helemaal niet geïnteresseerd). 

De initiatieven worden in volgorde weergegeven, beginnende bij deze met de meest positieve 

respons. 

 

Meer dan 70 procent interesse 

- Centraal restaurant 

Uit de rondvraag blijkt dat tachtig procent van de bedrijven interesse vertoont in dit initiatief. 

Slechts twee van de vijftien partijen (dertien procent) zegt niet geïnteresseerd te zijn. Het is 

duidelijk dat dit een initiatief is waar samenwerking een duidelijke kostenbesparing inhoudt; 

schaalvoordelen bij de inkoop, gezamenlijk dragen van de investeringskosten, enz. Toch mag 



 

 77

de grote complexiteit van dit project niet onderschat worden. Het feit dat de sociaal 

georiënteerde maaltijdvoorzieningspolitiek van een onderwijs- en onderzoeksinstelling 

fundamenteel verschilt van behoeften van de bedrijven zoals mogelijkheid tot zakenlunches 

en ontvangen van bezoekers is een goede illustratie van het complexe karakter van dit thema 

op het TPZ. 

Het al dan niet oprichten van een studentenrestaurant op de campus Ardoyen wordt al 

geruime tijd bediscussieerd. De vraag of een studentenrestaurant en een bedrijfsrestaurant 

verenigbaar zijn op het Technologiepark Zwijnaarde is dan ook in grote mate een politiek 

vraagstuk dat buiten het bestek van deze scriptie valt. 

- Collectieve beveiliging en bewaking 

Slechts twee partijen verklaarden hierin geen interesse te hebben (13%), drieënzeventig 

procent van de contactpersonen vertoont wel interesse in collectieve beveiliging. Een verdere 

rondvraag dient de verschillende behoeften in kaart te brengen en hiervoor de alternatieven 

tegen elkaar af te wegen. Afhankelijk van de graad van beveiliging zullen de kosten immers 

sterk variëren (bv. camerabewaking vs. externe bewakingsdienst). Ook deze activiteit kan in 

de toekomst opgenomen worden in een van de pakketten van de vzw. Om free ridergedrag te 

ontmoedigen lijkt een opname in het verplichte pakket evenwel het meest aangewezen. 

- Gezamenlijke strijkdienst 

Het merendeel van de contactpersonen verklaart eerder tot zeer geïnteresseerd te zijn in het 

organiseren van een gezamenlijke strijkdienst (74 procent) . Vier van de vijftien partijen (26 

procent) daarentegen vertonen geen interesse. Aangezien een strijkdienst als typevoorbeeld 

kan beschouwd worden van een dienst die in het optionele pakket kan worden opgenomen, 

wordt dit initiatief in paragraaf 3.2 summier uitgewerkt. 

 

Meer dan 60 procent interesse 

- Collectieve bewegwijzering 

Aangezien 67 procent van de ondervraagden verklaart geïnteresseerd te zijn in een initiatief 

tot betere bewegwijzering op en rond de campus lijkt het duidelijk dat de bewegwijzering op 

het TPZ herbekeken dient te worden. Slechts twee partijen (13 procent) zeggen hierin niet 

geïnteresseerd te zijn. De opmerking wordt ook gemaakt dat bewegwijzering reeds dient te 

gebeuren vanaf de ringweg en snelwegen. 

 - Gezamenlijke kinderopvang 

Zestig procent van de ondervraagden verklaart hiervoor interesse te hebben. De overige 

veertig procent is niet geïnteresseerd. Er moet evenwel opgemerkt worden dat dit een initiatief 
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is dat met de nodige omzichtigheid behandeld dient te worden. Wat bedoeld is als 

‘luxevoorziening’ voor de ouders kan immers in sommige gevallen worden ervaren als een 

vorm van zachte dwang om langer te werken, aangezien toch voor de kinderen wordt gezorgd. 

Mits hiermee rekening gehouden wordt, is dit een haalbaar initiatief dat een duidelijke 

meerwaarde biedt aan de werknemers. 

- Gezamenlijke strooidienst bij winterweer. 

Slechts veertien procent verklaart hierin niet geïnteresseerd te zijn. Het merendeel van de 

ondervraagden bevindt zich in het licht positieve (47 procent) en neutrale gebied (26 procent). 

 

Meer dan 50 procent interesse 

- Gezamenlijke pakjes- of boodschappendienst / vervoer van kleine vrachten 

- Collectieve bluswatervoorzieningen 

- Gemeenschappelijk afvalcontract 

- Gemeenschappelijke noodvoorzieningen 

 

De initiatieven die om minder dan vijftig procent interesse konden rekenen, zijn weergegeven 

in bijlage. Algemeen valt hierbij wel aan te stippen dat personeelsgerelateerde acties en de 

uitwisseling van stromen over de hele lijn erg laag scoren. Hierbij dienen enkele bedenkingen 

gemaakt te worden. Zo kan de lage interessegraad voor stromenuitwisseling verklaard worden 

door het feit dat de bedrijven nog te weinig inzicht hebben in de onderlinge 

complementariteit. Inzake personeelgerelateerde activiteiten kan de lage score voortkomen uit 

een gebrek aan informatie omtrent deze vorm van samenwerking. Op bedrijventerreinen met 

soortgelijk samenwerkingsverband blijkt gezamenlijk personeelsbeleid immers sterk te 

scoren.  

 

2.4 Opmerkingen bij het onderzoek 

2.4.1 Gebruik van een wegingsfactor bij de resultaatverwerking  

De resultaten zoals boven weergegeven, zijn ongewogen resultaten. Bijgevolg wordt in deze 

analyse hetzelfde belang gehecht aan de waardering van de kleine als van de grote bedrijven. 

Aangezien vele activiteiten echter een duidelijke relatie vertonen met het aantal 

personeelsleden (bv. gebruik maken van centraal restaurant) kan ervoor worden geopteerd aan 

de waardering van bedrijven met meer werknemers een groter gewicht toe te kennen. In dit 

geval lijkt dit echter niet opportuun aangezien de mogelijkheid reëel is dat de resultaten een 

afspiegeling zijn van de mening van de gecontacteerde persoon en minder van het hele 
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bedrijf. Mochten de resultaten aan weging onderworpen worden, zal een niet representatieve 

mening van een contactpersoon grote consequenties hebben voor het uiteindelijke resultaat 

van het onderzoek. Dit risico is niet denkbeeldig aangezien het in een bedrijf met minder 

werknemers gemakkelijker is de algemene visie in kaart te brengen; het omgekeerde geldt 

voor bedrijven met veel werknemers.  

Wanneer het onderscheid toch wordt gemaakt, valt te noteren dat de resultaten van grote en 

kleine bedrijven vrij gelijklopend zijn. Bij een aparte verwerking van de resultaten van de vier 

grootste bedrijven kan na vergelijking met de algemene resultaten het volgende 

geconcludeerd worden: 

- grote bedrijven zien de opportuniteiten van samenwerking in iets meer gebieden 

tot uiting komen dan kleine bedrijven; 

- gemeenschappelijke activiteiten inzake personeelsaangelegenheden kunnen bij de 

grote bedrijven op meer interesse rekenen; 

- de interesse voor gemeenschappelijke faciliteiten is groter bij de kleinere 

bedrijven;  

- in alle andere domeinen lopen de resultaten van deze vergelijking quasi volkomen 

parallel. 

Vanwege de beperkte grootte van de steekproef en de geringe verschillen die uit deze 

vergelijking naar voren komen, kan geconcludeerd worden dat de ongewogen resultaten een 

goede weerspiegeling zijn van de werkelijke interesse op het terrein. Enkel wat de oprichting 

van een centraal gebouw met vergaderruimtes betreft, vertonen de grote bedrijven een 

interesse die significant groter is dan deze bij de kleine bedrijven. 

  

2.4.2 Opmerkingen van de contactpersonen  

Naast het beoordelen van de verschillende initiatieven werd de bedrijven ook de kans geboden 

opmerkingen te geven of zelf suggesties aan te brengen betreffende samenwerking. Hoewel 

slechts in beperkte mate van deze mogelijkheid gebruik gemaakt is, kunnen enkele 

interessante opmerkingen weergegeven worden.  

 

Hoger werd reeds opgemerkt dat bij de evaluatie van de verschillende samenwerkingsacties 

weinig verschil valt op te tekenen tussen de grote bedrijven en de algemene resultaten. Uit de 

opmerkingen van de contactpersonen valt echter op dat kleine bedrijven over het algemeen 

vrij sceptisch staan t.o.v. de samenwerking, hoewel dit voor hen toch duidelijke opportuniteit 

in zich draagt wat betreft schaaleffecten en haalbaarheid van grotere investeringen. Uit de 
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reactie blijkt vooral aversie t.o.v. het extra papierwerk, de administratie- en personeelskosten. 

Ook de vrees dat de kosten van investeringen in infrastructuur en faciliteiten de baten ruim 

zullen overschrijden, en enkel voor grote ondernemingen rendabel zullen blijken, is een 

verklaring voor de scepsis. Bijgevolg is het noodzakelijk nogmaals te wijzen op het belang 

van het transparantiecriterium bij de kostenverdeling.  

 

Ook een tweede opmerking heeft betrekking op het contrast tussen de grote en de kleinere 

bedrijven. Vanwege de grote complexiteit van interbedrijfssamenwerking wordt de nadruk 

gelegd op de coördinatie en opvolging van de gezamenlijke acties. Hierbij wordt de rol van de 

grote bedrijven als voortrekker van de samenwerking onderstreept. 

 

3. Eerste analyse van enkele initiatieven 

 
In deze paragraaf wordt gekeken hoe de aanpak van enkele initiatieven in de praktijk kan 

gebeuren. In de eerste plaats wordt het groenonderhoud op het technologiepark besproken. 

Dit onderhoud is immers een voorbeeld van samenwerking met ecologische weerslag, waarbij 

ook economisch een win-win situatie (door schaaleffecten) gecreëerd wordt. 

 

3.1 Casus I. Businessanalyse van het groenonderhoud op het technologiepark 

Naar analogie met het stadsontwerp voor de campus Ardoyen werd in het bijzondere plan van 

aanleg (BPA) Hutsepot-2 aandacht besteed aan het voorzien van groenstroken op het 

technologiepark. In de periode 2001-2003 werd een eerste fase van de voorziene groenmatrix 

aangelegd. Een tweede aanlegfase vindt momenteel (2004-2005) plaats112. Er wordt hierbij in 

verschillende soorten groen voorzien; te weten buffergroen, groenstroken en perceelsgroen. 

De Universiteit Gent staat in voor de financiering van de aanplanting.  

 

Betreffende het onderhoud van het buffergroen en de groenstroken worden de kosten 

momenteel eveneens volledig gedragen door de Universiteit Gent. Het is echter de bedoeling 

deze gedeeltelijk te verhalen op de bedrijven. Wat het buffergroen betreft, dient ook te 

worden benadrukt dat het hier een uitdovende kost betreft: vanaf 2010 zou immers geen 

                                                 
112 Van Eetvelde, G. et al., 2005: “Vijf jaar praktijkervaring interbedrijfssamenwerking op wetenschapsparken”, 
Milieudirect, februari 2005, p.29-31 
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verder onderhoud nodig zijn. Enkel betreffende de groenstroken blijft gezamenlijk onderhoud 

aangewezen. 

 

3.1.1 Theoretische verwerking groenonderhoud 

 

Soorten groen 

Er kunnen drie soorten groen onderscheiden worden: perceelgroen, groenstroken en 

buffergroen, zoals weergegeven in de figuur. 

 

Figuur 8:  Soorten groen en bebouwing op het perceel. 
(Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent) 

 

De groenstroken en het buffergroen zijn niet gebonden aan perceelsgrenzen en kunnen op zeer 

efficiënte wijze gezamenlijk onderhouden worden. Het zou immers onzinnig zijn elk bedrijf 

voor haar aandeel in het onderhoud verantwoordelijk te stellen, aangezien buffer en 

groenstroken over meerdere percelen uitgestrekt liggen. Hierbij spelen onmiskenbaar 

schaaleffecten mee. Dit gezamenlijk onderhoud behoort vooralsnog niet tot het basispakket 

van de Ardoyen vzw. Toch lijkt dit op termijn aangewezen, teneinde alle partijen te bereiken 

en in het onderhoud van het gehele terrein te voorzien.  

 

Onderhoud van perceelsgroen kan daarbij een plaats binnen het optionele pakket behouden. 

Toch kan ervoor worden geopteerd in een verder stadium van samenwerking het onderhoud 

van alle perceelsgroen aan dezelfde onderhoudsdienst toe te wijzen, teneinde de 

schaaleffecten verder te maximaliseren. Voorlopig beperkt deze analyse zich evenwel tot de 

gezamenlijke aanpak van de groenstroken en het buffergroen.  
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Scenario’s voor kostenverdeling 

Paragraaf 4.3.3 van deel B behandelt de verschillende manieren om gezamenlijke kosten te 

verdelen, alsook de verschillende criteria waarop de kostenverdeling moet getoetst worden. 

Hier zullen deze criteria gehanteerd worden om een afweging te maken tussen de 

verschillende scenario’s. Hiervoor wordt een theoretische, vereenvoudigde weergave van de 

situatie op het terrein beschouwd, waarbij zowel de groenstroken als het buffergroen volledig 

op de bedrijfspercelen gesitueerd zijn (zie figuur 9). 

 

Figuur 9:  Theoretische voorstelling van de situatie op het terrein. 
(Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent) 

 

A. Scenario 1:De verdeling gebeurt op basis van de totale groenoppervlakte van het perceel 

(buffergroen en groenstrook)  

Dit lijkt op het eerste zicht de meest aangewezen verdelingswijze. Elk bedrijf betaalt voor het 

onderhoud van de groenstroken op het eigen perceel. Deze methode voldoet volledig aan de 

transparantievoorwaarde voor zover geen discussie bestaat over de perceelsgrenzen. 

Wanneer men over precieze gegevens beschikt over de oppervlaktes van de verschillende 

groenzones op de percelen is deze methode eenvoudig hanteerbaar: de prijs per vierkante 

meter van een bepaalde zone wordt vermenigvuldigd met het aantal vierkante meter op elk 

perceel. Deze gegevens zullen stabiel zijn in de tijd, wat een ander voordeel biedt inzake 

eenvoud van de verdeling. Wanneer wordt teruggegrepen naar de gegevens onder figuur 9, 

verkrijgt men een situatie waarin A 30%, B 20% en C 50% van de kosten op zich neemt. 

 
PERCEEL A 
buffergroen A 
groenstrook A 
kavelgroen A 
gebouw A 
verhard deel A 

PERCEEL B 
groenbuffer B = 1/2 groenbuffer A 
groenstrook B 
kavelgroen B 
gebouw B = 2 x gebouw A 
verhard deel B = 1/2 A 

PERCEEL C 
gebouw C = B = 2xA 
groenbuffer C = 3xB 
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Wat de correctheid van deze methode betreft is het noodzakelijk enkele opmerkingen weer te 

geven. Hoewel dit waarschijnlijk het scenario is met de meest uitgesproken causale verklaring 

voor de kostenverdeling, kan ook deze causaliteit betwist worden: 

- De aanwezigheid van buffergroen is wettelijk bepaald. Toch kan men stellen dat zowel 

het buffergroen als de groenstroken in essentie dienen om de omgeving te ontzien van 

(visuele of andere) hinder veroorzaakt door het betrokken bedrijf en aldus een 

“scherm” te vormen tegen deze hinder. Vanwege de compenserende functie van deze 

vorm van beplanting kan het groenscherm aangeduid worden als ‘compensatiegroen’. 

In dit voorbeeld zou de situatie kunnen bestaan dat de hinder 

veroorzaakt door B vele malen groter is dan door C. In een 

extreem geval zou men zelfs een bedrijf kunnen veronderstellen 

zonder buffer of groenstrook op haar perceel dat wel een 

significante hinder veroorzaakt. Als voorbeeld van hinder kan 

men bijvoorbeeld visuele hinder veroorzaakt door een hoge silo 

veronderstellen. Aangezien voor hinder echter geen objectieve 

meetcriteria bestaan, ontstaat de situatie dat sommige bedrijven 

te veel bijdragen t.o.v. wat op basis van de hinder te 

verantwoorden is, en andere te weinig tot helemaal niet. 

 

Figuur 10:  Voorstelling van de verdeling volgens scenario 1.113 
 

B. Scenario 2: De verdeling gebeurt op basis van de totale perceelsoppervlakte 

 

Volgende werkwijze kan hierbij gevolgd worden: 

Alle perceelsoppervlakten worden gesommeerd en afzonderlijk uitgedrukt als percentage van 

deze som. De kosten voor groenzones en bufferstroken worden verdeeld aan de hand van de 

berekende percentages. In het voorbeeld resulteert dit in volgende kostenverdeling: A 25%, B 

25%, C 50%.  

Eens de nodige gegevens ingewonnen zijn over de perceelsgroten is deze methode – hoewel 

iets complexer dan de voorgaande – vrij eenvoudig en transparant.  

 

                                                 
113 Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent 
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Wat betreft de correctheid van dit scenario kan geargumenteerd worden 

dat er een zekere afvlakking zal gebeuren waarin betwistbare situaties 

zoals in scenario 1 - waarbij sommige bedrijven een zeer zware bijdrage 

leveren en anderen geen - worden vermeden. Hoewel de causale relatie 

tussen kostenoorsprong en kostenverdeling op het eerste zicht minder 

voor de hand ligt dan in scenario 1, kan deze ook hier gevonden worden. 

Er kan immers gesteld worden dat elk bedrijf in dit scenario de 

onderhoudskost ten belope van een percentage dat de weergave is van het 

ruimtebeslag van dit bedrijf financiert.  

 

 

 

Figuur 11:  Voorstelling van de verdeling volgens scenario 2114 
 
C. Scenario 3: De verdeling gebeurt op basis van de som van de bebouwde en verharde 

oppervlakte 

De gebruikte werkwijze is hierbij identiek aan het voorgaande scenario 

waarbij de perceelsoppervlakte vervangen wordt door de som van de 

bebouwde en verharde oppervlakte. In het gehanteerde voorbeeld 

zullen zowel A, B als C 33,3 procent van de kosten dragen. De 

argumentatie van dit scenario is vrijwel identiek aan deze in scenario 2. 

In deze benadering wordt evenwel meer tegemoet gekomen aan de rol 

van de beplanting als compensatiegroen, zoals besproken in scenario 1. 

Hinder zal immers niet veroorzaakt worden door de stroken 

perceelgroen zodat deze buiten beschouwing gelaten worden. 

Bijgevolg wordt een bijdrage geleverd die afhankelijk is van het 

ruimtebeslag op het terrein, waarbij een groter aandeel ‘grijze ruimte’ 

resulteert in een grotere bijdrage wat betreft ‘groene ruimte’. 

 

Figuur 12:  Voorstelling van de verdeling volgens scenario 3.115 

                                                 
114 Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent 
115 Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent 
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D. Scenario 4: De verdeling gebeurt op basis van de bebouwde oppervlakte 

De werkwijze en argumentatie zijn eveneens identiek aan het voorgaande scenario. De kosten 

in het voorbeeld bedragen voor A 20 procent, voor B en C procent. De causale relatie met de 

kostenoorsprong ‘hinderbeperking’ wordt hier nog versterkt. Deze zal immers vooral 

voortvloeien uit de bebouwde oppervlakte. Het is hierbij ook belangrijk het onderscheid te 

maken tussen bebouwde oppervlakte en vloeroppervlakte. Een van de 

primaire doelstellingen van een DBT is immers het beperken van het 

ruimtebeslag op het terrein. Vanuit dit oogpunt wordt meerlagig 

bouwen sterk aangemoedigd. Het aanrekenen van een hogere bijdrage 

voor groenonderhoud aan meerlagige bedrijven zou aldus een 

tegengesteld signaal geven. Bijgevolg lijkt het niet opportuun de 

vloeroppervlakte in rekening te brengen. 

 

 

 

 

 

Figuur 13:  Voorstelling van de verdeling volgens scenario 4.116 

 

E. Scenario 5: Werken met klassen 

In paragraaf 4.3.3 (deel B) worden de voordelen van het werken met klassen besproken. In 

deze casus zou het gebruik van een klassenindeling kunnen toegepast worden op scenario’s 2, 

3 en 4. De betrokken bedrijven worden zo ingedeeld in groepen waarbij het gemiddelde van 

de onder- en bovengrens van elke groep de bijdrage van deze groep bepaalt. Deze methode 

verhoogt de transparantie en werkbaarheid van de kostenverdeling. Wat de juistheid van dit 

scenario betreft dient wederom een opmerking gemaakt te worden: 

- het werken met klassen is aangewezen wanneer de causale relatie oppervlakte – 

kostenventilatie betwist wordt. Men erkent wel dat een grotere oppervlakte zal resulteren in 

een grotere bijdrage in de kosten, maar de kosten worden niet a rato verdeeld. Bijgevolg 

wordt een zekere afvlakking bewerkstelligd.  

 

                                                 
116 Bron: Onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer, UGent 
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F. Scenario 6: Verdeling op basis van personeelsaantallen 

Van een rechtstreekse causaliteit is in dit geval geen sprake. Bijgevolg is een werkwijze met 

klassen hier aangewezen. Dit heeft als voordeel dat bij kleine wijzigingen in 

personeelsaantallen niet telkens een aanpassing dient te gebeuren.  

In een sterk vereenvoudigde redenering kan men stellen dat een groter personeelsaantal een 

indicatie is voor de grootte van het bedrijf en dus voor het ruimtebeslag. Deze redenering kan 

echter worden betwist door het onderscheid te maken tussen arbeidsintensieve en 

kapitaalintensieve bedrijvigheid.  

 

Wanneer oppervlaktegegevens ontbreken, kan een kostenverdeling volgens het aantal 

werknemers toch steeds verkozen worden boven andere algemene verdeeltechnieken (bv. 

verdeling naar omzet). De argumentatie hiervoor werd reeds aangereikt in paragraaf 4.3.3 

(deel B). 

 

G. Evaluatie van deze 5 scenario’s 

De scenario’s twee tot en met vijf zijn fundamenteel gelijkaardig. De keuze voor een van deze 

werkwijzen hangt vooral af van de visie op het hinderaspect als causale factor. In de praktijk 

zal de keuze tussen deze vier verdeelwijzen afhankelijk blijken van de beschikbaarheid van 

oppervlaktegegevens. Zo zijn perceelsoppervlakten dikwijls centraal te bevragen terwijl het 

verkrijgen van de gebouwenoppervlakte meer complex zal blijken. Wanneer de causaliteit 

met de factor hinder sterk betwist wordt, is de keuze voor het eerste scenario logisch. De 

stelling ‘ieder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn perceel’ is immers voor de 

hand liggend. Zoals reeds aangegeven, is het vijfde scenario vooral aangewezen wanneer de a 

rato verdeling van de kosten naar oppervlakte in vraag wordt gesteld, maar niet het feit dat 

een groter ruimtebeslag resulteert in een hogere bijdrage voor groenonderhoud.  

 

Bij een verdeling op basis van personeelsgegevens wordt de causale relatie ondergeschikt 

bevonden aan de werkbaarheids- en transparantievereiste van kostenverdeling. De kosten van 

groenonderhoud worden gesommeerd met de kosten van andere gezamenlijke acties en aldus 

als totaal verdeeld. Aangezien voor vele activiteiten de causale relatie met 

werknemersaantallen wel duidelijk is, kan deze verdeling aldus uniform worden toegepast. 

 

 

 



 

 87

3.1.2 Groenonderhoud op het Technologiepark Zwijnaarde 

Bepaling van de kostenmassa 

Alvorens een van bovenstaande scenario’s toe te passen, moet de omvang van de kostenmassa 

bepaald worden. Uit diverse offertes blijkt dat een onderhoudsprijs van 0.20 EUR per 

vierkante meter bedongen kan worden. Toch is het nuttig hiernaast nog een ‘voorzichtiger’ 

scenario uit te werken. Hierbij wordt een kost van 0.50 EUR per vierkante meter in rekening 

gebracht.  

Recente opmetingen becijferen de totale oppervlakte buffergroen op ca. 65700 m² en de 

groenstroken op ca. 60000 m². Dit resulteert in een totale kost van 25140.00 EUR in het 

‘waarschijnlijke scenario’ en 63850.00 EUR in het ‘voorzichtige scenario’. 

   

Verdeling van de kosten 

In deze analyse wordt de kostenverdeling vergeleken van de verdeelmethodes die in het 

theoretische gedeelte aangeduid worden als scenario 1 (op basis van de totale oppervlakte van 

het op het perceel gelegen buffergroen en groenstrook) en scenario 2 (op basis van de totale 

perceelsoppervlakte). Tabel 4 geeft hierbij de situatie volgens het eerste scenario weer en 

tabel 5 schetst de kostenverdeling volgens het tweede scenario. In beide gevallen wordt ook 

het onderscheid gemaakt tussen de waarschijnlijke situatie (met een kost van 0.20 EUR/m²) 

en de voorzichtige situatie (met een kost van 0.50 EUR/m²). Als oppervlakte-eenheid wordt 

telkens vierkante meter gehanteerd; alle kosten staan weergegeven in EURO. Deze analyse 

beperkt zich tot tien bedrijven, waarbij opnieuw de lettercodes uit paragraaf 1.2 gehanteerd 

worden. 

 

 Bedrijf Oppervlakte groen (m²) 
kost aan 0.20 

€/m² 
kost aan 0.50 

€/m² 
C1 2122 424.40 1061.00 
D4 3087 617.40 1543.50 
E1 8517 1703.40 4258.50 
D2 7788 1557.60 3894.00 
D1 3740 748.00 1870.00 
B1 2144 428.80 1072.00 
A2 1675 335.00 837.50 
D5 184 36.80 92.00 
A1 558 111.60 279.00 
D3 3513 702.60 1756.50 

Tabel 4:  Kostenverdeling groenonderhoud volgens scenario 1. 
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Bedrijf 
Perceels-

oppervlakte (m²) ruimtebeslag 
kost aan 0.20 

€/m² 
kost aan 0.50 

€/m² 
C1 10383 2,0 % 506.31 1265.78
D4 18817 3.7 % 917.59 2293.96
E1 23806 4.6 % 1160.87 2902.17
D2 16640 3.2 % 811.43 2028.57
D1 29402 5.7 % 1433.75 3584.37
B1 5758 1.1 % 280.78 701.95
A2 7203 1.4 % 351.24 878.11
D5 6142 1.2 % 299.51 748.77
A1 6388 1.3 % 311.50 778.76
D3 6388 1.3 % 311.50 778.76

Tabel 5:  Kostenverdeling groenonderhoud volgens scenario 2. 
 

Zoals ook al bij de theoretisch verwerking werd aangegeven, heeft een verdeling volgens het 

totale perceeloppervlak (scenario 2) een afvlakkend effect t.o.v. het eerste scenario. Zo 

bedraagt het verschil tussen de grootste en de kleinste bijdrage in scenario 1 - bij een kost van 

0.20 EUR/m²- 1666.60 EUR, terwijl dit maximale verschil volgens scenario 2 slechts 1152.97 

EUR bedraagt. Dit verschil (van meer dan 500 EUR per jaar) is aanzienlijk en spreekt 

duidelijk in het voordeel van het scenario van verdeling volgens totale perceelsoppervlakte. 

Een ander voorbeeld van dit afvlakkende effect wordt gegeven door een vergelijking van de 

kosten voor bedrijf A1 en bedrijf D3 in beide scenario’s. Hoewel ze in het tweede scenario 

een gelijke bijdrage leveren, valt in scenario 1 een verschil op te tekenen van 591.00 EUR. 

Wanneer de causale relatie tussen het groenonderhoud en het hinderaspect erkend wordt, lijkt 

het moeilijk deze ongelijkheid te rechtvaardigen. Bijgevolg lijkt kostenverdeling volgens 

totale perceelsoppervlakte in dit geval het meest te verantwoorden. 

 

3.2 Casus II: Strijkdienst 

Ook voor dit initiatief zijn meerdere scenario’s op te stellen waaruit, in samenspraak met 

geïnteresseerde ondernemingen, de beste oplossing kan worden geselecteerd. 

Onafhankelijk van het weerhouden scenario zal de analyse geconstrueerd worden rond twee 

thema’s, te weten locatie en kosten (eventueel met opdeling tussen installatiekosten en 

operationele kosten).  
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Scenario 1: De dienst wordt extern verzorgd 

Deze werkwijze zorgt ervoor dat de vzw, noch de bedrijven hoeven te voorzien in een 

geschikte locatie op het bedrijventerrein.  

 

De kosten zullen afhankelijk zijn van de tarieven gehanteerd door de externe dienst. Er kan 

hierbij enkel ingespeeld worden op de kostenverdeling. De kosten zijn in principe post hoc 

direct toewijsbaar. De toerekening zal afhankelijk zijn van het gebruikte criterium van de 

externe dienst; het aantal werkuren lijkt hierbij het meest waarschijnlijk. 

Eens doorgerekend aan de bedrijven is het aan hen te beslissen of ze de kosten al dan niet 

(gedeeltelijk) doorrekenen aan de werknemer. Helemaal gratis aanbieden van deze dienst zou 

erin kunnen resulteren dat ook wasgoed van derden wordt meegegeven. 

 

a) Gebruik makende van dienstencheques 

Vaak werken strijkdiensten met dienstencheques. Deze zijn echter enkel inzetbaar door 

particulieren. Wenst men hier toch gebruik van te maken dan spreekt het voor zich dat elke 

werknemer die op de strijkdienst beroep doet als aparte klant wordt beschouwd en aldus zelf 

voor de betaling van de dienst zal instaan. De rol van de vzw wordt beperkt tot het ophalen en 

afleveren van het wasgoed. Strijkdiensten die met dienstencheques werken, hanteren een 

tarief van 1 cheque per uur, hetgeen neerkomt op 6,70 EUR of 4,69 EUR na doorrekening van 

de belastingsaftrek. 

 

b) Zonder dienstencheques 

Wanneer de bedrijven tot doel hebben de strijkdienst gratis of aan verlaagd tarief aan hun 

werknemers aan te bieden, kan er geen beroep worden gedaan op dienstencheques. Het 

systeem zou er in kunnen bestaan dat een externe firma de kosten doorrekent aan de vzw die 

ze op haar beurt doorrekent aan de bedrijven. De mate waarin de bedrijven deze kosten 

verhalen op de werknemer / klant blijft verantwoordelijkheid van de bedrijven. Deze 

eindverantwoordelijkheid voor de bedrijven lijkt zonder meer noodzakelijk aangezien in 

bepaalde gevallen bij CAO is vastgelegd dat het bedrijf hierin niet tussenkomt. Deze 

opmerking dient ook in rekenschap gebracht te worden bij andere gezamenlijke activiteiten 

zoals kinderopvang. Aangezien het wasgoed van elke klant apart behandeld wordt, moet het 

ook mogelijk zijn voor elke werknemer de gepresteerde tijd en te betalen kost te bepalen. De 

kosten van de vzw kunnen doorgerekend worden in de centrale administratiekost. 
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Scenario 2 De strijkdienst wordt intern verzorgd 

In dit geval moet gezocht worden naar een adequate locatie voor de strijkdienst. Dit kan 

gebeuren in een leegstaande ruimte in een van de bestaande gebouwen. Indien in een later 

stadium van de samenwerking in een ander centraal gebouw (bv. restaurant) wordt voorzien, 

kan de strijkdienst hierin ondergebracht worden.  

Wat de kosten betreft, moet hier het onderscheid gemaakt worden tussen installatiekosten en 

operationele kosten. Voor het bepalen van de installatiekost zal verder onderzoek dienen te 

gebeuren teneinde een juist beeld te kunnen vormen van de werkelijke interesse en zodoende 

een prognose te kunnen maken van de benodigde investeringen. Daarbij dient opnieuw de 

discussie gevoerd te worden hoe de kosten over de verschillende partijen te verdelen. 

Aangezien het een rechtstreekse service aan het personeel betreft, is een verdeling naar 

personeelsaantallen in dit geval het meest wenselijk.  

Daarnaast dient men ook rekening te houden met de operationele kosten. In wezen zullen 

deze kosten vooral bestaan uit personeelskosten. Deze kunnen rechtstreeks toegewezen 

worden en eventueel doorgerekend worden aan de werknemers, naar analogie met het eerste 

scenario. Aangezien de overkoepelende structuur een vzw betreft, kan de mogelijkheid 

onderzocht worden naar het gebruik van dienstencheques. De vzw kan in eigen naam 

personeel aantrekken voor de strijkdienst, waarbij onderzocht wordt of hiervoor bepaalde 

gunstige voorwaarden kunnen bekomen worden en of het dienstenchequessysteem ook hier 

toepasbaar is. Dit impliceert wel dat de dienst rechtstreeks aan de werknemer verstrekt wordt, 

zonder het bedrijf als tussenpersoon. Wordt de kost toch – al dan niet gedeeltelijk - gedragen 

door de bedrijven dan is deze optie niet aan de orde. In dat geval hoeft het personeel van de 

strijkdienst ook niet op de loonlijst van de vzw opgenomen te worden, maar kan een van de 

(trekker-) bedrijven de rol van werkgever op zich nemen. 

 

4. Analyse en suggesties bij duurzame samenwerking op het 

Technologiepark Zwijnaarde 
 

In het ‘Beleidsplan voor Economie, Werkgelegenheid, Detailhandel en Horeca in Gent’ wordt 

gesteld dat het de bedrijventerreinen ontbreekt aan duidelijke profilering117. Wat de 

profilering van het technologiepark betreft, is een sleutelrol weggelegd voor de vzw. Deze kan 

immers het bedrijventerrein als geheel naar buiten toe profileren, eerder dan de afzonderlijke 
                                                 
117 Termont, D., 2001: Beleidsplan voor Economie, Werkgelegenheid, Detailhandel en Horeca in Gent. 2001-
2006. p.22 
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bedrijven. Het grote aanzien dat de ‘biotech valley’ reeds geniet, kan mits een eenduidig 

gecommuniceerde profilering nog verder toenemen. 

 

Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat er potentieel aanwezig is voor de uitbouw van 

een duurzaam samenwerkingsverband op het TPZ. De opportuniteit van deze samenwerking 

wordt echter vooral gezien onder de vorm van kostenbesparing en minder onder de vorm van 

imagoverbetering en duurzame profilering. Een belangrijke stap hiertoe kan gezet worden 

d.m.v. de portaalwebsite www.ardoyenvzw.be. Naast een handig intern communicatie- en 

informatiekanaal biedt deze website ook de mogelijkheid eigen ervaringen naar buiten toe te 

communiceren en zowel de individuele bedrijven als het gehele terrein te voorzien van een 

duurzaam en efficiënt profiel, en dit tegen minimale kosten. Een voorbeeld van dergelijke 

functionaliteit van een portaalwebsite is het organiseren van een gezamenlijke vacaturebank. 

 

Verdere aandachtspunten die in bovenvermeld beleidsplan worden aangestipt zijn onder 

andere118: 

- onduidelijke toegang tot het bedrijventerrein; 

- een gebrek aan identiteit en belevingswaarde; 

- weinig of geen signalisatie op het gebied en naar het gebied toe; 

- onduidelijke verkeersafwikkeling in het gebied; 

- weinig of geen groenaanleg. 

 Vooral inzake signalisatie is er een duidelijke analogie met de bevindingen van de rondvraag 

bij de bedrijven op het TPZ. Het feit dat de lokale overheden eveneens notie hebben genomen 

van dit probleem kan ertoe leiden dat sneller tot een oplossing wordt gekomen. De vzw kan 

hierbij als tussenpersoon optreden tussen de bedrijven en de lokale overheid en de profilering 

van het terrein als geheel verder versterken. 

 

De overkoepelende vzw heeft eveneens een belangrijke rol in de duurzame uitbouw van het 

TPZ. Dit uit zich onder andere in het initiëren en bestendigen van een formeel netwerk tussen 

afgevaardigden van de verschillende bedrijven (bv. via de algemene vergadering). Minstens 

even veel aandacht dient hierbij te gaan naar de creatie van een informeel netwerk (bv. via 

gemeenschappelijke trainingssessies) waarin een sfeer van openheid en vertrouwen 

                                                 
118 Termont, D., 2001: Beleidsplan voor Economie, Werkgelegenheid, Detailhandel en Horeca in Gent. 2001-
2006. p.22 
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gegenereerd wordt. Hierbij kan terugverwezen worden naar de term ‘coöpetitie’uit deel B. 

Deze netwerking moet ervoor zorgen dat de complementariteit van de bedrijven van binnenuit 

kan worden onderzocht. Zo evolueert de samenwerking van ‘top-down’ richting ‘bottom-up’ 

en krijgt deze zo een vrijwillig i.p.v. gedwongen imago. 

 

Bij samenwerkingsactiviteiten kan ernaar worden gestreefd een zo groot mogelijk aantal 

bedrijven in deze samenwerking te betrekken. Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde. 

Stromenuitwisseling tussen twee partijen is hiervan een duidelijk voorbeeld. Wanneer de 

positieve ervaringen van deze uitwisseling naar de andere bedrijven toe worden 

gecommuniceerd, kan dit een katalyserend effect resulteren, wanneer ook deze andere 

bedrijven de opportuniteit van dergelijke uitwisseling gaan onderzoeken. Dit fenomeen kan 

veralgemeend worden naar andere vormen van samenwerking, waarbij terugverwezen dient te 

worden naar bovenvermelde begrippen als ‘kritische massa’ en ‘peer-effects’. 

Het feit dat een activiteit in de rondvraag niet unaniem positief wordt ontvangen, hoeft niet 

per definitie tot gevolg te hebben dat de uitvoering hiervan onmogelijk wordt. Het optionele 

clusterdienstenpakket biedt immers de mogelijkheid beperkte samenwerking te initialiseren 

binnen de ruimere juridische samenwerkingsstructuur.  

 

In deze optiek dient de nadruk gelegd te worden op de functie van de parkmanager. Vanuit 

diens inzicht in de structuur van het terrein als geheel vervult hij een belangrijke rol als 

informatieverstrekker naar de bedrijven toe. Aangezien initiatieven vaak reeds stranden in de 

studie- en ontwerpfase kan de functie van de parkmanager erin bestaan initiatieven zelf te 

analyseren en reeds in concrete vorm (i.p.v. theoretische vorm) aan de bedrijven voor te 

leggen. Zo hebben deze direct inzicht in de kosten en baten van dergelijk initiatief. De 

parkmanager beschikt bovendien over de mogelijkheid de milieukosten in rekening te 

brengen, hetgeen door de bedrijven vaak – al dan niet moedwillig - over het hoofd gezien 

wordt. 

 

Wanneer in de toekomst de resterende kavels op het Technologiepark Zwijnaarde ingevuld 

worden, dient de voorkeur gegeven te worden aan bedrijven die doorgroeien uit de 

incubatiecentra. Bij vestiging van andere bedrijven is nood aan voorafgaande analyse van de 

mate waarin deze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidpolitiek van 

het TPZ en hun vermogen tot inpassing binnen de huidige netwerkstructuur. Een focus op de 
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kernactiviteit (biotechnologie) als uitgangspunt van de samenwerking ligt hier het meest voor 

de hand. 

 

Zoals ook al in het deel over de kostenverdeling werd aangehaald, moet er gezorgd worden 

voor een duidelijk, transparant systeem dat toelaat eerder gedane investeringen deels te 

verhalen op nieuwkomers. Het is best dit reeds te bediscussiëren nog voor het probleem zich 

stelt. Dit vergroot de mate van transparantie naar de reeds aanwezige bedrijven en zorgt voor 

duidelijkheid bij het aanvatten van onderhandelingen met nieuwe bedrijven. 

 

Aangezien duurzaamheid per definitie een lange termijnvisie vereist, bestaat de uitdaging erin 

deze visie te combineren met het korte termijn winstperspectief van de bedrijven. Een goede 

spreiding van de activiteiten kan hierbij een hulp zijn, zodat activiteiten die op korte termijn 

vooral kosten met zich meebrengen, aangevuld worden met activiteiten die reeds op korte 

termijn deze kosten enigszins kunnen compenseren. Toch moet ervoor worden gezorgd dat 

deze ‘compenserende activiteiten’ niet in strijd zijn met de algemene duurzaamheidgedachte. 

De bovenvermelde gezamenlijke strijkdienst kan hierbij als voorbeeld dienen. Dit initiatief 

lijkt op het eerste zicht niet tegemoet te komen aan de duurzaamheidvoorwaarde. Wanneer 

deze strijkdienst echter ingevuld wordt door langdurig werklozen of sociale tewerkstellingen 

wordt rechtstreeks geraakt aan het sociale luik van duurzaamheid.  

 

Bij verdere analyse van de verduurzaming van het technologiepark dient bijzondere aandacht 

te gaan naar het mobiliteitsvraagstuk. Een analyse van de bereikbaarheid van het terrein met 

het openbaar vervoer is een van de voorbeelden van mogelijk verder onderzoek. Hoewel de 

uitwerking van een carpoolsysteem in de rondvraag niet erg positief werd onthaald, kan dit 

eveneens op beperkte schaal gestimuleerd worden. 
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Algemene samenvatting 
 

A. Duurzame ontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen 

 

A.I. Duurzame ontwikkeling 

 

De term duurzame ontwikkeling, zoals deze eind jaren ’80 in het Brundtlandrapport werd 

gedefinieerd, stelt dat in de huidige behoeften dient te worden voorzien zonder hierbij de 

mogelijkheden voor toekomstige generaties te hypothekeren. In de verklaringen van de 

wereldtop in Rio de Janeiro (1992) en Johannesburg (2002) werd een breed scala aan 

doelstellingen gedefinieerd die als leidraad kunnen gelden bij de evolutie naar een ‘duurzame 

samenleving’. In de Europese Grondwet wordt gewezen op de voortrekkersrol die Europa in 

deze evolutie te vervullen heeft.  

  

In België voorzien de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Interdepartementale 

Commissie Duurzame Ontwikkeling en de Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling 

in de coördinatie en opvolging van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Een 

recente inhaalbeweging vond eveneens plaats op gewestelijk niveau met de oprichting van de 

cel voor duurzame ontwikkeling binnen de diensten van de Vlaamse Minister-president.  

 

A.II. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke economie 

 

Binnen de doelstellingen van duurzame ontwikkeling kan het duurzaam omspringen met 

schaarse goederen als prioritair worden beschouwd. 

 

Dit zorgvuldige beheer van schaarse goederen als primaire doelstelling komt ondermeer tot 

uiting binnen ‘de duurzame ruimtelijke ontwikkelingen’. De rol van ‘ruimte’ als schaars goed 

wordt hierin onderstreept evenals de intensivering van het ruimtegebruik. Desondanks blijkt 

het ruimtegebruik van de industriële en tertiaire sector gekenmerkt door een aanhoudende 

toename. Deze vaststelling, gecombineerd met de significante afname van het aantal 

beschikbare bedrijventerreinen, de grote versnippering en de lage uitrustingsgraad van de 

bestaande terreinen noopt tot een zorgvuldige invulling en goed beheer van de beschikbare 

economische ruimte. 
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A.III. Duurzame bedrijventerreinen 

 

Dergelijk duurzaam ruimtebeheer is een van de prioriteiten van een duurzaam bedrijventerrein 

(DBT), naast de verbetering van het bedrijfseconomische resultaat van de betrokken bedrijven 

en de beperking van de milieubelasting en de hinder voor de omgeving. Op een duurzaam 

bedrijventerrein overwint de cohesie tussen bedrijven de concurrentie en wordt de 

kostenefficiëntie opgedreven door samenwerking en schaalvergroting.  

 

In de Engelstalige literatuur wordt dergelijk bedrijventerrein aangeduid met de term ‘eco-

industrial park’. Bij bedrijventerreinen waar de samenwerking gestoeld is op de  uitwisseling 

van grondstoffen en de verwerking of het hervaloriseren van rest- en bijproducten spreekt 

men van ‘industrial ecology’ naar analogie met de ecologische kringloop. 

 

In de praktijk treft men wereldwijd duurzame bedrijventerreinen aan, waarbij het Kalundborg 

park in Denemarken, vanwege de lange ontwikkelingsgeschiedenis en de behaalde resultaten 

op sociaal, ecologisch en economisch vlak, als typevoorbeeld aangehaald kan worden. Ook 

verwante cases in Nederland en Frankrijk vormen een illustratie van de mogelijkheid om 

economie en ecologie daadwerkelijk te verzoenen.  

 

B. Management van duurzame bedrijventerreinen 

 

B.I. Drijfveren van duurzame samenwerking 

 

Zowel op ecologisch, bedrijfseconomisch als sociaal vlak zijn tal van redenen aan te halen die 

het engagement van bedrijven in duurzame samenwerkingsverbanden verklaren. Deze 

samenwerking kan overigens ruim geïnterpreteerd worden en wordt in deze scriptie 

beschouwd als elk gezamenlijk initiatief waarbij de samenwerking uitmondt in een resultaat 

dat superieur is aan de som van de resultaten van de afzonderlijke initiatieven (synergie). 

Aangezien deze scriptie in essentie handelt over het rendabiliteitkarakter van 

interbedrijfssamenwerking wordt vooral gefocust op de bedrijfseconomische drijfveren achter 

duurzame samenwerking . 
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Economische incentives voor duurzaam ondernemen 

Vooreerst dient aangetoond te worden dat duurzaam ondernemen niet ten koste hoeft te gaan 

van de bedrijfseconomische slagkracht van het bedrijf. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden 

van een analyse van aandelenevoluties van duurzaam ondernemende bedrijven. Op 

middellange termijn (3 – 5 jaar), boeken deze ondernemingen immers resultaten die 

beduidend boven lokale en sectorale benchmarks uitsteken. De veronderstelling dat duurzaam 

ondernemen ten koste zou gaan van de bedrijfseconomische prestaties gaat duidelijk niet op. 

 

Economische incentives voor duurzaam clusteren 

Naast duurzaam ondernemen op individueel bedrijfsniveau zijn eveneens voldoende 

incentives voorhanden om dergelijke ondernemingsfilosofie op clusterniveau te 

verantwoorden. Een eerste rechtvaardiging wordt gegeven door het kostenbesparende effect 

van deze vorm van clustering. Dit komt o.a. voort uit schaaleffecten bij gezamenlijke 

aankopen, besparingen door het inzetten van bijproducten als grondstof van een ander proces 

of het collectieve gebruik van dure installaties. 

Andere verklarende factoren zijn de verbeterde relatie met de klant door duurzame profilering 

of door de versterking van het ‘imago van efficiëntie’, geboden kansen op verbetering van het 

innovatieproces door samenwerking, de tendens tot outsourcing van niet-kernactiviteiten en 

de voordelen van resource sharing op alle niveaus. 

 

B.II. Organisatie van duurzame bedrijventerreinen  

 

Hoewel clustering als dusdanig duidelijk ook resulteert in bedrijfseconomische voordelen is 

het opstarten en organiseren van dergelijk cluster op het bedrijventerrein geen 

vanzelfsprekendheid. De grote verscheidenheid aan bedrijventerreinen en vormen van 

bedrijvigheid op het terrein vormen een verklaring voor de veelheid aan benaderingen 

dienaangaande.  

 

Een eerste onderscheid kan hierbij gemaakt worden tussen een top-down en een bottom-up 

organisatie van de samenwerking. Top-down, waarbij de verantwoordelijkheid van de 

organisatie ligt bij een centraal orgaan, versterkt de transparantie van het 

samenwerkingsproces en de efficiëntie van de organisatie. Dit kan echter resulteren in een 

opgedrongen karakter van de samenwerking. Bij een bottom-up benadering komt de 
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clustering voort uit een reeks contracten die de betrokken bedrijven onderling afsluiten en 

krijgt de samenwerking een vrijwillig i.p.v. gedwongen imago.  

Binnen de top-down organisatie kan overigens een verdere classificatie worden opgetekend, 

afhankelijk van de verschillende vertrekpunten van waaruit aan het duurzaam bedrijventerrein 

gestalte wordt gegeven. Een zestal situaties kunnen worden onderscheiden, gaande van de 

‘ex-nihilo situatie’, waarbij een volledig nieuw terrein ingevuld wordt, tot een ‘redeveloping 

model’ waarbij voor een bestaand bedrijventerrein de mogelijke samenwerkingsvormen 

onderzocht worden.  

 

Een succesvolle implementatie van duurzame samenwerking vereist een aanpak vanuit ten 

minste vier invalshoeken: het ruimtelijk kader, de economische meerwaarde, de 

techn(olog)isch haalbaarheid en het juridisch kader. De invulling van deze vier invalshoeken 

dient voor elk individueel initiatief te gebeuren, waarbij de onderlinge samenhang tussen de 

verschillende invalshoeken evenmin genegeerd mag worden. 

 

B.III. Slaagfactoren en struikelblokken 

 

Bewustzijn van samenwerkingsmogelijkheden 

Bedrijven dienen zich bewust te zijn van de voordelen die inherent zijn aan een op synergie 

beruste samenwerking. In bepaalde gevallen kan dergelijke samenwerking noodzakelijk 

blijken voor het bereiken van bepaalde milieuobjectieven. In die optiek dient de rol van de 

overheid als informatieverstrekker en regelgever te worden onderstreept.  

 

Ruimtelijke factoren 

Daarnaast hangt het succes van de samenwerking ook samen met ruimtelijke factoren. Vooral 

in het ex-nihilo model is de ruimtelijke factor determinerend voor het tot uiting brengen van 

de onderlinge complementariteit van de bedrijven in een verder stadium van de 

samenwerking. Zo bepaalt de geografische inplanting van de gebouwen op het terrein de 

effectiviteit van een uitwisseling van restwarmte en andere reststromen. 

 

Onevenwicht tussen de partners als struikelblok 

Een derde, ruimer te interpreteren slaagfactor, heeft betrekking op de evenwichtsrelatie tussen 

de partners. Free ridergedrag van kleine of nieuwe partijen kan hierbij als illustratie dienen. 

De mogelijkheid dat grote bedrijven de clustering louter in eigen voordeel uitspelen of het 
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risico dat kleine bedrijven op bepaalde vlakken algeheel afhankelijk worden van de grote 

partners onderstreept eveneens het belang van deze slaagfactor.  

Complexere initiatieven op vlak van uitwisseling van stromen of samenwerking op 

researchgebied vereisen een zekere graad van inzicht in het productieproces en openheid 

tussen de partners, hetgeen moeilijkheden kan scheppen bij het beschermen van interne 

bedrijfsinformatie. Deze situatie waarin bedrijven samenwerken op een bepaald gebied en 

toch concurreren op een ander gebied, kan worden aangeduid als ‘coöpetitie’; een 

samentrekking van de woorden coöperatie en competitie. Andere beslissende factoren die 

kunnen raken aan het evenwicht tussen de partijen zijn de graad van heterogeniteit van de 

bedrijvigheid op het terrein en de contractuele verhoudingen binnen de cluster. 

 

Evenwicht in de kostenventilatie 

Onevenwicht tussen de partners vormt een belangrijk struikelblok wanneer de 

kostenverdeling aan de orde is. In die optiek kunnen drie criteria vooropgesteld worden 

waaraan het verdeelsysteem getoetst kan worden. Vooreerst geldt de 

werkbaarheidsvoorwaarde. Een verdeelsysteem mag immers niet te complex zijn, moet een 

zekere vorm van tijdsbestendigheid kennen en dient eenvoudig aan te passen te zijn wanneer 

bepaalde omstandigheden wijzigen Als tweede criterium kan de juistheidvoorwaarde 

aangehaald worden. Een duidelijk causaal verband dient aangetoond te worden tussen de mate 

waarin een bedrijf voordeel haalt uit of gebruik maakt van een bepaalde dienst enerzijds, en 

het aandeel van dit bedrijf in de kostenverdeling anderzijds. Het derde criterium heeft 

betrekking op de transparantie van het systeem.  

 

Aan de hand van deze criteria is een afweging tussen verschillende kostenverdeelsystemen 

mogelijk. Wat de kostenventilatie van gezamenlijke kosten betreft, kan worden geopteerd 

voor een systeem met gelijk kostenaandeel, een individueel aandeel of een werkwijze met 

klassen, waarbij binnen dezelfde klassen een zelfde kost gedragen wordt. Het weerhouden 

verdeelcriterium – bv. kostenverdeling naar aantal werknemers of perceelsoppervlakte – kan 

eveneens op deze criteria getoetst worden. Speciale aandacht dient te gaan naar de verdeling 

van investeringskosten en de specifieke moeilijkheden dienaangaande. In bepaalde gevallen 

kan hier echter aan worden tegemoet gekomen door gebruik te maken van de 

subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven aangeboden door verschillende 

overheidsinstanties. 
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C. Samenwerkingsacties op het Technologiepark Zwijnaarde 

 

C.I. Introductie  

 

Het Technologiepark Zwijnaarde (TPZ) groepeert een tiental gebouwen van de Faculteit 

Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent en een aantal private bedrijven op een 

terrein van ca. 50 ha. Dankzij de strategische ligging en de banden tussen de UGent en de 

bedrijven is het TPZ uitermate geschikt voor hoogtechnologische bedrijvigheid. De 

kernactiviteit op het terrein situeert zich in de biotechnologische sector. De toonaangevende 

functie die deze ‘Biotech Valley’ bekleedt binnen de Europese biotechindustrie kan in 

aanzienlijke mate worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de incubatiecentra op het 

terrein. Deze bieden startende ondernemingen faciliteiten om hen in staat te stellen onderzoek 

te verrichten, technologieën te ontwikkelen en de overgang naar de markt voor te bereiden. 

Wil het technologiepark de leidende rol die het momenteel vervult binnen de 

biotechnologische sector nog verder uitbouwen, dan kan ervoor worden geopteerd de focus op 

biotechnologie als kernactiviteit nog verder te versterken. Vanuit dit oogpunt is het van 

belang bij de opvulling van resterende kavels op het terrein de voorkeur te geven aan 

bedrijven in deze sector, in de eerste plaats aan doorgroeiende bedrijven uit de 

incubatiecentra. 

 

Homogene bedrijvigheid op het terrein vergroot immers het raakvlak tussen de bedrijven en 

verhoogt aldus de onderlinge complementariteit en de mate waarin gezamenlijke behoeften 

door samenwerking kunnen worden ingelost. Het onderzoeken van dergelijke onderlinge 

complementariteit en gezamenlijke behoeften is echter geen sinecure. De aanwezigheid van 

een overkoepelende structuur kan hierin een ondersteunende functie vervullen. Op het TPZ 

wordt door de oprichting van de Ardoyen vzw in dergelijke overkoepelende structuur 

voorzien. 

 

C.II. Samenwerking op het terrein 

 

De regularisatie van de samenlozing van bedrijfs- en ander afvalwater op de openbare 

riolering en de daaraan gekoppelde noodzakelijke vergunning en aanstelling van een 

gezamenlijke milieucoördinator noopt rechtstreeks tot oprichting van een overkoepelende 

juridische structuur. Op het technologiepark wordt hierbij geopteerd voor de vereniging 
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zonder winstoogmerk. Vertegenwoordigers van de bedrijven krijgen hierin inspraak via de 

Algemene Vergadering, terwijl het dagelijkse bestuur wordt gedelegeerd aan een 

parkmanager. Als vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband heeft de parkmanager 

een belangrijke functie te vervullen, zowel wat betreft de profilering van het bedrijventerrein 

naar buiten toe als in de hoedanigheid van informatieverstrekker naar de bedrijven toe.  

 

Naast het bovenvermelde duurzaam waterbeheer voorziet de vzw in de eerste 

samenwerkingsfase eveneens in de organisatie van verdere gezamenlijke acties, met name een 

collectief verzekeringsaanbod en gemeenschappelijk groenonderhoud. 

Samenwerkingsactiviteiten worden hierbij opgedeeld in een verplicht basispakket en een 

optioneel pakket.  

 

Gezamenlijk groenonderhoud 

In een bijzonder plan van aanleg werd op het technologiepark de aanleg van groenstroken en 

bufferstroken vastgelegd. Aangezien deze stroken niet gebonden zijn aan de perceelsgrenzen 

kunnen wellicht schaalvoordelen bekomen worden bij het bedingen van een gezamenlijk 

groenonderhoudscontract. Hierbij dienen de verschillende mogelijkheden om deze kosten te 

verhalen op de aanwezige bedrijven onderzocht te worden. Na analyse van zes scenario’s aan 

de hand van de eerder besproken criteria - werkbaarheid, transparantie en correctheid – kan 

geconcludeerd worden dat een werkwijze waarbij de kostenventilatie geschiedt op basis van 

de totale perceelsoppervlakte hierbij te prefereren is. Wenst men echter te benadrukken dat de 

noodzaak aan groenaanplanting hoofdzakelijk voortvloeit uit de (visuele) hinder veroorzaakt 

door de bedrijven, dan kan eveneens worden geopteerd voor een verdeelsysteem op basis van 

de bebouwde of verharde perceelsoppervlakte. 

 

De oprichting van een juridische koepelstructuur biedt ook de mogelijkheid toekomstige 

samenwerkingsactiviteiten op efficiënte wijze te organiseren. In een rondvraag bij de 

bedrijven op het technologiepark werd gepeild naar de interesse in verdere vormen van 

samenwerking. 

 

Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsactiviteiten op het Technologiepark Zwijnaarde 

In het teken van dit onderzoek werden achttien bedrijven op het TPZ aangeschreven, met de 

uitnodiging verschillende samenwerkingsinitiatieven te beoordelen en de mate van interesse 

weer te geven. Hierbij werd van vijftien contactpersonen antwoord verkregen (respons: 83%). 
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Volgende initiatieven konden hierbij op meer dan zestig procent interesse rekenen:  

- de oprichting van een centraal restaurant; 

- het voorzien in collectieve beveiliging en bewaking; 

- het organiseren van een gezamenlijke strijkdienst; 

- verbetering van de collectieve bewegwijzering; 

- het organiseren van een gezamenlijke kinderopvang; 

- het voorzien in een gezamenlijke strooidienst bij winterweer. 

 

C.III. Analyse en suggesties bij het verder uitbouwen van duurzame samenwerking op het 

technologiepark 

 

In bovenvermelde rondvraag bij de bedrijven op het TPZ werd eveneens gepeild naar de 

perceptie t.o.v. het concept ‘duurzame bedrijventerreinen’ en de hiermee gepaard gaande 

opportuniteit voor het bedrijf. Ongeveer de helft van de contactpersonen bevestigt dat 

dergelijke bedrijventerreinen een duidelijke opportuniteit met zich meebrengen voor het 

bedrijf. Veertig procent geeft aan eerder neutraal te staan tegenover deze stelling. Dit is een 

duidelijke indicatie van het potentieel van duurzame samenwerking op het technologiepark. 

Een positieve ervaring in initiële stadia van de samenwerking kan immers een gedeelte van de 

neutrale partijen alsnog overtuigen. Overigens wordt door de contactpersonen aangegeven dat 

deze opportuniteit in de eerste plaats wordt ervaren onder de vorm van kostenbesparingen en 

minder als imagoverbetering of duurzame profilering. Niettemin wordt in het Beleidsplan 

voor Economie in Gent melding gemaakt van de gebrekkige profilering van 

bedrijventerreinen. Een duurzame samenwerking kan deze profilering intensiveren, waarbij de 

Ardoyen vzw een sleutelrol toebedeeld kan worden. 

 

Teneinde te evolueren van het opgedrongen karakter van een top-down samenwerking naar 

een vrijwillig bottom-up- systeem, dient de rol van de vzw en de parkmanager als 

informatieverstrekker en netwerker worden onderstreept. Door partijen in contact te brengen 

en van informatie te voorzien aangaande specifieke thema’s kunnen de onderlinge 

complementariteit en de mogelijke raakvlakken blootgelegd worden. Aangezien de 

complementariteit en het vinden van raakvlakken sterk afhankelijk zijn van de aard van 

bedrijvigheid op het terrein dient een politiek gevoerd te worden waarbij nieuwkomers op 

deze criteria getoetst worden. Een focus op biotechnologie als kernactiviteit ligt daarbij voor 

de hand. 
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Tot slot wordt gewezen op de mogelijkheid van kleinschalige samenwerking tussen enkele 

partijen binnen de ruimere juridische structuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door de creatie 

van optionele clustrdiensten en kan er mede toe bijdragen dat bovenvermelde evolutie van 

top-down richting bottom-up sneller zal geschieden. 
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Algemeen besluit 

 
Wereldwijd zijn illustraties voorhanden die aantonen dat een duurzaam bedrijventerrein geen 

louter theoretische constructie is. Dergelijke interbedrijfssamenwerking biedt daarentegen een 

uitgelezen instrument om economie en ecologie daadwerkelijk in de praktijk te verzoenen. 

 

Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden op het Technologiepark Zwijnaarde 

verduidelijkt de aanwezigheid van potentieel voor het opstarten van een duurzame 

bedrijvencluster. De oprichting van de overkoepelende vzw, met activiteiten als gezamenlijk 

groenonderhoud en waterbeheer, heeft een cruciaal aandeel in de organisatie van deze 

samenwerking. Rondvraag bij de betrokken bedrijven wijst eveneens op voldoende interesse 

inzake verdere samenwerkingsinitiatieven. Een adequate spreiding van de activiteiten kan 

hierbij een hulp vormen, zodat activiteiten die op korte termijn vooral kosten met zich 

meebrengen, aangevuld worden met activiteiten die reeds op korte termijn deze kosten 

enigszins compenseren en aldus duidelijk aantoonbare baten opleveren. 

 

Wil de samenwerking zich als duurzame samenwerking profileren dan dient dit eveneens in 

de gezamenlijke activiteiten tot uiting te komen. Verder onderzoek naar andere 

samenwerkingsacties dient in de eerste plaats door de bedrijven zelf aangereikt te worden, 

aangezien dit resulteert in een dieper inzicht in de onderlinge complementariteit en de 

gezamenlijke raakvlakken en behoeften.  
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Bijlage 3.1 Enquête bij bedrijven op het Technologiepark Zwijnaarde. 

 

Enquête 
Duurzame bedrijventerreinen 
 
Gegevens van het bedrijf 
 
Naam: 
 
Persoonlijke gegevens (optioneel) 
 
Naam: 

Functie binnen het bedrijf:  

Contactadres: 

Gelieve uw e-mail adres in te vullen indien u kennis wenst te nemen van de 
geanonimiseerde resultaten van deze enquête: 
 
De resultaten zullen in elk geval beschikbaar worden gesteld op volgend adres: 
http://studwww.ugent.be/~bwvrstra/enquete 
 
Deel 1 Perceptie t.o.v. duurzame bedrijventerreinen 
 
Beoordeel volgende stellingen d.m.v. een kruisje in de juiste kolom.  

1. : helemaal akkoord 

2. : eerder akkoord 

3. : neutraal / geen mening 

4. : eerder niet akkoord 

5. : helemaal niet akkoord  

1.  
 1 2 3 4 5 
Het concept ‘duurzaam bedrijventerrein’ brengt een duidelijke  
opportuniteit met zich mee voor het bedrijf. 

     

 
2.De geboden opportuniteit kan in volgende gebieden tot uiting komen: 
 1 2 3 4 5 
Kostenbesparing door schaaleffecten bij gezamenlijke aankopen.      
Kostenbesparing door hogere efficiëntie door samenwerking.      
Verbeterde motivatie van de werknemers door grotere betrokkenheid.                 
Verbeterde relatie met de klant door positief bedrijfsimago.      
Verbeterde relatie met de klant door imago van efficiëntie.       
Vergemakkelijking van het innovatieproces door samenwerking.      
Mogelijkheid tot recrutering van betere werknemers.      
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Andere: - 

   -  

 

Deel 2 Voor welke van volgende initiatieven is er interesse? 

 

Hierbij vindt u een greep uit een potentieel aanbod van samenwerkingsinitiatieven. Geef, door 

een kruisje in de juiste kolom, aan in welke van de volgende initiatieven u geïnteresseerd bent 

voor de ‘verduurzaming’ van het Technologiepark Zwijnaarde. Mocht er eventueel interesse 

zijn voor andere, niet vermelde, acties mag u die ook steeds meedelen. 

 

1. : heel geïnteresseerd 

2. : eerder geïnteresseerd 

3. : neutraal / geen mening 

4. : eerder niet geïnteresseerd 

5. : helemaal niet geïnteresseerd 

 

A. Mobiliteitsmanagement  
 

 1 2 3 4 5 
Uitwerken van een carpoolsysteem      
Collectieve bewegwijzering      
Gezamenlijke pakjes- of boodschappendienst/ vervoer van kleine vrachten      
 
Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

B. Diensten 
 

 1 2 3 4 5 
Collectieve beveiliging en bewaking      
Gezamenlijke strooidienst bij winterweer      
Gemeenschappelijk afvalcontract      
Gezamenlijk onderhoud van gebouwen en wegen (stratenreiniging) 
                 Bv.- gemeenschappelijk schoonmaakteam voor gangen en hallen 
                       -  gezamenlijke glazenwasdienst   
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Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

C. Personeel 
 

 1 2 3 4 5 
Gezamenlijke vacaturebank      
Jobbeurs      
Inhuren van catering voor het gehele terrein      
Inhuren van auditors       
 
Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

 
D. Faciliteiten 

 
 1 2 3 4 5 
Gezamenlijke kinderopvang      
Gezamenlijke strijkdienst      
Collectieve bluswatervoorzieningen      
Collectieve toegangscontrole      
Portaalwebsite met informatie over alle bedrijven op het terrein                
Centrale containers voor o.a. restafval / papier / pmd / toner...      
  
Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

 

E. Infrastructuur 
 
 1 2 3 4 5 
Centraal restaurant      
Gezamenlijke receptie      
Omheining      
Gemeenschappelijke noodvoorzieningen      
Centraal logistiek gebouw (verzamelgebouw)      
Centraal gebouw met vergaderruimtes 
    - eventueel met gezamenlijk aangekochte toestellen (kopieerapparaat e.d.) 
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Opmerkingen en / of andere suggesties: 

-  

- 

F. Exploitatie 
 
 1 2 3 4 5 
Toepassen van Warmte  Kracht Koppeling      
 
Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

G. Uitwisselen van stromen 
 
 1 2 3 4 5 
Hergebruiken van afvalwater als proceswater voor andere bedrijven      
Uitwisseling van grondstoffen en halffabrikaten        
 
Gelieve de stoffen aan te geven die volgens u bij deze laatste vraag van toepassing kunnen 
zijn. 
 
- 

- 

Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

 
H. Andere 

 
Opmerkingen en / of andere suggesties: 

- 

- 

Bedankt voor uw medewerking! 
 
Bert Verstraeten 
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Bijlage 3.2 Resultaten van de enquête bij de bedrijven op het Technologiepark 

Zwijnaarde, ongewogen verwerking, zoals deze ook werden gecommuniceerd naar de 

betrokken bedrijven.  

 

Enquête 

Duurzame bedrijventerreinen 

 
Deze enquête werd ontvangen door 18 bedrijven op het Technologiepark Zwijnaarde en werd 

beantwoord door 15 contactpersonen. (responsgraad 83%). 

Deze gegevens werden in percentages omgezet en weergegeven in de tabellen.  

 

Initiatieven die op meer dan 70 % belangstelling konden rekenen staan in het geel aangeduid.  

 

Initiatieven waarbij tussen de 60 en 70 procent interesse bekomen werd, worden weergegeven 

in het lichtgroen. 

 

Een interessebereik tussen de 50 en 60 procent, staat aangeduid in het turkoois. 

Alle andere initiatieven scoren dus een belangstelling onder 50 procent. 

 

Een zelfde indeling werd gehanteerd om de beoordeling van de stellingen in het eerste deel 

van de enquête weer te geven. 

 
 
Deel 1 Perceptie t.o.v. duurzame bedrijventerreinen 
 

Beoordeel volgende stellingen d.m.v. een kruisje in de juiste kolom.  

1. : helemaal akkoord 

2. : eerder akkoord 

3. : neutraal / geen mening 

4. : eerder niet akkoord 

5. : helemaal niet akkoord  

1.  

 1 2 3 4 5 
Het concept ‘duurzaam bedrijventerrein’ brengt een duidelijke  
opportuniteit met zich mee voor het bedrijf. 

13 34 40 13 00
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2.De geboden opportuniteit kan in volgende gebieden tot uiting komen: 
 1 2 3 4 5 
Kostenbesparing door schaaleffecten bij gezamenlijke aankopen. 13 53 00 34 00
Kostenbesparing door hogere efficiëntie door samenwerking. 20 40 20 20 00
Verbeterde motivatie van de werknemers door grotere betrokkenheid.    07 20 33 40 00
Verbeterde relatie met de klant door positief bedrijfsimago. 07 47 13 26 07
Verbeterde relatie met de klant door imago van efficiëntie.  07 13 40 27 13
Vergemakkelijking van het innovatieproces door samenwerking. 07 40 27 27 00
Mogelijkheid tot recrutering van betere werknemers. 07 20 20 40 13
 
 
Deel 2 Voor welke van volgende initiatieven is er interesse? 

 

Hierbij vindt u een greep uit een potentieel aanbod van samenwerkingsinitiatieven. Geef, door 

een kruisje in de juiste kolom, aan in welke van de volgende initiatieven u geïnteresseerd bent 

voor de ‘verduurzaming’ van het Technologiepark Zwijnaarde. Mocht er eventueel interesse 

zijn voor andere, niet vermelde, acties mag u die ook steeds meedelen. 

 

1. : heel geïnteresseerd 

2. : eerder geïnteresseerd 

3. : neutraal / geen mening 

4. : eerder niet geïnteresseerd 

5. : helemaal niet geïnteresseerd 

 
A. Mobiliteitsmanagement  
 

 1 2 3 4 5 
Uitwerken van een carpoolsysteem 00 33 27 27 13
Collectieve bewegwijzering 20 47 20 13 00
Gezamenlijke pakjes- of boodschappendienst/ vervoer van kleine 
vrachten 

13 40 14 13 20

 
 

B. Diensten 
 

 1 2 3 4 5 
Collectieve beveiliging en bewaking 20 53 14 13 00
Gezamenlijke strooidienst bij winterweer 13 47 26 07 07
Gemeenschappelijk afvalcontract 07 47 20 20 06
Gezamenlijk onderhoud van gebouwen en wegen (stratenreiniging) 
                 Bv.- gemeenschappelijk schoonmaakteam voor gangen en 
hallen 
                       -  gezamenlijke glazenwasdienst   

07 40 27 13 13
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C. Personeel 
 

 1 2 3 4 5 
Gezamenlijke vacaturebank 00 13 33 27 27
Jobbeurs 07 07 27 40 20
Inhuren van catering voor het gehele terrein 13 20 07 47 13
Inhuren van auditors  07 07 20 46 20
 
 

D. Faciliteiten 
 
 1 2 3 4 5 
Gezamenlijke kinderopvang 20 40 00 27 13
Gezamenlijke strijkdienst  07 67 00 13 13
Collectieve bluswatervoorzieningen 27 27 13 20 13
Collectieve toegangscontrole 07 33 27 13 20
Portaalwebsite met informatie over alle bedrijven op het terrein  07 33 27 20 13
Centrale containers voor o.a. restafval / papier / pmd / toner... 13 27 14 13 33
  

E. Infrastructuur 
 
 1 2 3 4 5 
Centraal restaurant 13 67 06 07 07
Gezamenlijke receptie 07 27 26 27 13
Omheining 07 40 20 27 06
Gemeenschappelijke noodvoorzieningen 13 40 20 27 00
Centraal logistiek gebouw (verzamelgebouw) 00 20 33 47 00
Centraal gebouw met vergaderruimtes 
    - eventueel met gezamenlijk aangekochte toestellen (kopieerapparaat 
e.d.) 

00 40 14 33 13

 
F. Exploitatie 

 
 1 2 3 4 5 
Toepassen van Warmte  Kracht Koppeling 00 33 40 20 07
 
 

G. Uitwisselen van stromen 
 
 1 2 3 4 5 
Hergebruiken van afvalwater als proceswater voor andere bedrijven 00 20 13 27 40
Uitwisseling van grondstoffen en halffabrikaten   00 07 13 33 47
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