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1.1 Ontwerpen aan bedrijvigheid

Bedrijvigheid zit met een IMAGOPROBLEEM. Enerzijds zorgen 

bedrijven voor tewerkstelling, en vormen ze zo de motor van onze 

economie. Maar anderzijds wil niemand een bedrijf in zijn achtertuin. 

En omdat Vlaanderen zo dicht bebouwd is en deze bebouwing zo 

verspreid ligt, heeft elke nieuw bedrijfsgebouw impact op heel wat 

actoren. Van bewoners, tot recreanten, landbouwers, natuurverenigin-

gen, en zelfs scholen en zorginstellingen. Dit zorgt voor spanningen, 

die in heel wat gevallen tot immobilisme leiden. Zeker bij de minder 

geliefde vormen van bedrijvigheid, die heel wat lawaai, verkeer, afval 

of fijn stof genereren.

Voor een deel zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk voor dit imag-

oprobleem. Gedreven door een korte termijn logica, bouwen heel 

wat ondernemers zo snel en zo goedkoop mogelijk. Met een beperkte 

aandacht voor het imago van de eigen bedrijfsgebouwen en het 

bedrijventerrein waarop ze gehuisvest zijn. Voor het openbaar domein 

is er al helemaal geen aandacht. Het gevolg is dat de MEERWAARDE 

(buiten een economische) voor de directe omgeving beperkt is.

Tegelijkertijd evolueert TECHNOLOGIE voortdurend. Zo bestaat 

er vandaag erg goede geluidsisolatie, efficiënt transport via water, 

productieprocessen die minder afval genereren, enz. Deze technolo-

gische innovaties zouden één van de sleutels kunnen zijn om het ne-

gatieve imago van bedrijvigheid te keren. In die mate dat een radicale 

reconversie van bestaande bedrijventerreinen intensief medegebruik 

door derden mogelijk zou moeten kunnen maken. Of dat nieuwe 

bedrijfsgebouwen zo ontworpen kunnen worden dat deze amper nog 

overlast veroorzaken en daardoor niet langer op een bedrijventerrein 

hoeven te liggen1.

Een belangrijke voorwaarde is echter het verbeteren van de RUIM-

TELIJKE KWALITEIT, zowel van de openbare ruimte van bedrijven-

terreinen als van de private ruimte van de individuele bedrijven. Deze 

publicatie formuleert en verbeeldt suggesties voor het bewaken van 

deze ruimtelijke kwaliteit. Het uitgangspunt is dat elke reconversie 

van een bestaand bedrijventerrein of elke bouw van een nieuw bedrijf 

een CO-PRODUCTIEF PROCES volgt waaraan een verscheidenheid 

aan actoren deelneemt en samen beslissingen neemt. Deze publicatie 

richt zich op één actor binnen dit proces, namelijk de RUIMTELIJK 

ONTWERPER. Het opzet is het aanreiken van instrumenten die deze 

ontwerper toelaten om diverse vormen van bedrijvigheid te verken-

nen en hierover met anderen te communiceren. Om zo uiteindelijk 

tot ruimtelijke antwoorden te komen waarin zo veel mogelijk betrok-

ken actoren zich kunnen vinden.

De publicatie zet hiervoor in op ONTWERPEND ONDERZOEK. Via 

ontwerp worden op een systematische manier alternatieve scenario’s 

verkend, getoetst en gevisualiseerd. Dit kunnen zowel bedrijvigheids- 

1 Zoals bijvoorbeeld Erik Grietens beweert in zijn opiniestuk ‘Vlaanderen aan de top – maar welke top?’ 
in Ruimte 21, p.82.

als ruimtelijke scenario’s zijn. De basis van deze publicatie is het 

ontwerpend onderzoek uitgevoerd door de masterstudio 2MA van de 

opleiding architectuur aan de Universiteit Hasselt. Deze studio werkte 

tijdens een periode van drie jaar binnen het overkoepelende thema 

‘bedrijvigheid’. In het academiejaar 2011-2012 was dit Landschap-

pelijke Bedrijvigheid; in 2012-2013, Binnenstedelijke Bedrijvigheid 

en in 2013-2014, Grootschalige Bedrijvigheid. Deze publicatie is een 

verwerking van het specifieke materiaal rond WATERGEBONDEN 

BEDRIJVIGHEID.

Deze verwerking gebeurde in opdracht van de Provincie Limburg en 

is uitgevoerd door C.T.A. Research en Onderzoeksgroep ArcK.

1.2 Leeswijzer

Het plannen en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen en het herbe-

stemmen van bedrijventerreinen zijn complexe projecten. Niet alleen 

omwille van de processen die zich in deze gebouwen en terreinen 

afspelen, maar ook omwille van de impact die deze processen op de 

ruimere regio hebben. Een dergelijke complexiteit vraagt om een 

co-productieve aanpak met actoren met vaak conflicterende agenda’s. 

Eén van deze actoren is de ruimtelijk ontwerper. Deze publicatie wil 

deze ontwerper ondersteunen bij het doorlopen van een dergelijk 

co-productief proces.

1.
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Op vraag van de 13 centrumsteden heeft het Kenniscentrum Vlaamse 

Steden een DRAAIBOEK uitgewerkt voor het begeleiden van COM-

PLEXE STADSPROJECTEN. Omdat de doelstelling van dit draaiboek 

gelijkaardig is aan deze van voorliggende publicatie, zal de structuur 

van dit draaiboek overgenomen worden.

Dit draaiboek begint met de stelling dat een “stadsproject al te 

vaak behandeld wordt als een rationeel traject dat logisch en lineair 

verloopt. Deelprojecten van verschillende actoren worden niet 

gelijktijdig en vanuit een complexe gelaagdheid benaderd, maar ver-

eenvoudigd tot elkaar opvolgende losstaande projecten. Dat lijdt vaak 

tot contraproductieve en dure trajecten. Elke actor realiseert immers 

zijn project zoals het hem het beste uitkomt”. Dit geldt ook voor de 

reconversie of ontwikkeling van bedrijven en bedrijventerreinen.

Het draaiboek stelt voor om een stadsproject niet zozeer als een pro-

ject, maar als een proces te benaderen; een proces dat om een traject 

vraagt “op maat van de context, van de specifieke problematiek, van 

de actoren, beschikbare middelen en de betrokken instanties”. Dit 

uitgangspunt veronderstelt het afstappen van de typische manager-be-

nadering die streeft naar snelle besluitvorming, maar hierdoor in 

latere fasen van het project typisch vastloopt. Het houdt een pleidooi 

voor een meer open benadering waarbij voortdurend DIVERSE 

DENKSPOREN COLLECTIEF VERKEND EN BEDISCUSSIEERD 

WORDEN.

Het draaiboek benadrukt dat “deze werkwijze om een professionele 

regie en management van het proces vraagt, en om een samenwer-

kingsmodel waarbinnen de betrokken actoren op een evenwaardige 

manier kunnen samenwerken en netwerken”.

Het draaiboek bespreekt een reeks complexe stadsprojecten. Om de 

achterliggende processen te vergelijken, worden vijf fasen gedefini-

eerd.

     1. Initiatie- en verkenningsfase: het begin, de initiatie, het lanceren  

     van een idee, vaak voorafgegaan door een verkenning of scanning

     2. Onderzoeksfase: gericht/geëigend onderzoek, het 

     ontwikkelen van visies en van strategische en operationele 

     doelstellingen, de projectdefiniëring

     3. Planuitwerkingsfase: de projectontwikkeling, de uitwerking van 

     visies en doelstellingen tot één of meerdere plannen ter 

     voorbereiding van de uitvoering, het diepgaander onderzoek

     4. Uitvoeringsfase: de effectieve uitvoering

     5. Beheersfase: het beheer, het in stand houden, het zorg dragen 

     voor én het evalueren van de realisaties.

Elk van deze fasen wordt beschreven volgens een identieke basisop-

bouw, waarin volgende zaken aan bod komen: 1. Scope, in- en output; 

2. Samenwerking; 3. Communicatie en participatie; 4. Kwaliteitszorg; 

5. Instrumenten en tools; 6. Financiering. Het draaiboek benadrukt 

dat deze fasen niet op zichzelf staan, maar in elkaar overlopen en deel 

uitmaken van een iteratief proces.

Deze publicatie volgt de structuur van het Draaiboek Complexe Stad-

sprojecten. Omdat het hier echter niet om concrete projecten gaat, 

maar om een onderzoek naar de reconversie van bestaande bedrijven-

terreinen, zullen enkel de drie eerste fasen behandeld worden. Om 

dezelfde reden zal de geschetste basisopbouw niet gevolgd worden.

Zoals eerder aangehaald is het opzet van deze publicatie HET ON-

DERSTEUNEN VAN RUIMTELIJK ONTWERPERS betrokken in 

het coproductieproces van bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen. 

Elke actor in een dergelijk proces heeft een eigen agenda. Een van de 

voornaamste taken in de agenda van de ruimtelijk ontwerper is het 

bewaken van ruimtelijke kwaliteit. En dit in elke fase van het proces. 

In overeenstemming met het draaiboek complexe stadsprojecten 

wil de publicatie de ontwerper in deze taak ondersteunen door het 

aanreiken van ‘diverse denksporen’ die collectief verkend en bedis-

cussieerd kunnen worden. Het zet hiervoor in op ONTWERPEND 

ONDERZOEK. Het ‘Charter voor architectuuronderzoek’2 van de 

European Association of Architectural Education definieert ontwer-

pend onderzoek als “elke vorm van onderzoek waarbij ontwerpen een 

substantieel onderdeel van het onderzoeksproces vormt”. 

Ten slotte, net zoals in het Draaiboek Complexe Stadsprojecten wordt 

met een CASE gewerkt, meer bepaald de opdracht waarrond de 

masterstudio 2MA gewerkt heeft: het ontwikkelen van ruimtelijke 

concepten voor watergebonden bedrijvigheid op een reeks locaties 

langsheen het Albertkanaal. Het werken met cases kan enerzijds 

helpen om een redenering te illustreren of een argument te onder-

bouwen, maar fungeert anderzijds ook als onderzoeksinstrument. Zo 

kan de concreetheid van een case niet enkel nieuwe problemen bloot 

leggen, maar ook nieuwe denksporen en scenario’s.

Al deze randvoorwaarden leiden tot de volgende structuur:

Hoofdstuk 3 –initiatie- en verkenningsfase: bespreking van een reeks 

generieke trends binnen de sector van (watergebonden) bedrijvigheid 

én ANALYSE van de case.

Hoofdstuk 4 –onderzoeksfase: formuleren van strategische en operati-

2 Dit charter is opgesteld door de EAAE European Association for Architectural Education in 2012

2.
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onele doelstellingen, systematische verkenning van mogelijke DENK-

SPOREN rond de reconversie van bedrijventerreinen tot watergebon-

den bedrijvigheid en oplijsten van richtlijnen voor het formuleren van 

een projectdefinitie.

Hoofdstuk 5 –planuitwerkingsfase: BEELDENDE uitwerking van de 

denksporen op basis van het ontwerpend onderzoek van de studio 

2MA. En dit op schaal van het bedrijfsgebouw, het bedrijventerrein en 

de ruimere regio.

Belangrijk is dat de drie hoofstukken (en dus de drie fasen) sequentieel 

doorlopen kunnen worden, maar ook onafhankelijk van elkaar, in de 

specifieke fasen van het coproductieproces. Samen moeten deze de col-

lectieve definiëring en verkenning van denksporen rond de reconversie 

van bestaande bedrijventerreinen mogelijk maken.
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In 2014 is het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik 
genomen is. Het kanaal verbindt Luik met Antwerpen en is één van 
de zeven kanalen tussen de Maas en de Schelde. Het kanaal is gepland 
in de jaren twintig van vorige eeuw, o.a. op vraag van de mijnbouw 
in Limburg. In 1946 was het volledig klaar. Vandaag is het uitgegroeid 
tot de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 
miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. Daarnaast 
voorziet het de regio Antwerpen van drinkwater1.
Het Albertkanaal vormde oorspronkelijk een zeer snelle verbinding 
tussen de haven van Antwerpen, de Limburgse steenkoolmijnen en het 
industriebekken van Luik. Maar door de teloorgang van de staalindus-
trie verminderde de transitfunctie van het kanaal in sterke mate. De 
bedrijven die zich in de loop der jaren op de oevers van het Albertka-
naal hebben gevestigd nemen nu het grootste deel van de trafiek voor 
hun rekening. Doorheen de jaren is het kanaal zo uitgegroeid tot een 
economische as die zich uitstrekt van Antwerpen tot Luik. Vandaag 
genereert deze as 50.000 rechtstreekse en onrechtstreekse arbeids-
plaatsen. En rekening houdend met de toenemende mobiliteitsproble-
matiek in Vlaanderen, zal de vervoersfunctie van het Albertkanaal de 
komende jaren zeker nog toenemen. Ook de aandacht voor de andere 
functies van het kanaal stijgt: watervoorziening, recreatie, natuuront-
wikkeling en productie van groene energie2.
Parallel aan het Albertkanaal ligt de E313 snelweg en de A13 gewest-
weg. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) beschrijft de 
zone tussen deze drie vervoersassen als een economisch netwerk. 
Het RSV voorzag in 1997 circa 7.000 ha bijkomend te bestemmen 
bedrijventerreinen tegen 2007. Een belangrijk deel hiervan zou in 
dit economisch netwerk komen. Om de concrete uitwerking van 
deze extra bedrijventerreinen te sturen, is in 2004 het Economisch 
Netwerk Albertkanaal (ENA) uitgewerkt. Het is een samenwerkings-
verband tussen de 2 provincies en de 25 gemeenten die langsheen 
het Albertkanaal gelegen zijn, en dit onder coördinatie het Vlaams 
gewest3. Het opzet is “de potenties van het economisch netwerk maxi-
maal te valoriseren door een gedifferentieerd en hoogwaardig aanbod 
aan bedrijventerreinen te creëren. In dit netwerk van Vlaams niveau is 
plaats voor zowel watergeboden als niet-watergebonden bedrijvigheid 
en voor bijkomende hoogwaardige infrastructuur (spoor, leidingen)”.4 
Het ENA bestaat uit een gebiedsgerichte visie en een actieprogramma 
van 80 acties. Een aantal van deze acties gaat over de reconversie van 
bestaande bedrijventerreinen. De samenwerking tussen gemeenten en 
bedrijven is gebaseerd op een sterk coproductief proces. Het ENA is 
dan ook een voorloper van het principe van complexe stadsprojecten.5

De masterstudio 2MA heeft op een reeks locaties van het ENA 
gewerkt. Daarnaast zijn ook een aantal alternatieve locaties geselec-
teerd omwille van landschappelijke uitdagingen (zie locatiekaart). Eén 
opdracht van de studio was het onderzoeken van de mogelijkheden 
om reguliere bedrijven om te vormen tot watergebonden bedrijven.

Deze publicatie herneemt een aantal van deze locaties. Concreet zet 
het in op DRIE SCHAALNIVEAUS, deze van de regio, deze van het 
bedrijventerrein en deze van het bedrijf. Het voortdurend versprin-
gen tussen deze schaalniveaus moet helpen om de bevindingen uit 
het ontwerpend onderzoek te testen en te illustreren. De REGIO 
komt overeen met het ENA zoals dit gedefinieerd is in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Het BEDRIJVENTERREIN staat voor drie 
terreinen uit het ENA, namelijk Ravenshout-Zwartenhoek, Zol-
der-Lummen en Hasselt (zie locatiekaart). En het BEDRIJF staat voor 
alle bedrijven op deze drie terreinen.

1 Bron: wikipedia
2 Bron: www.75jaaralbertkanaal.be
3 Bron: https://ena.ruimtevlaanderen.be
4 Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003. Nadere uitwerking Economisch Netwerk Albert-
kanaal - deel 1 Analyse en geïntegreerde visievorming
5 Bron: Nathalie Raets, Annemie Noordman & Gerard Stalenhoef, 2014. Economisch Netwerk Albertka-
naal 2.0. Ruimte 21, p. 69-71.
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Site Zwartenhoek

Site Zwaaikom, Kwaadmechelen

Site Groene Delle

Site Hasselt

Site Enci

Site Bree

Site Bocholt

Site Oelegem

Antwerpen

Hasselt 

Maastricht

ONDERZOCHTE KNOOPPUNTEN
(locaties die binnen de ontwerpopdracht van de studio 2MA onderzocht zijn)

840

720

600

480

360

240

120

0

864 à 900700240

 
  

14442

Voor bijna elk type vracht, voor grote en kleine waterwegen, zijn er schepen op de markt.   

3014

SPITS KEMPENAAR D.E.K. R.H.K.
GROOT

RIJNSCHIP
GROOT

CONTAINER SCHIP DUW CONVOOI

1     = 10 vrachtwagens van 20 ton

(Eigen verwerking van info uit: Cijfers met vaart. (2012). De vlaamse binnenvaart in beeld.)
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BEDRIJVIGHEID IN RELATIE TOT SPOOR EN WATER
(o.b.v. open GIS-kaarten)
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Volgens het Draaiboek Complexe Stadsprojecten is het doel van deze 

fase “het lanceren van een idee, vaak voorafgegaan door een verken-

ning”. Het opzet van deze verkenning is het OPENEN VAN DE PER-

SPECTIEVEN van alle actoren die deelnemen aan het coproductie-

proces. Weg van eigen agenda’s, van vooringenomen standpunten, en 

sectorale oplossingen. Zo wordt vermeden dat het proces bij aanvang 

al kortgesloten wordt omdat agenda’s niet op elkaar afgestemd raken. 

Of dat het project een optelsom wordt van geïsoleerde ingrepen op 

geïsoleerde vragen. In plaats van een geïntegreerd project, waarbij de 

ingrepen van de verschillende actoren elkaar versterken en de (ruim-

telijke) kwaliteit toe- in plaats van afneemt.

Om deze reden begint de eerste fase met het verschuiven van de 

focus: weg van het feitelijke project, gericht naar de ruimere context. 

De focus ligt op ANALYSE van zowel de programmatorische, als de 

ruimtelijke stand van zaken binnen de sector van (watergebonden) 

bedrijvigheid. Dit leidt tot vragen zoals: wat betekent bedrijvigheid 

vandaag? Welke dynamieken spelen? Hoe verschillen deze dynamieken 

met andere sectoren? Hoe kijken deze andere sectoren naar bedrij-

vigheid? Enz. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet als analyse- en 

visualisatie-instrument.

Wat volgt is een dergelijke denkoefening. Eerst wordt de geschiedenis 

van bedrijventerreinen kort geschetst, dan wordt de huidige situatie 

in kaart gebracht, vervolgens worden dynamieken verkend, om 

uiteindelijk een idee te lanceren. Dit gebeurt telkens in de vorm van 

stellingen. Waar mogelijk worden deze stellingen onderbouwd door 

de case.

3.1 Een korte geschiedenis

Eind 19e eeuw worden de eerste bedrijventerreinen aangelegd. Deze 

hebben zich sinds die tijd steeds verder ontwikkeld. Zo zijn er vandaag 

vijf generaties bedrijventerreinen te onderscheiden1.

1. De eerste generatie bedrijventerreinen ontstaat aan het begin 

van de industrialisatie. Bedrijven lokaliseren zich aan de randen van 

nederzettingen. Het voordeel hiervan is dat de afstand tussen de 

werknemers en het bedrijf klein is; een nadeel dat de kwaliteit van de 

leefomgeving zwaar onder druk staat.

1 Bron: Erik Louw, Barrie Needham, Han Olden & Cees-Jan Pen, 2009. De planning van bedrijventer-
reinen. Sdu Uitgevers.

2. Begin jaren twintig wordt duidelijk dat bedrijven te veel overlast 

veroorzaken. Door de groeiende mobiliteit van de medewerkers en 

het voor die tijd nieuwe stedenbouwkundige principe van het schei-

den van functies, leidt dit er toe dat de functies wonen en werken niet 

meer gemengd worden. De tweede generatie bedrijventerreinen is 

geboren. Heel wat nieuwe bedrijventerreinen worden rond een haven 

georganiseerd. Veel goederen worden immers via het water vervoerd.

3. Na de tweede wereldoorlog verschuift het accent van het goederen-

vervoer via het water naar vervoer via de weg. Een goede ontsluiting 

naar snel- of hoofdwegen wordt, naast een haven, een belangrijke 

randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Deze 

derde generatie bedrijventerreinen is langs belangrijke ontsluitings-

wegen en waterwegen gerealiseerd. Hierdoor hebben deze terreinen 

vaak een multimodaal karakter.

4. De vierde generatie bedrijventerreinen zijn pure snelweglocaties. 

Het vervoer over de weg neemt in de jaren ‘70 en ‘80 immers sterk 

4.
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toe. Het pure industriële karakter van bedrijventerreinen verdwijnt, 

de kavels worden kleiner en er ontstaat een grotere diversiteit aan 

bedrijven die zich op een bedrijventerrein vestigen.

5. De vijfde generatie bedrijfsomgevingen zetten in op duurzame 

bedrijvigheid. Ze worden gekenmerkt door stedenbouwkundige 

kwaliteit, multimodaliteit, ecologische duurzaamheid en intensief 

ruimte gebruik. Deze generatie terreinen is op dit moment in volle 

ontwikkeling.

3.2 Verkenning van de huidige situatie (watergebonden) 

bedrijvigheid

- de potentie van watergebonden bedrijvigheid wordt onderbenut. Zo 

maakt het merendeel van de bedrijven die vandaag aan water gelegen 

zijn, geen gebruik van dit water. Ook al is vrachtvervoer via de bin-

nenvaart voor een aantal bedrijfssectoren goedkoper dan vervoer via 

de weg (en bovendien minder milieubelastend). ZIE CASE.

- het monofunctionele karakter van bedrijventerreinen is niet langer 

houdbaar. Vlaanderen heeft een bevolkingsdichtheid van 470 inwoners 

per km. In Wallonië is dit 210 inwoners per km, in Frankrijk 118 en 

in Duitsland 226. In Nederland is dit 498. Het verschil met Nederland 

is echter dat de bevolking in Vlaanderen quasi homogeen over het 

territorium verspreid is. Dit maakt dat de druk op de ruimte overal 

erg hoog is. Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal deze 

druk in de komende 20 jaar nog fors toenemen2. Eén van de antwoor-

den op deze druk is meervoudig ruimtegebruik, en dus het opgeven 

2 De SVR voorspelt een bevolkingstoename van 1.000.000 Vlamingen tegen 2030.

van het zoneringsprincipe uit de Gewestplannen.

- de meerwaarde van het concentreren van bedrijven op één terrein is 

vandaag-de-dag beperkt. Door het concentreren van bedrijven op een 

afgelegen terrein vermindert ongetwijfeld de overlast voor omwonen-

den. Maar hier stopt veelal de meerwaarde. Zo delen bedrijven op een 

terrein amper iets buiten de weginfrastructuur. Elk bedrijf staat op 

een eigen perceel, dat vaak groot genoeg is om dubbel zoveel gebou-

wen te huisvesten. Er wordt geen parking gedeeld, geen opslagruimte, 

geen waterberging, geen energievoorziening, geen afvalverwerking, 

enz. Sommige bedrijventerreinen richten zich op één type bedrijvig-

heid. Maar dit heeft in de meeste gevallen meer met imago te maken, 

dan met het principe van cradle-to-cradle3 waarbij bedrijven samen 

5.
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een gesloten kringloop vormen van productie tot afvalverwerking. ZIE 

CASE.

- de ruimtelijke kwaliteit van de huidige bedrijventerreinen is zo on-

dermaats dat bedrijven in de nabije toekomst wel eens zouden kunnen 

verhuizen. De precieze geografische vestigingslocatie is voor veel 

bedrijven omwille van technologische innovaties de laatste decennia 

steeds minder belangrijk geworden. Wat wel telt, zijn zaken als bereik-

baarheid, kostprijs, stabiele energievoorziening, en –in toenemende 

mate, ruimtelijke kwaliteit. Heel wat bedrijventerreinen hebben 

deze kwaliteit niet. Het zijn generieke verkavelingen, op locaties 

waar grond voor handen was en, zoals aangehaald in het vorige punt, 

zonder collectieve voorzieningen en zonder openbare ruimte. En dit 

levert heel wat conflicten op met andere actoren, zoals omwonenden, 

recreanten, natuurverenigingen, enz. ZIE CASE

- elke gemeente een eigen bedrijventerrein is niet langer een verde-

digbare politiek. Het gewestplan en het structuurplan laten toe dat 

praktisch elke gemeente haar eigen bedrijventerrein heeft. Heel wat 

van deze terreinen zijn economisch niet rendabel en genereren boven-

dien heel wat overlast, voornamelijk naar mobiliteit. Een duurzame 

economische ontwikkeling vraagt om een regionale aanpak van be-

drijvigheid waarin terreinen van verschillende gemeenten gebundeld 

worden op basis van ontsluitingsmogelijkheden4.

- de beperkte zichtbaarheid van bedrijven en bedrijfsprocessen draagt 

bij aan het negatieve imago waar bedrijvigheid mee worstelt. Praktisch 

elke bouw van een nieuw bedrijf stuit op protest van omwonenden. 

3 Zie ook het principe van circulaire economie: http://eboek.plan-c.eu/
4 Bron: Geert Vercruysse, 2014. Bedrijventerreinen: van een verspreide naar een regionale aanpak. 
Ruimte 21, p.79-80.

Deze vrezen lawaaioverlast, verkeersoverlast, reukoverlast, waarde-

vermindering van de eigen woning, enz. Deze vrees is deels terecht, 

maar stoelt deels ook op onwetendheid. En hoe kan het ook anders, 

bedrijvigheid wordt vandaag meer en meer weg gestopt. Wat minder 

dan 100 jaar geleden het hart van een samenleving was (denk aan de 

mijnzetels in Limburg), zit vandaag verborgen op bedrijventerreinen, 

in anonieme dozen. Uit het oog, uit het hart.

3.3 Verkenning dynamieken (watergebonden) bedrijvigheid

- in de nabije toekomst zal transport via water voor het merendeel van 

de bedrijfssectoren kunnen concurreren met wegtransport. Vandaag 

blijft transport via water vooral beperkt tot bulk- en containervervoer. 

Innovatie in de scheepvaart maakt echter dat ook just-in-time levering 

betaalbaar wordt en dat ook het vervoer van kleinere hoeveelheden 

via pallets concurrentieel wordt5.

- in de nabije toekomst zullen bedrijven nog amper hinder veroor-

zaken. Technische innovaties maken dat de geluidsisolatie vandaag zo 

goed is, dat lawaaioverlast van bedrijven tot een minimum beperkt 

blijft; dat rookfilters vandaag zo goed zijn, dat er praktisch geen scha-

delijke uitstoot meer is, enz.

- in de nabije toekomst zullen bedrijven geen eindverbruiker meer 

zijn, maar een grondstofleverancier. Vandaag verbruiken bedrijven 

vooral grondstoffen waaronder elektriciteit, warmte, water, enz. Tech-

nologische innovaties maken dat bedrijven hun restwarmte kunnen 

5 Bron: http://www.descheepvaart.be

7.
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delen met anderen via een warmtenet; dat ze hernieuwbare energie 

kunnen produceren; dat ze afvalwater kunnen zuiveren; dat ze afval 

terug in de productieketen kunnen opnemen, enz.

3.4 Lanceren van een idee

Opgeteld bieden de dynamieken een ander perspectief op bedrij-

vigheid. Zo maken innovaties binnen de scheepvaart dat bedrijven 

werkelijk gebruik kunnen maken van het water. Zo maken technische 

innovaties dat de hinder van bedrijven verwaarloosbaar wordt en 

bedrijvigheid makkelijk met andere activiteiten gecombineerd kan. En 

zo maken innovaties rond recyclage en hergebruik dat bedrijventerrei-

nen diensten aan elkaar en aan derden kunnen aanbieden in plaats van 

enkel op zichzelf gekeerd te zijn.

Op basis van deze perspectieven kunnen (ruimtelijke) scenario’s voor 

een anderssoortige watergebonden bedrijvigheid uitgetekend worden. 

Wat volgt zijn twee zo’n scenario’s (of denkbeelden):

- bedrijven hoeven zich niet langer te vestigen op een bedrijventer-

rein, maar zouden om het even welke locatie langs een kanaal kunnen 

uitkiezen. Dus ook in een natuurgebied, of aan de rand van een dorp. 

De hinder is immers beperkt en bedrijven kunnen ook diensten 

leveren.

- bedrijventerreinen hoeven niet langer monofunctioneel te zijn, maar 

kunnen uitgroeien tot openbare ruimten die verschillende publieken 

aanspreken (op verschillende tijdstippen). Omdat de hinder beperkt 

is en omdat de (ruimtelijke) kwaliteit van bedrijventerreinen almaar 

belangrijker wordt. Mooi meegenomen is dat elk van deze publieken 

nieuwe economieën kan genereren. Dit scenario geldt zowel voor 

bestaande als voor nieuwe bedrijventerreinen.

3.5 Case

De analyse van de case volgt de drie, eerder gedefinieerde, schalen: 

de regio, het bedrijventerrein en het bedrijf. Analyse op schaal van de 

regio is gebaseerd op literatuur. Analyse op schaal van de drie bedrij-

venterrein is gebaseerd op cartografisch onderzoek. De analyse van de 

bedrijven, ten slotte, is gebaseerd op interviews.

3.5.1 Op schaal van de regio

Een recente GIS-studie toont aan dat heel wat bedrijfsgronden in het 

ENA ONBENUT blijven. Op dit moment hanteert Vlaanderen een 

activeringsgerichte aanpak om deze onbenutte percelen op de markt 

te brengen6.

Het ENA heeft een enorme impact op de mobiliteit. Deze is quasi vol-

ledig gericht op wegverkeer. Bij het aanleggen van nieuwe terreinen 

wordt er enkel aandacht besteed aan de lokale ontsluiting van dit 

terrein7. En omwille van de nabijheid van de E313 en 314 is deze 

lokale ontsluiting natuurlijk nooit een probleem. Maar wat is de 

impact van een nieuw terrein op het hoofdwegennet? Dit is vandaag al 

verzadigd. Een deel van het antwoord ligt in vervoer via water. Zeker 

omwille van het feit dat “Vlaanderen ongeveer 1.350 km bevaarbare 

waterwegen telt, waarvan er ruim 1.000 km worden gebruikt door de 

beroepsvaart. Dat staat voor één van de dichtste netten van rivieren en 

kanalen ter wereld. Maar in tegenstelling tot de weg en de spoorweg, 

hebben de binnenwateren nog een aanzienlijke reservecapaciteit”8.

6 Bron: Nathalie Raets, Annemie Noordman & Gerard Stalenhoef, 2014. Economisch Netwerk Albertka-
naal 2.0. Ruimte 21, p. 69-71.
7 Bron: Erik Grietens, 2014. Vlaanderen aan de top – maar welke top?,& Ruimte 21, p.82.
8 Bron: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost Vlaanderen.

8.



26

9.

10.

Het jaagpad wordt op bepaalde plaatsen versperd.



27

3.5.2 Op schaal van het bedrijventerrein

Zoals eerder aangehaald focust de case op drie bedrijventerreinen ge-

legen in het ENA, namelijk Ravenshout-Zwartenhoek, Zolder-Lum-

men en Hasselt. Voor elke van deze terreinen zijn volgende zaken in 

kaart gebracht: (1) de ruimere context (op basis van een luchtfoto) en 

(2) het bebouwde oppervlakte. Vervolgens zijn voor elk bedrijf, op elk 

terrein, volgende zaken uitgetekend en doorgerekend: (3) de ruimere 

context (op basis van een luchtfoto) en (4) de (multi)modaliteit 

(waaronder de relatie tot het water). Ten slotte is voor elk bedrijven-

terrein een CONFLICTEN-KAART samengesteld die weergeeft waar 

de spanningen tussen ruimtegebruikers liggen.

De cartografische analyse bevestigt de stellingen uit de verkenning van 

de huidige toestand en trends binnen de sector van watergebonden 

bedrijvigheid.

- er zijn amper bedrijven die het water gebruiken voor transport;

- alle bedrijventerreinen zijn monofunctioneel;

- de dichtheid is relatief laag. Een doorsnee economisch benutte be-

drijfskavel is in Vlaanderen slechts voor 25% bebouwd9;

- er is een overaanbod aan infrastructuur (wegen, kades, parking, 

enz.);

- er is praktisch geen meervoudig gebruik van ruimte door de bedrij-

ven, noch door andere actoren;

- er is geen openbare ruimte die naam waardig; 

- er zijn duidelijke conflicten met de gebruikers van de percelen die 

grenzen aan de bedrijventerreinen.

Samengevat kennen de drie bedrijventerreinen heel wat ONDER-

BENUTTING, zowel letterlijk als naar kwaliteit. Er is, met andere 

woorden, ruimte voor (economische) optimalisatie. Tegelijkertijd 

ligt in deze onderbenutting een kans voor het implementeren van de 

twee geschetste scenario’s. Omwille van het opzet van deze publicatie, 

het ontwikkelen van ruimtelijke strategieën voor de reconversie van 

bedrijventerreinen tot watergebonden bedrijvigheid, zal enkel HET 

TWEEDE SCENARIO verder verkend worden.

Interessant in dit verband is het recente instrument van ‘activerings-

teams’. Dit zijn teams van ambtenaren die actief op zoek gaan naar on-

derbenutte bedrijfspercelen, contact opzoeken met de grondeigenaars 

en samen toekomstplannen uitwerken voor een optimaler gebruik van 

het bedrijventerrein. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuwe 

ontsluitingsweg waardoor achterin gelegen percelen verkocht kunnen 

worden. Activeringsteams worden begeleid door intercommunales en 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen10 en gefinancierd door het 

Agentschap Ondernemen.

9 Bron: Dirk Cleiren & Els Kenis, 2014. ENA: de schaduwkant van een succesverhaal. Ruimte 21, 
p.77-78.
10 Zie bijvoorbeeld het project ‘Activeringsteams onbenutte bedrijventerreinen’ van POMLimburg, 
http://www.pomlimburg.be/kwalitatieve-bedrijventerreinen.html

3.5.3 Op schaal van het bedrijf

Eén onderdeel van de masterstudio 2MA was het interviewen van 

bedrijfsleiders. Uit deze gesprekken blijkt dat ondernemers bij hun 

zoektocht naar bedrijfslocaties primair kijken naar de GEBRUIKS-

WAARDE van het bedrijventerrein, vertaald als: autobereikbaarheid, 

beschikbare ruimte, functionaliteit van aanwezige bedrijfspanden, 

en laad- en losmogelijkheden op eigen terrein. Als de locatie hieraan 

voldoet, wordt vervolgens naar de BELEVINGSWAARDE van het 

bedrijventerrein gekeken, vertaald als: uitstraling van aanwezige 

bedrijfspanden, onderhoudsniveau van de openbare ruimte, en 

representativiteit van het eigen bedrijfspand. Pas op het moment dat 

het bedrijf op de nieuwe locatie gevestigd is, hebben ondernemers in 

beperkte mate oog voor de TOEKOMSTWAARDE van het bedrijven-

terrein.

Uit de rondvraag blijkt verder dat heel wat ondernemers open staan 

voor duurzame bedrijvigheid. Zo is bijna twee derde van de onder-

vraagde ondernemers bereid om 5 tot 10 procent van de aankoopsom 

als extra te investeren in ‘duurzaamheidsmaatregelen.’ Meestal gaat 

het hier echter om technische maatregelen zoals het voorzien van ex-

tra dak- en gevelisolatie, isolerend glas en HF-TL verlichting. Terwijl 

duurzame bedrijvigheid juist om een ‘brede’ invulling van duurzaam-

heid vraagt die bijvoorbeeld ook uitgaat van het delen van diensten, 

het minimaliseren van ruimtegebruik, het inzetten op omgevings-

kwaliteit, het beperken van verplaatsingen, het werken in kringlo-

pen, enz. Ondernemers willen met andere woorden wel duurzaam 

ontwikkelen, maar dan vooral binnen de eigen perceelgrenzen en in 

de eerste plaats op basis van financiële afwegingen.

11.
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(Eigen verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)
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(Eigen verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)
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(Eigen verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)
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4
ONDERZOEK

DENKSPOREN
en

PROJECTDEFINITIE
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Volgens het Draaiboek Complexe Stadsprojecten is het doel van deze 

fase “het ontwikkelen van visies en van strategische en operationele 

doelstellingen”. Deze moeten uiteindelijk resulteren in een PRO-

JECTDEFINITIE.

Waar de vorige stap inzet op het verruimen van het perspectief, weg 

van het eigenlijke project, keert deze stap terug naar het project en 

focust op het scherpstellen van de doelstellingen van het project. 

Waar de vorige stap inzet op analyse - van de bestaande context, van 

aanwezige dynamieken, enz. -, draait deze stap om SYNTHESE – van 

de individuele doelstellingen van de actoren, van de diverse denk-

sporen uit de verkenningsfase, enz. Ontwerpend onderzoek wordt 

ingezet om deze synthese tastbaar te maken.

4.1 Expliciteren strategische en operationele doelstellingen

Elke deelnemer aan een coproductieproces volgt een eigen agenda 

met eigen strategische doelstellingen. Deze zijn veelal economisch, 

maar kunnen daarnaast ook sociaal, ecologisch, of cultureel zijn. 

Ze kunnen de inzet zijn van een gemeenschap of beperkt zijn tot de 

wensen van één individu.

Ook de ruimtelijk ontwerper heeft eigen doelstellingen. In deze 

publicatie worden deze samengevat als HET BEWAKEN VAN RUIM-

TELIJKE KWALITEIT. Deze is vertaald in volgende DRIE OPERATI-

ONELE DOELSTELLINGEN:

1: het bewaken van LANDSCHAPPELIJKE INPASSING. Een be-

drijfskavel en een bedrijventerrein zouden zo vormgegeven moeten 

kunnen worden, dat deze de kwaliteit van het omliggende landschap 

verbeteren. En dit zowel ecologisch, ruimtelijk als esthetisch.

2: het mogelijk maken van MEDEGEBRUIK. Dit kan onderling tus-

sen bedrijven, maar ook tussen sectoren. En dit kan variëren van mi-

nimaal medegebruik, waarbij openbare ruimte, op tijdstippen waarbij 

de bedrijven niet werken, door andere sectoren gebruikt worden (vb. 

recreatie), tot maximaal medegebruik in de vorm van functiemenging 

(vb. hybride gebouwen).

3: het garanderen van MULTIMODALE ONTSLUITING. Transport 

via water speelt hierin een sleutelrol.

De veronderstelling is dat als deze drie operationele doelstellingen 

gehaald worden, dat het project dan ook duurzaam is en dat de ver-

blijfskwaliteit hoog is.

De definitie van DUURZAME BEDRIJVIGHEID, ten minste zoals 

deze door Vlaanderen gehanteerd wordt, is gebaseerd op twee van 

deze drie parameters, namelijk het bundelen van vervoerstromen 

(multimodaliteit) en het clusteren van bedrijven (een vorm van 

medegebruik). Elke transportmodaliteit heeft immers sterke punten. 

Het bundelen van deze modaliteiten verhoogt dan ook de (economi-

sche) duurzaamheid van een bedrijventerrein. Multimodaliteit wordt 

echter pas echt haalbaar als er een cluster van bedrijven aanwezig is 

die complementair zijn, zowel in verticale als in horizontale zin. “Ver-

ticaal betekent hier dat goederen door het ene bedrijf geproduceerd 

als inkomende goederen door een ander bedrijf op het bedrijventer-

rein worden afgenomen. Horizontale complementariteit betekent 

dat bedrijven op het bedrijventerrein vergelijkbare inkomende en/

of uitgaande goederenstromen hebben die gemakkelijk gebundeld 

kunnen worden”1. Een tweede voordeel van clustering, ten slotte, 

is dat het rendabel wordt voor bedrijven om diensten te delen zoals 

administratie, facilitaire functies, transportplanning, vergaderruimtes, 

magazijnruimte, enz.2 Wat ons opnieuw bij medegebruik brengt.

De kunst is nu om deze doelstellingen in concrete voorstellen te ver-

talen die ook tegemoet komen aan de strategische doelstellingen van 

de andere actoren. Om te voorkomen dat deze voorstellen beperkt 

blijven tot een optelsom van individuele doelstellingen, vraagt deze 

vertaling om een onderhandelingsproces waarin alle actoren hun 

plaats vinden. Sommige doelstellingen zijn immers niet verenigbaar. 

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden, om uiteindelijk tot een 

geïntegreerd voorstel te komen. Het is onwaarschijnlijk dat standaard 

antwoorden dergelijke complexe doelstellingen kunnen integreren. 

Met andere woorden, een coproductieproces zal altijd tot UNIEKE 

BEDRIJFSBIOTOPEN leiden op maat van de betrokken actoren en de 

ruimtelijke situatie.

4.2 Systematiseren diverse denksporen

Eens de strategische doelstellingen van alle actoren uitgeklaard zijn, 

kunnen de ideeën die tijdens de verkenningsfase geformuleerd zijn, 

geconcretiseerd worden. In het geval van deze publicatie gaat het om 

één idee, namelijk de reconversie van bestaande bedrijventerreinen 

tot watergebonden bedrijvigheid die meerdere publieken aanspreekt. 

Om dit scenario op een systematische manier te verkennen worden 

volgende TWEE UITGANGSPUNTEN naar voor geschoven.

Ten eerste, de verkenning begint op het SCHAALNIVEAU VAN HET 

BEDRIJF. De centrale vraag wordt dan hoe de ruimtelijke kwaliteit 

van één bedrijfsgebouw verbeterd kan worden. Pas in tweede instan-

tie wordt doorgeschakeld naar het niveau van het bedrijventerrein, en 

ten slotte de regio. Het achterliggend idee is dat de eigendomsstruc-

tuur van een bestaand terrein gefragmenteerd is en dus niet in zijn ge-

heel aangepakt kan worden. De logische schaal van interventie is dus 

deze van één perceel, of uitzonderlijk twee of drie aaneensluitende 

percelen. Het uitwerken van een strategische visie rond het verhogen 

van de het openbare karakter van een bedrijventerrein moet dan ook 

vanuit de schaal van het bedrijf vertrekken. De concreetheid van dit 

schaalniveau laat bovendien ook toe om de (ruimtelijke) impact van 

innovatieve technologieën, zoals nieuwe vormen van watertransport, 

af te tasten.

Ten tweede, het geselecteerde scenario moet opnieuw leiden tot een 

veelheid aan denksporen. Om niet in deze veelheid te verdwalen – 

en zo potentieel waardevolle sporen over het hoofd te zien – is het 

voorstel om met een MATRIX te werken. Inderdaad op schaal van het 

bedrijf. Omdat de ruimtelijk ontwerper in deze publicatie centraal 

staat, is er voor gekozen om deze matrix op te bouwen rond de 

drie operationele doelstellingen van ruimtelijke kwaliteit, namelijk: 

1 Bron: Bart Vannieuwenhuyse, 2014. De toekomst: clusteren en bundelen. Ruimte 21, p.81.
2 Bron: Bart Vannieuwenhuyse, 2014. De toekomst: clusteren en bundelen. Ruimte 21, p.81.
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relatie tot het landschap, type medegebruik, en type multimodaliteit. 

De waarden die deze drie ‘parameters’ kunnen aannemen, zijn een 

onderhandelde vertaling van de operationele doelstellingen van alle 

actoren. 

De eerste parameter CONTEXT verwijst naar de landschappelijke 

inpassing van het bedrijf. In totaal zijn drie context-waarden gedefini-

eerd: een landschappelijke, een perifere en een centrale. De tweede 

parameter MEDEGEBRUIK slaat op het collectieve en openbare 

karakter van het bedrijf. Ook hier zijn drie waarden gedefinieerd: 

isolement (oftewel geen medegebruik), collectieve ruimte (oftewel 

minimaal medegebruik) en hybride gebouw (oftewel maximaal 

medegebruik). De derde parameter MULTIMODALITEIT slaat op de 

relatie van het bedrijf tot het water. Hier zijn de drie waarden: naast 

het water, in het water en over het water.

Elke combinatie van deze waarden (vb. een hybride gebouw, in het 

water, in het centrum van een nederzetting) kan gelezen worden als 

één synthese van de agenda’s van de betrokken actoren. Elke synthese 

is het resultaat van een onderhandelingsproces. Het zou dan ook 

kunnen dat de actoren besluiten dat sommige combinaties van deze 

parameters en waarden absoluut niet wenselijk zijn, terwijl anderen 

enkel onder bepaalde voorwaarden, enz. 

In het volgende hoofdstuk zal elk van deze syntheses – of denkspo-

ren – ontwerpmatig verkend worden. Deze verkenningen moeten 

uiteindelijk leiden tot een TAXONOMIE van watergebonden bedrijfs-

gebouwen. Zo’n taxonomie kan helpen om het volgende schaalniveau 

aan te pakken, namelijk deze van het bedrijventerrein. Om uiteinde-

lijk te eindigen op het niveau van de regio.

Ruimtelijke Agenda

Context medegebruik MULTIMODALITEIT

Landschappelijk

Perifeer (rand van het dorp)

Centraal (dorps-/stadscentrum)

Isolement

Hybride gebouw

Collectieve ruimte

Naast het water

In het water

Over het water

4.3 Formuleren projectdefinitie

Een projectdefinitie, of een Programma Van Eisen (PVE), bestaat uit 

een opsomming van die programmaonderdelen die in een gebouw of 

terrein aanwezig moeten zijn, met per onderdeel specificaties zoals 

het minimum en/of maximum oppervlakte, de vrije hoogte, eisen 

voor afwerking, minimum daglichttoetreding, veiligheidscriteria, enz. 

Meestal worden ook de relaties tussen deze onderdelen beschreven, 

wat naast elkaar moet liggen, wat absoluut niet naast elkaar mag 

liggen, wat geïsoleerd moet blijven, enz. De projectdefinitie is dus 

een vertaling van het bedrijfsproces, van de werking van het bedrijf of 

bedrijventerrein.

In het merendeel van de gevallen is de projectdefinitie geschreven 

door slechts één partij, namelijk de opdrachtgever. En meestal doet 

een projectdefinitie slechts uitspraak over het gebouw of terrein. In 

beide gevallen bestaat het risico dat hierdoor belangen van andere 

actoren verwaarloosd blijven. In de korte of lange termijn zou dit tot 

conflicten kunnen leiden die de werking van het gebouw of terrein 

kunnen belemmeren.

Het opzet van een coproductieproces is om dergelijke conflicten te 

vermijden door de projectdefinitie gezamenlijk uit te werken. Dit 

komt neer op het verder concretiseren en integreren van de operatio-

nele doelstellingen uit de vorige stappen.

Op de website van het Kenniscentrum Vlaamse Steden staan een 

aantal voorbeelden van projectdefinities die op een dergelijke copro-

ductieve manier uitgeschreven zijn: http://www.complexestadspro-

jecten.be/zoeken/Paginas/Results.aspx?k=projectdefinitie



58

4.4 Case

Het eerste uitgangspunt bepaalt dat het onderzoek moet vertrekken 

van het schaalniveau van het bedrijf. Laat ons bij wijze van oefening 

daarom de drie operationele doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit 

eens toepassen op de bedrijven gelegen op de drie geselecteerde 

bedrijventerreinen. Voor LANDSCHAPPELIJK INPASSING levert dit 

het volgende beeld op. Er is geen ruimtelijke relatie met het water, 

noch met het omliggende landschap. En er zijn heel wat ruimtelijke 

conflicten, zoals een woonlint in een bedrijventerrein, een bedrijven-

terrein naast een natuurgebied. Voor MEDEGEBRUIK geldt dat de 

dichtheid (FAR) erg laag is met enkel horizontale bedrijven. Dat één 

type bedrijf overheerst, namelijk de loods. Dat er geen medegebruik 

van ruimte tussen bedrijven is, bijvoorbeeld voor parking, opslag, 

energie, of waterhuishouding. En dat medegebruik met andere sec-

toren minimaal is. Zo wordt een jaagpad als fietspad gebruikt en ligt 

er een race-parcours op een bedrijventerrein. Voor MULTIMODALE 

ONTSLUITING, ten slotte, blijkt dat bedrijven geen gebruik maken 

van de transportpotentie van het water, maar voornamelijk inzetten 

op vervoer via de weg. Deze is bovendien sterk over-gedimensio-

neerd.

Als we deze bevindingen ten slotte toepassen op de matrix dan blijkt 

dat praktisch alle bedrijven passen binnen één en dezelfde combinatie 

van waarden, namelijk, geïsoleerde bedrijven, gelegen naast het wa-

ter, op perifere locaties. Het verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit 

van bedrijventerreinen vraagt echter om een verscheidenheid aan 

combinaties. Om deze reden zijn in het volgende hoofdstuk zeven 

alternatieve combinaties ontwerpmatig verkend.
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5
PLANUITWERKING



62
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Volgens het Draaiboek Complexe Stadsprojecten is het doel van deze 

fase “het uitwerken van de visies en doelstellingen tot één of meerdere 

plannen ter voorbereiding van de uitvoering”. Het beschrijft deze fase 

als ‘het diepgaander onderzoek’.

Na het verruimen van het perspectief en het scherpstellen van de 

doelstellingen zet deze stap in op de ruimtelijke vertaling van deze 

doelstellingen. Het begint bij de schaal van het gebouw, om via het 

bedrijventerrein op te klimmen naar de schaal waar we in de eerste 

stap van vertrokken zijn, namelijk deze van de regio.

Voor de schaal van het gebouw komt dit neer op het uitwerken van 

de geselecteerde matrix-combinaties. Voor elk van deze combinaties 

is een projectdefinitie opgesteld. Het werken met een eenvormige 

projectdefinitie laat toe om de ‘denksporen’ met elkaar te vergelijken 

en zo te kijken welk denkspoor het beste aan de operationele doelstel-

lingen voldoet. Dit kan de betrokken actoren helpen om een gedeelde 

keuze voor één ruimtelijk scenario te maken, maar kan daarnaast ook 

leiden tot de gezamenlijke beslissing om de operationele doelstel-

lingen bij te stellen. En zo een nieuwe planuitwerkingsfase op te 

starten.

Voor de schaal van het bedrijventerrein komt dit neer op het inzetten 

van uitgewerkte gebouwscenario’s om zo een aantal reconversiestrat-

egieën uit te tekenen. Deze worden opnieuw vergeleken en getoetst 

aan de strategische doelstellingen. Dit zou kunnen leiden tot het 

verkennen van nieuwe matrix-combinaties.

Een zelfde oefening wordt gemaakt op de schaal van de regio. In 

principe zou voor deze schaal een nieuw coproductieproces opgestart 

moeten worden, dat resulteert in eigen operationele doelstellingen 

en een eigen taxonomie. Deze schaal kent immers eigen actoren, met 

mogelijk andere agenda’s dan de lokale actoren.

5.1 op schaal van het bedrijf

Deze stap is gebaseerd op het werk van de masterstudio 2MA. Uit 

het studentenwerk zijn die ontwerpvoorstellen geselecteerd die de 

VERSCHEIDENHEID AAN MATRIX-COMBINATIES het beste 

illustreren. Elk voorstel is telkens getoetst aan de drie operationele 

doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit.

De opdracht van de studio bestond uit drie deelopdrachten: Context, 

Content en Concept. In ‘context’ moesten de studenten een concrete 

locatie langsheen het Albertkanaal onderzoeken en alle omgeving-

skarakteristieken alsook programmatische en/of ruimtelijke claims in 

kaart brengen. In ‘content’ moesten de studenten een bedrijvigheids-

programma kiezen. Dit kon vanuit een persoonlijke interesse, of 

vanuit een concrete vraag van een bedrijf. In ‘concept’ moesten de 

studenten alle externe claims (bv. park, recreatie, parking, ontmoet-

ingsplaats, hondenpark,...) combineren met het bedrijvigheids-

programma. Deze combinatie vormde de basis voor een ruimtelijk 

concept wat uiteindelijk uitgewerkt is tot een stedenbouwkundig 

masterplan en nadien tot een architecturaal ontwerp.

Elk studentenwerk wordt voorafgegaan door een reeks visualisaties die 

de centrale kenmerken van het werk samen vatten. Deze visualisaties 

volgen een zelfde grafische taal om een vergelijking tussen alle matrix-

combinaties mogelijk te maken. De eerste twee beelden (weergegeven 

in een cirkel) visualiseren elk één antwoord van het ontwerpvoorstel 

op één of meerdere van de drie operationele doelstellingen. De derde 

figuur vat het ruimtelijk principe samen. Bijvoorbeeld een gebouw 

als een brug. Het vierde beeld probeert de ruimtelijke impact te vat-

ten. Het vijfde beeld, ten slotte, is een referentie naar een bestaand 

project.
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BRUG

Diagram Brug
Anke Geebelen

Bocholt

Het voorstel is om het bedrijfsgebouw te ontwikkelen als een brug 

over het kanaal (zie parameter multimodaliteit). Over de parameters 

context en medegebruik wordt geen uitspraak gedaan. De Ponte Vec-

chio over de rivier de Arno in Firenze, Italië, is wellicht het bekendste 

voorbeeld van een brug waarop reeds sinds de Middeleeuwen handel 

wordt gedreven.

CONTEXT: Een brug is in de eerste plaats een utilitaire VERBIN-

DING tussen twee bestemmingen. In het geval van het ENA, herstelt 

een brug lokaal de breuk die het Albertkanaal veroorzaakt heeft. 

Historisch gezien vormde een brug vaak DE AANZET VAN EEN 

NEDERZETTING. Een brug kan dan ook ingezet worden als een 

essentieel onderdeel in een groter gebiedsontwikkelingsproject. 

Zeker als aan deze brug ook nog programma toegevoegd wordt. De 

ligging dwars over het kanaal maakt een bruggebouw, ten slotte, tot 

een TOP-ZICHTLOCATIE; een unieke landmark (zie figuur), een 

bestemming op zich.

Kortom: een bijzondere en representatieve vestigingslocatie. Een 

mogelijke pionier. Uiterst opvallend en perfect bereikbaar.

MEDEGEBRUIK: Inherent aan een bruggebouw is dat het beschikt 

over twee royale entrees, één aan beide zijden van het water. Dit 

maakt het gebouw geschikt voor meerdere gebruikers (en dus mede-

gebruik). Daarnaast laat een brug de combinatie van vervoersmodi 

toe, namelijk via water en weg. Deze kunnen zowel privaat als publiek 

zijn. Het resultaat is een poreus geheel met ontelbare samenwerkings-

mogelijkheden en doorzichten naar de omgeving.

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap
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MULTIMODALITEIT: Het brug-principe laat toe om een letterlijke 

multimodale KNOOP te realiseren tussen weg, water én spoor. Dit 

zorgt voor een perfecte afhandeling van grondstoffen en eindproduc-

ten (zie figuur). De knoop kan nog uitgebreid worden met voorzie-

ningen voor wandelaars en fietsers. Dit vraagt uiteraard om een goede 

aansluiting van het bruggenhoofd op het openbaar domein. Wat niet 

evident is als ook het spoor een draad vormt in de knoop.

Ponte vecchio italie
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4 Studentenproject:

Anke Geebelen: De passage van Bocholtse Kaas

Bocholt staat bekend om zijn rijke landbouwactiviteit. Wlagun-

een en akkers omringen de bebouwde omgeving en dragen bij 

aan de eigenheid van de gemeente. De zuidelijke kanaalrand 

echter, is tot op heden een onbepaald gebied. Hier ontstaat 

een kans om de identiteit van Bocholt op die plek in de verf te 

zetten. Door enerzijds het landschap in het noorden en ander- 

zijds de stedelijkheid in het zuiden over het kanaal te trekken, 

ontstaat er interessante overlap. Opeens lijkt de kanaalgrens 

niet meer zo strikt. Met een kaasproduc- tiebedrijf wordt er 

ingespeeld op het landbou wkarakter en de vele veehouderijen 

in Bocholt en omstreken. Ook wordt de Bocholtse kaas nu echt 

op de kaart gezet. Daarbij is kaas vanwege het grote gewicht 

ideaal om per boot vervoerd te worden. De oversteek van het 

kanaal vormt het leidend verhaal in deze context. Het heeft 

geleid tot het idee: ‘gebouw als brug’ of ‘brug als gebouw’. In 

feite ontstaan er 2 stromen die met elkaar worden verweven: 

de publieke verplaatsings-as en de programma-as. Op sommige 

plaatsen zullen de assen kruisen.

30
MASTERPROJECT

Bocholt staat bekend om zijn rijke landbouwactiviteit. 
Weilanden en akkers omringen de bebouwde omgeving 
en dragen bij aan de eigenheid van de gemeente.  
De zuidelijke kanaalrand echter, is tot op heden een 
onbepaald gebied. Hier ontstaat een kans om de  
identiteit van Bocholt op die plek in de verf te zetten. 
Door enerzijds het landschap in het noorden en ander-
zijds de stedelijkheid in het zuiden over het kanaal te 
trekken, ontstaat er interessante overlap. Opeens lijkt 
de kanaalgrens niet meer zo strikt. Met een kaasproduc-
tiebedrijf wordt er ingespeeld op het landbouwkarakter 
en de vele veehouderijen in Bocholt en omstreken. Ook 
wordt de Bocholtse kaas nu echt op de kaart gezet.  
Daarbij is kaas vanwege het grote gewicht ideaal om per 
boot vervoerd te worden. De oversteek van het kanaal 
vormt het leidend verhaal in deze context. Het heeft 
geleid tot het idee: ‘gebouw als brug’ of ‘brug als gebouw’. 
In feite ontstaan er 2 stromen die met elkaar worden  
verweven: de publieke verplaatsings-as en de program-
ma-as. Op sommige plaatsen zullen de assen kruisen, 
samenvallen of langs elkaar door lopen. Het pad wordt 
opgeladen met het programma, dat zich errond bevindt. 
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Bocholt is een typische landbouwgemeente gelegen 
aan de kanaalsplitsing van de Zuid-Willemsvaart en 
het kanaal Bocholt-Herentals. De gemeente is als het 
ware gelegen in een holte van de Zuid-Willemsvaart en 
een oude kanaalarm. Bocholt speelt graag haar groene 
toeristische troeven uit en dus ook de Passantenhaven, 
waar dit project zich situeert. De contextvisie die hieruit 
ontwikkeld wordt, situeert zich binnen de visie ‘Bocholt 
als landbouwgemeente in de holte van de waterwegen’. 
Op deze manier creëert men een dorpscentrum versus 
landbouwgebied waarbij de ontwikkelde zone reikt van 
het bestaande droogdok tot net voorbij de voetgangers-
brug. De drager van deze as is het toerisme. De nieuwe 
oever is in evenwicht gebracht met de groene oevers 
van het dorp. De watergebondenheid van de plek en het 
aansluitende toeristische programma zijn inspirerend 
voor de visie en het concept van dit project. Poëtisch 
kunnen we het concept verwoorden als het ontdekken 
van een industrieel element in het landschap waarbij 
het bestaande droogdok fungeert als draagvlak voor de 
nieuwe toeristische invulling. De economische crisis treft 
de sector van de pleziervaart momenteel hard en de grote 
meerwaarde van de scheepswerf van Bocholt bestaat in 
de aanwezigheid van het droogdok. Het droogdok bezit 
de potentie om de kosten van onderhoud en herstel aan 
jachten te drukken. Het droogdok fungeert als  
transferium en kent daarnaast haar neerslag in de  
verschillende paviljoenen langs de Zuid-Willemsvaart. 

Bocholt is known for its rich agricultural activity. �e 
built environment is surrounded by meadows and fields, 
which contribute to the character of the town. Yet the 
southern edge of the canal still hasn’t found its identity. 
�erefore, this is the perfect environment to emphasize 
the character of Bocholt. By pulling the land downwards 
from the North and the urban tissue upwards from the 
South, we create an interesting overlap. As a result, the 
straight boundary will be softened. A cheese production 
company contributes to the flourishing agriculture and 
dairy farming business in the region. �is way, Bocholt 
Cheese is really being put on the map. By using the canal 
for transportation, we minimize heavy traffic. �e crossing 
of the canal will be the main story in this context.  
It led to the idea: ‘building as bridge’ or ‘bridge as 
building’. To be concrete, there will be 2 main streams 
that intertwine with each other: the public travel and 
transportation axis and the program axis. At certain 
points these axes will cross, overlap or disconnect. �e 
path will be more inviting because of its connection with 
the surrounding program.

Bocholt is a typical farmers’ town situated at the split 
of two canals, the Zuid-Willemsvaart and the Bocholt-
Herentals canal. �e town is situated in a cavity of the 
Zuid-Willemsvaart and an old canal branch. Bocholt 
stresses its green touristic treasures, including the marina 
where this project is situated. �e vision on the context 
that has been developed out of this fits in the general 
vision that Bocholt is an agricultural municipality in the 
cavity of these waterways. �is way, a village center is 
created versus an agricultural area wherein the developing 
zone reaches from the existing dry dock up to the pedes-
trian bridge. Tourism supports this area. �e new bank is 
in balance with the green banks of the village. Water and 
tourism are an inspiration for the vision and concept of 
this project. �e concept can be phrased poetically as the 
discovery of the industrial climate in a natural landscape 
in which the existing dry dock carries the new touris-
tic interpretation. �e current economic crisis strongly 
affects the sector of boating and in this context the dry 
dock means an enormous extra value for the shipyard in 
Bocholt. �is dry dock has the potential to minimize the 
costs of maintenance and repair of yachts. �e dry dock 
functions as a transferium and returns in several pavilions 
near the Zuid-Willemsvaart.

ANKE GEEBELEN 
De passage van Bocholtse Kaas 

—
anke.geebelen@gmail.com 

+32 494 15 13 95

ANNE GEERITS
Droogdok draagt toerisme 

—
annegeerits@outlook.com

+32 495 31 40 53
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PLUG-IN

Diagram Plug-in
Kristien Mertens

Zwartenhoek

Het voorstel is om het bedrijf zo te ontwikkelen dat dit in het bestaan-

de landschap past (context). Dit betekent dat het gebouw naast het 

kanaal komt te liggen (multimodaliteit) en dat er een minimaal mede-

gebruik is (met name van de ruimte tussen de bedrijfsgebouwen).

CONTEXT: In de drie bedrijventerreinen uit de case is het oor-

spronkelijke landschap verwijderd om de bouwkosten voor bedrijven 

zo laag mogelijk te houden. En hoewel er aandacht is voor groen-

aanplanting op de individuele percelen, ontbreekt elke integratie in 

het omringende landschap. Het plug-in principe, daarentegen, gaat 

uit van een maximale aanpassing van het bedrijfsgebouw aan het 

OORSPRONKELIJKE LANDSCHAP, zonder dat dit ten koste gaat 

van het functioneren van het bedrijf. Zo zouden bedrijfsgebouwen zo 

gedimensioneerd en gecompartimenteerd kunnen worden dat deze 

opgaan in een bestaand bocagelandschap van houtwallen (zie figuur).

MEDEGEBRUIK: Als dit ‘bedrijvenlandschap’ bovendien toegankelijk 

en doorwaadbaar blijft voor het brede publiek, verhoogt de kans op 

RECREATIEF MEDEGEBRUIK (passage van fietsers en voetgangers), 

ook buiten de sluitingsuren van de bedrijven. Bedrijven zouden dit 

medegebruik kunnen faciliteren door bijvoorbeeld diensten als cafeta-

ria’s en sanitair open te stellen voor publiek, en door picknickplekken 

en rustpunten op hun domein aan te leggen.

Door bestaande kleine landschapselementen als houtkanten, hout-

wallen en bomenrijen te bewaren hoeven bedrijven niet meer zelf te 

investeren in wettelijk verplichte bufferzones. Deze elementen dragen 

bovendien bij tot het behoud van ECOLOGISCHE VERBINDINGEN 

tussen het kanaal en het achterland. Hierdoor krijgt het bestaande 

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap



69

landschap de mogelijkheid tot tegen het kanaal door te dringen wat 

een positieve invloed heeft op de landschapsbeleving. Dit veronder-

stelt dat de open ruimteverbindingen zo min mogelijk aangewend 

worden als opslagplaats, laad- en loszone of parkeerruimte.

MULTIMODALITEIT: het plug-in principe gaat ervan uit dat 

grondstoffen en eindproducten zoveel mogelijk VIA HET KANAAL 

getransporteerd worden (zie figuur) en dat het autoverkeer dat 

gegenereerd wordt door werknemers en bezoekers eerder beperkt is 

en/of collectief georganiseerd wordt via openbaar of privaat collectief 

vervoer (bijvoorbeeld bedrijfstaxi’s). Hierdoor kan de weg- en par-

keerinfrastructuur minimaal blijven. Deze infrastructuur moet zich 

bovendien enten op bestaande landschappelijke structuren.

Bestaande paden (zoals een jaagpad) moeten toegankelijk blijven als 

trage verbindingen voor fietsers en voetgangers. Omdat dit tevens de 

overslagzone is tussen het bedrijf en het kanaal moet het gebouw zo 

vormgegeven worden dat beide activiteiten op een veilige en efficiën-

te manier kunnen verlopen (zie figuur).

ESP - ESP - Distribution Solutions - ArcelorMittal, Geel
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4. Studentenproject

Kristien Mertens: Bedrijvigheid tussen houtkanten

Het terrein Zwartenhoek in Ham is een groen gebied, gelegen 

tussen het Albertkanaal en de E313. De zone vormt echter 

een barrière tussen de bedrijvenzone van Laakdal en de oprit 

van de snelweg. Hierdoor moet het zware verkeer omrijden 

door de kernen van de omliggen- de dorpen. Om de wegen 

te ontlasten is in het master- plan een nieuwe bedrijvenzone 

voorzien. Deze bestaat uit watergebonden bedrijven langs een 

industrieweg die loopt van de oprit van de snelweg tot aan de 

bestaande bedrijvenzone van Laakdal. De nieuwe bedrijvenzo-

ne wordt verweven met een woonzone en groen. Ingrepen ge-

beuren met respect voor de aanwezige groenstructuur. De ge-

bouwen worden schuin met de perceelsgrenzen ingeplant om 

de houtkanten te vrijwaren. De huidige breek- en betoncentra-

le, gelegen in de woonzone, is een storende factor. Geluid en 

stof kunnen voor heel wat overlast zorgen voor omwonenden. 

Daarom wordt deze verplaatst naar de nieuwe bedrijvenzone 

aan het kanaal. Tevens wordt er een nieuwe infrastructuur voor 

dit bedrijf bedacht. De betonnen elementen voor opslag die 

men terug kan vinden in de huidige situatie, zijn op een meer 

logische manier geordend. Door ze naar elkaar toe te plaatsen 

wordt het bedrijf meer in zichzelf gekeerd. Verder wordt het 

geheel overkoepeld met een fijnere structuur van kantoren.
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STAPELING

P

Diagram Stapeling
Hannelore Goyens

Groene Delle

Het voorstel is om het programma van één of meerdere bedrijfs-

gebouwen te stapelen. Deze manier van bouwen minimaliseert het 

grondgebruik en nodigt uit tot het delen van diensten (zoals energie, 

parkings, enz.). Over de parameters multimodaliteit en context wordt 

geen uitspraak gedaan. Een historisch voorbeeld van het stape-

ling-principe zijn de ‘warehouses’, die in de 19e eeuw in elke grote 

havenstad gebouwd zijn als een onderdeel van de industrialisatie, 

voor de opslag, verpakking en/of verkoop van goederen. Warehouses 

kwamen zowel voor langsheen kanalen als langs spoorlijnen.

CONTEXT: Het stapeling-principe kan aangewend worden om be-

staande bedrijventerreinen te VERDICHTEN of om de impact van be-

drijven op een landschappelijke of stedelijke context te minimaliseren 

(ten minste wat betreft de voetafdruk). Stapeling kan enerzijds door 

op het dak van een bestaand bedrijf te bouwen (als de constructie dit 

toelaat), of door een bestaand gebouw af te breken en te vervangen 

door één of meerdere gestapelde bedrijven.

Door te stapelen verhoogt de ZICHTBAARHEID van het bedrijven-

complex wat voordelen kan bieden inzake reclame, identiteit, ...

MEDEGEBRUIK: Diensten die elk bedrijf nodig heeft zoals adminis-

tratieve ruimtes (secretariaat, vergaderlokalen, ...), een cafetaria, een 

toonzaal, parking enz. kunnen gedeeld worden en hoeven dus slechts 

eenmaal voorzien te worden (zie figuur).

Een gevolg van het stapelen van bedrijven is dat elk bedrijf “ruimte-

lijk” MINDER AUTONOOM is, omdat elke ingreep (vb. zoals een uit-

breiding of transformatie) een impact heeft op alle andere bedrijven 

(zie figuur). Stapeling vereist dan ook duidelijke overeenkomsten en 

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap
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overlegstructuren tussen de bedrijven onderling. 

MULTIMODALITEIT: Door de hogere dichtheid en concentratie 

van bedrijven en bijgevolg werknemers, leveranciers en bezoekers 

kan OPENBAAR VERVOER efficiënter worden georganiseerd en kan 

gericht een bus-/tram-of treinhalte voorzien worden bij het bedrij-

vencomplex. Een tweede voordeel is dat de bedrijven het parkeren 

zouden kunnen integreren in het bedrijfscomplex, bijvoorbeeld door 

middel van een ondergrondse parkeergarage of parkeertoren (zie 

figuur). De kost hiervoor kan immers gedeeld worden. Hierdoor 

verdwijnt de auto uit het straatbeeld en komt er plaats vrij voor 

OPENBARE RUIMTE.

Terrence Donnelly Health Sciences Complex Bloemfabriek aan Sas van Gent Wilhelminalaan
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GRONDPLAN
INPLANTING

HANNELORE GOYENS
MASTERPROJECT 

WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID
LOCATIE GROENE DELLE
2MA  .  AR       2011  .  2012

WERKMATERIAAL

+ 3    1.200

PRINTERS

4. Studentenproject

Hannelore Goyens: Oxymoron

Dit onderzoek is een oproep om de schoonheid van het Belgi-

sche landschap te herontdekken door de bebouwing erin tot 

een minimale footprint te reduceren.

De Groene Delle in Lummen vecht voor zijn bestaansrecht. 

Het stuk land was ooit onderdeel van een groter natuurlijke 

structuur, nu overmeesterd en begrensd door de mens. 

Desondanks vertrekt dit project vanuit de specifieke verwe-

ving van stad en land om een krachtige basis te bieden voor de 

herontdekking van dit poëtische landschap.

Het idee is niet langer de uitvoering van een verzameling van 

geïsoleerde gebouwen in een gezoneerde verkavelingsstruc-

tuur, maar de creatie van een omgeving waar verschillende 

identiteiten durven met elkaar in dialoog te gaan. Een verwe-

ving door stapeling van functies op de grens van natuur, wonen 

en bedrijvigheid.

Een biopowerplant, een schrijnwerkerij en enkele workshops 

zijn gesitueerd langsheen een publiek circulatiepad dat het 

project ontsluit. 

Het volume is afgeschuind op zodanige wijze dat een binnen - 

buiten relatie zich ontwikkelt langsheen een vijfde gevel.
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SNEDES

HANNELORE GOYENS
MASTERPROJECT 

WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID
LOCATIE GROENE DELLE

2MA  .  AR       2011  .  2012

SNEDE AA’     1.200

SNEDE BB’   1.200

GEVELS

HANNELORE GOYENS
MASTERPROJECT 

WATERGEBONDEN BEDRIJVIGHEID
LOCATIE GROENE DELLE

2MA  .  AR       2011  .  2012

LINKERGEVEL  1.200

RECHTERGEVEL  1.200
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LAGUNE

Diagram Boot
Pieter Vanhees

Oelegem

Het voorstel is om het bedrijfsgebouw in het water te plaatsen (mul-
timodaliteit) door land te ontginnen. Over de parameters context en 
medegebruik wordt geen uitspraak gedaan.

CONTEXT: Waterwegen gaan vaak gepaard met (industriële) ontgin-
ningen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een kanaal of omwille van 
de samenstelling van de ondergrond (vb. grintontginningen). Hierbij 
ontstaan grote waterpartijen die typisch een recreatieve of ecologische 
nabestemming krijgen. Het lagune-principe gebruikt deze waterpar-
tijen als context voor een bedrijventerrein. Dit is vooral zinvol op 
die plekken waar de ontginning zo intensief was, dat er naderhand 
behoefte is aan SANERING. Deze activiteit zou gecombineerd kunnen 
worden met (tijdelijke) bedrijvigheid. Tot het ecologisch evenwicht 
hersteld is.
Er kan echter ook DOELBEWUST ONTGIND worden, bijvoor-
beeld om de kwaliteit van een bedrijventerrein te verbeteren, of om 
de relatie tussen een nederzetting en een kanaal te verbeteren. In 
heel wat plaatsen ontbreekt deze relatie immers waardoor heel wat 
potentie verloren gaan. In beide gevallen zou een precieze ontginning 
de oplossing kunnen bieden. Dit kan in de vorm van een DOK of een 
HAVEN waar dan weer watergebonden bedrijven aan kunnen liggen 
(zie figuur). Dit veronderstelt natuurlijk dat de diepte en oppervlakte 
van de ontginningsactiviteit afgestemd wordt op de nabestemming.
Belangrijk is dat een kanaal een gesloten systeem vormt waarvan 
het waterpeil geregeld wordt door een sluis. Het aansluiten van een 
bestaand ontginningsgebied op een kanaal vereist dan ook heel wat 
technische ingrepen (vb. sluizen, pompen, bekkens). Hierdoor kan het 
‘natuurlijke’ karakter van een bestaand ontginningsgebied onder druk 
komen te staan. Bij nieuwe ontginningen kan hier vanaf het begin mee 
rekening gehouden worden.

MEDEGEBRUIK: Door een ontginningsgebied te betrekken bij het 
kanaal kan dit gebruikt worden als haven, dok of zwaaikom voor 
vrachtschepen of als jachthaven voor de pleziervaart. De KADE kan 
een anderssoortige OPENBARE RUIMTE vormen die gedeeld wordt 
door bedrijven en recreatieve voorzieningen (zie figuur). Zonder 
elkaar het leven onmogelijk te maken.

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap
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ZWAAIKOM OOSTERHOUT

MULTIMODALITEIT: Het lagune-principe gaat uit van de CLUSTE-
RING van bedrijven rond een haven of dok. Dit verhoogt de effici-
entie van het watertransport en stimuleert het collectief gebruik van 
infrastructuur zoals overslag, opslag, parking, administratie, cafetaria, 
enz.
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4. Studentenproject

Pieter Vanhees: Eén Schip, Eén Huis

Hoe het uitgestrekte en moderne wegennet van België ontlas-

ten door gebruik te maken van een oude waterweg? Dit was 

de eerste vraag die zich stelde bij de aanvang van het project. 

Een sector die erg transportintensief is, is de bouwsector. Wat 

als alle bouwmaterialen om een huis te bouwen op een schip 

geladen zouden kunnen worden? Als dit schip nabij een werf 

aanmeert moet de aannemer enkel nog zijn materialen van het 

schip naar de werf brengen. Het personeel kan rechtsreeks naar 

de werf komen.

Eigen onderzoek toont dat je in een straal van 10 kilometer 

rond een waterweg met een capaciteit van maximum 600 ton 

heel Vlaanderen kan bereiken. Om het kanaal maximaal te 

benutten komen alle bouwmaterialen evenzeer per schip. Het 

laden en lossen van de schepen moet zo efficiënt mogelijk ge-

beuren. De schepen maken deel uit van de opslagplaats waarbij 

één rolbrug voor de verplaatsing van bouwmaterialen zorgt. 

Ateliers, opslag- plaats, kantoren en cafetaria staan visueel 

met elkaar in verbinding om zo een samenhangend geheel te 

vormen.
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4 Studentenproject

Kevin Winters: Design Depot Oud-Rekem

Dit project slaagt erin de bestaande situatie compleet om 

te gooien door één krachtige en elegante interventie. Het 

negatieve aspect van het kunstmatige kanaal is doorontwikkeld 

en komt de locatie nu ten goede. Het watervlak wordt een 

openbaar plein en biedt interessante mogelijkheden voor de 

historische locatie en nieuwbouwprojecten. Het project sluit 

perfect aan op deze andere omgeving, terwijl het ondertus-

sen een rijkdom aan bestaand erfgoed onthult, dat eerder 

verborgen was. De wegen naar binnen en buiten zijn opnieuw 

gedefinieerd door verrassende ruimtelijke relaties te creëren 

tussen het oude en het nieuwe. Het water en de grote glazen 

oppervlakken vormen een rustige en duidelijke achtergrond 

voor het nieuwe gebouw. 

Het project slaagt er niet alleen in het dorp zelf naar een 

nieuw niveau te tillen maar vormt ook een nieuw en subtiel 

oriëntatiepunt. 



80

PAVILJOEN

Diagram Paviljoen
Matthijs Brands
Zwartenhoek

Het voorstel is om het bedrijf uit te werken als een reeks kleine inter-
venties in een (water-) landschap (context). Er is een sterk recreatief 
medegebruik. De interventies kunnen zowel aan als in het water liggen 
(multimodaliteit).

CONTEXT: Het paviljoen principe combineert LANDSCHAPSAANLEG 
EN -BEHEER met bedrijvigheid. Het voorstel is om bedrijfsgebouwen te 
ontwikkelen als (kleine) paviljoenen die op precieze locaties in het land-
schap geplaatst worden. Het paviljoen principe is met andere woorden 
de antipode van clustering. Mogelijke bedrijven die binnen dit principe 
passen zijn agrarische en tuinbouwbedrijven, maar ook bedrijven gericht 
op landschapsrecreatie en -ontginning (bv houtzagerijen, biomassa 
centrales,...).
Het landschap vormt dus de voornaamste grondstof van deze vorm van 
bedrijvigheid. Naast het optrekken van bedrijfsgebouwen wordt ook 
NIEUW LANDSCHAP aangelegd. Bijvoorbeeld voor voeding, energie, 
drinkwater, enz.

MEDEGEBRUIK: Om van het aanleggen en beheren van landschap een 
winstgevende activiteit te maken, moet er samengewerkt worden. Ener-
zijds tussen bedrijven onderling omwille van de noodzakelijke schaalver-
groting en specialisatie. En anderzijds tussen sectoren als LANDBOUW 
en NATUUR. Daarnaast moet er ook ingezet worden op RECREATIE. 
Dit betekent o/a het (beperkt) open stellen van bedrijfsgronden en het 
organiseren van evenementen (zie figuur).

MULTIMODALITEIT: In dit principe gaat het om het koesteren van 
direct consumeerbare goederen en diensten die de leverende natuur 
voortbrengt en dus om TRAAG VERKEER. Naast materiële goederen 
gaat het daarbij steeds meer om immateriële diensten zoals inspiratie, 
verrassing, ontspanning en schoonheid.

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap
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beeld: Mattijs Brands

INSEL HOMBROICH
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4 Studentenproject

Matijs Brands: 

Het terrein “Zwartenhoek” in Oostham is van oudsher een 

landbouwgebied. Velden met bomen, als kamers omringd, 

beschrijven het mozaïeklandschap dat door- heen het wijde 

gebied trekt. Sporadisch ingevuld met een woonhuis of 

boederij en ingesloten door infrastructuur, is dit de enige plek 

in de omgeving die nog sterk getuigt van zijn verleden. Een 

waardevolle plek.

Ik ging op zoek naar een vorm van bedrijvigheid die met een 

beperkte ingreep, de draagkracht van dit cultuur- landschap 

zou vergroten en de plek in perspectief kon zetten voor zijn ge-

bruikers. Het resultaat is een scenografie met vier paviljoenen 

doorheen de uitgestrekte landbouwoppervlakte. Vier “kamers” 

als basis voor een route tussen de gewassen die met hun afwis-

selende groeiperiode tijdelijke en veranderlijke open ruimtes 

creëren. Verborgen plekken als achtergrond voor afwisselende 

projecten waar in de omgeving geen plaats voor is en nu vrij 

toegankelijk zijn. Het geheel aan gewassen dat deze ruimten 

ommuurt staat ten dienste van één van de vier paviljoenen, 

een bio-energiecentrale. Zij levert gas en elektriciteit aan het 

naburige woongebied en de industrie.

Waar velden naar kamers verwijzen, zijn de vier “kamers” op-

gevat als ruwe afdruk van hun omgeving en diens geschiedenis; 

Geen retoriek maar ruimtelijkheid. Vier formele betonstruc-

turen in een natuurlijk landschap trekken de grens tussen een 

rationele ingreep van de mens en de intuïtieve groei van de 

natuur. Expliciete architectuur in de handen van patina en 

begroeïng.
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CAMOUFLAGE

Diagram Camouflage
Stijn Oosterbos

Bree

Het voorstel is om het bedrijfsgebouw maximaal in het landschap te 

integreren zodat dit onzichtbaar wordt voor voorbijgangers (context). 

Over de parameters medegebruik en multimodaliteit wordt geen 

uitspraak gedaan.

CONTEXT: Het camouflage principe laat het bedrijf ONDERDEEL 

VAN HET LANDSCHAP worden. Hard wordt groen. Dit betekent 

dat toegangsroutes, brandroutes, parkings, enz. uitgevoerd moeten 

worden in permeabele materialen zoals gras, grind, heide, enz. Dat 

daken aangelegd moeten worden als groendaken. En dat muren ont-

worpen moeten worden als groengevels. In het meest extreme geval 

zijn daken bereikbaar als landschap (zie figuur).

Maximale integratie betekent dat er ook nagedacht moet worden 

over DE IMPACT VAN HET GEBOUW OP HET MILIEU. Zo zou 

afvalwater hergebruikt kunnen worden. Zou ingezet kunnen worden 

op het produceren van hernieuwbare energie. Zou er vooral met 

lokale grondstoffen gewerkt kunnen worden. Zo zou het gebouw 

ingepakt kunnen worden in een beplanting die de kooldioxideproduc-

tie (Co2) van auto’s kan absorberen. Dit zou niet enkel resulteren in 

een uniek bedrijfsgebouw maar zou tegelijkertijd de isolatie van het 

gebouw verbeteren, en de waterbufferingscapaciteit van het gebouw 

verhogen. Wat dan weer kan helpen om de kans op overstromingen te 

verminderen.

MEDEGEBRUIK: Het camouflage principe kan zowel toegepast wor-

den in een natuurgebied, landbouwgebied of midden in een nederzet-

ting. In dit laatste geval kan het dak en de buitenruimte vormgegeven 

worden als een PARK met groentetuinen, sportvelden en speeltuigen. 

Als een plek om even rustig te zitten en te genieten van vlinders en 
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 The Phillip Island House by Denton Corker Marshall

bijen; met vrienden af te spreken; of groenten te telen. Een plek voor 

jong en oud, exotisch en minder exotisch, voor natuur en cultuur.

Het camouflage principe kan toegepast worden op één bedrijf of op 

een cluster van bedrijven. In dit laatste geval kunnen diensten zoals 

opslag, energieproductie, parkeer- en overslagfaciliteiten gedeeld 

worden (zie figuur).

MULTIMODALITEIT: Het camouflage principe vertrekt vanuit een 

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD EN MAXIMAAL GECONCEN-

TREERD ONTSLUITINGSSYSTEEM om de versnippering van het 

landschap tot een minimum te beperken. Een parallelle clustering 

langsheen de waterrand laat bijvoorbeeld toe dat de gecamoufleer-

de gebouwen zelf als link kunnen fungeren over, onder of tussen de 

circulatieassen door (zie figuur). Op deze manier wordt vermeden dat 

het ontsluitingssysteem een barrière vormt tussen het water en het 

landschap.
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4 Studentenproject

Stijn Oosterbos: ABRI, Een Schuilplaats Onder het Landschap

Het project situeert zich in Bree op een open terrein langs 

de Zuid-Willemsvaart en de kanaalbrug. Ook de toeristische 

fietsroute langs het kanaal passeert deze locatie. De plek vormt 

het knooppunt tussen de stad, de industrie en het landschap. 

Een oude langgevelhoeve, thans hotel Mussenburghof, is zeer 

typerend op het terrein en vraagt om het behoud van de open 

landelijke omgeving. Het programma van dit project omvat een 

fietsfabriek met bijhorend opleidingscentrum.

Ook fietstoeristen kunnen er terecht om te schuilen of te 

pauzeren. In de toekomst kan het gebouw echter een andere 

invulling krijgen door haar flexibel karakter. Het gebouw 

nestelt zich in de helling van de brug en het landschap loopt 

er overheen. Hierdoor toont het project zich met slechts twee 

zijden aan de buitenwereld. Deze representatieve wanden in 

glas vormen het nieuwe landhoofd van de kanaalbrug. Door 

deze ingrepen blijft het project het knooppunt van de stad, de 

industrie en het landschap.
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OVERLAP

Het voorstel is om het bedrijfsgebouw te combineren met gemeen-

schapsvoorzieningen (medegebruik) in een perifere of centrale 

context.

CONTEXT: Het overlap-principe combineert watergebonden 

bedrijvigheid met GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN zoals een 

feestzaal, sporthal, religieus centrum, bibliotheek, zwembad, buurt-

huis, jeugdhuis, dagopvangcentrum, hulpdienst, opleidingscentrum, 

enz. Dit kunnen zowel bestaande of nieuwe voorzieningen zijn. De 

gebruikers delen elkaars infrastructuur. Dit is mogelijk door de com-

plementaire uur-schema’s.

MEDEGEBRUIK: Voorzieningen spelen een cruciale rol in het func-

tioneren van een lokale gemeenschap. Bedrijvigheid ook. Het com-

bineren van beiden is echter niet evident omdat elk een eigen ritme, 

publiek en intensiteit kent. Een duurzame combinatie vraagt dan ook 

om een doordachte BEHEERSTRATEGIE.

De positie aan het water laat toe om ook in te zetten op voorzieningen 

die TIJDELIJK AANMEREN. Denk bijvoorbeeld aan een drijvend 

theater, circus of restaurant die gebruik kunnen maken van diensten 

van het bedrijf (vb. parking, sanitair, cafetaria).

De combinatie van gemeenschapsvoorzieningen met bedrijvigheid zou 

Diagram Overlap

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap
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ten slotte ook kunnen helpen om historische havengebieden te herbe-

stemmen, met behoud van de industriële functie. Vandaag worden veel 

van deze gebieden immers tot woongebied getransformeerd waardoor 

bedrijvigheid uit het leven van alledag verdwijnt.

MULTIMODALITEIT: Het delen van diensten leidt bijna altijd tot een 

reductie van infrastructuur. Denk maar aan een parking die overdag 

gebruikt wordt voor het bedrijf, en ‘s avonds voor een feestzaal die 

op zijn beurt overdag dienst doet als kantine. Als het overlap-gebouw 

bovendien dicht bij een centrum ligt, dan kan dit makkelijk aansluiten 

op bestaande fiets-, voetgangers- en openbaar vervoer verbindingen.

Drijvend theater, XenomobileHANGAR 26, ANTWERPEN
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4 Studentenproject

Pieter Cloeckaert: Culturele Duurzaamheid

Er zijn genoeg materiële welvaartsbedrijven, maar een nijpend 

tekort aan zingeving welvaartsbedrijven. Als het waar is wat 

vele bedrijven via reclame en media verspreiden — geld en 

materie maakt ons gelukkig —, waarom zijn er dan vandaag de 

dag zo’n hoge zelf- moordcijfers? Ondanks het overaanbod aan 

materiële welvaart die onze bedrijven aanbieden, lijkt dit toch 

niet voldoende. 

Uit onderzoek blijkt dat de ‘zingeving’ vandaag de dag 

ontbreekt, wat zorgt voor een onevenwichtige samenleving. 

Zingeving omvat twee componenten: gemeenschapsleven en 

geestontwikkeling.

In mijn project heb ik geprobeerd deze twee pijlers te vereni-

gen met een bestaand materieel welvaartsbedrijf. Waarom een 

bedrijf? Om een weerwoord te bieden aan de bedrijven van 

vandaag. Zo wordt een evenwicht in aanbod gegenereerd. De 

locatie van het project is bewust een plek waar de hedendaagse 

bedrijven de gemeenschap via stedenbouw en media hebben 

verwoest. Concreet wordt ‘gemeenschap’ gerealiseerd door het 

bedrijf te hervormen van een kapitalistisch economisch model, 

naar een sociaal economisch of anders gezegd een coöperatief 

model waar iedereen mede-eigenaar is van het project. Het 

nieuwe bedrijf realiseert ‘geestontwikkeling’ door handenar-

beid en/of kunst in te brengen. Het gebouw omvat een poly- 

valente zaal die gekoppeld wordt aan een schrijnwerkerij en 

een doe-het-zelf zaak.
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brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap

Brug

Een brug is een VERBINDING tussen twee oevers. Door een 

bedrijf op de brug te plaatsen, kan dit gebruik maken van haar 

unieke verbindende positie om producten en/of diensten aan te 

prijzen aan passanten. Een brug is van naturen een VERKNO-

PING van vervoersmodi (boot, fiets, voetganger, auto, enz.). 

Door de plaatsing dwars op de waterloop fungeert een brug als 

LANDMARK.

5.2 Een taxonomie van watergebonden bedrijfsgebou-

wen

De zeven principes zijn elk een ontwerpmatige verkenning van 

één combinatie van de drie matrix-parameters: context, mede-

gebruik en multimodaliteit. Met andere woorden, elk principe 

evalueert één denkbeeld – geformuleerd door de deelnemers 

aan het coproductieproces – door middel van ruimtelijk ont-

werp. Zoals de studentenprojecten suggereren, zijn er voor elke 

combinatie natuurlijk meerdere uitwerkingen mogelijk. In wat 

volgt zullen de BASISKENMERKEN van elke verkenning opge-

lijst worden. Samen vormen deze een taxonomie van waterge-

bonden bedrijfsgebouwen. Eigen aan een taxonomie is dat deze 

niet af is.
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Plug-in

Een plug-in gebouw past zich aan aan het bestaande landschap 

door in te spelen op LANDSCHAPSSTRUCTUREN zoals topo-

grafie, vegetatie, en de hydrografie. Hierdoor laat een plug-in 

gebouw recreatief medegebruik toe. Aan- en afvoer van perso-

nen en goederen gebeurt maximaal door middel van WATER-

TRANSPORT om bestaande ECOLOGISCHE VERBINDIN-

GEN niet te verstoren. plug-in plug-inbrug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap

Stapeling

Het stapelen van bedrijven laat toe om bestaande bedrijventer-

reinen te VERDICHTEN. Stapeling verhoogt de ZICHTBAAR-

HEID van bedrijven. Het stimuleert het DELEN VAN 

DIENSTEN (zoals een onthaal, cafetaria, ontvangstruimte, 

parking, enz.). Het maakt OPENBAAR VERVOER rendabel en 

het minimaliseert grondgebruik waardoor er in theorie meer 

OPEN(BARE) RUIMTE overblijft.
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Paviljoen

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap

Het paviljoen principe vraagt om KLEINSCHALIGE BEDRIJ-

VIGHEID. Een van de centrale taken is LANDSCHAPSAAN-

LEG EN BEHEER. Dit is enkel economisch rendabel als er 

voldoende oppervlakte en gespecialiseerde kennis aanwezig is. 

Het paviljoen principe vraagt dan ook om SAMENWERKING 

TUSSEN BEDRIJVEN EN SECTOREN (waaronder landbouw, 

natuur en recreatie). Het paviljoen principe functioneert opti-

maal met TRAAG VERKEER.

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap

Een lagune kan de vorm aannemen van een DOK of een HA-

VEN. Het werken met (schier)eilanden zorgt voor een MAXI-

MALE INTERACTIE TUSSEN BEDRIJF EN WATER. De kade 

en de haven laten RECREATIEF MEDEGEBRUIK toe en creë-

ren zo een anderssoortige OPENBARE RUIMTE. In bestaande 

ontginningen kan (tijdelijke) bedrijvigheid helpen om deze te 

saneren.

Lagune
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Camouflage

Bedrijfsgebouwen worden gecamoufleerd door deze te INTE-

GREREN IN HET LANDSCHAP. Enkel de zijde naar het kanaal 

blijft herkenbaar als bedrijf. Camouflage bedrijven hebben een 

minimale (of zelfs positieve) IMPACT OP HET MILIEU. Om 

deze reden wordt het ontsluitingssysteem gebundeld en maxi-

maal in het gebouw verwerkt.

brug plug-in stapeling eiland paviljoen camouflage overlap

Overlap

Het overlap-principe combineert watergebonden bedrijvig-

heid met GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN. Dit kunnen 

bestaande of nieuwe voorzieningen zijn of voorzieningen die 

TIJDELIJK AANMEREN. Het overlap-principe laat toe om 

voormalige havengebieden te herbestemmen zonder dat de 

oorspronkelijke industriële functie volledig verdwijnt. Het 

overlap-principe resulteert in een EFFICIËNT GEBRUIK VAN 

INFRASTRUCTUUR. Een duurzame combinatie van voorzie-

ningen en bedrijven vraagt om doordachte BEHEERSTRATE-

GIE.
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5.3 op schaal van het bedrijventerrein

Het verspringen in schaal, van dat van een bedrijf naar dat van een 

bedrijventerrein, betekent het inruilen van een imaginaire locatie (de 

taxonomie is immers plaatsloos) voor een concrete situatie, namelijk 

de reconversie van drie bedrijventerreinen. Volgende zaken liggen 

hierbij vast: een reeks conflicten, gevisualiseerd in een conflicten-

kaart, en een denkbeeld of scenario, namelijk de herbestemming van 

de drie bedrijventerreinen tot watergebonden bedrijvigheid die meer-

dere publieken aanspreekt (zie deel 3 - Case). De analyse op schaal 

van de regio  schetst, ten slotte, een ruimer kader voor de reconversie 

(zie ook deel 3 - Case).

Het opzet is nu het uitwerken van het gecoproduceerde scenario tot 

een STRATEGISCH PLAN. Zoals aangehaald in deel 4 - Systemati-

seren diverse denksporen – veronderstelt het ontwikkelen van zo’n 

strategisch plan het denken op DE SCHAAL VAN INDIVIDUELE 

BEDRIJFSPERCELEN. Het is immers uitzonderlijk dat meerdere 

aansluitende percelen in één keer her-ontwikkeld kunnen worden. 

Tenzij er instrumenten zoals grondruil, grondenbanken of co-opera-

ties ingezet zouden worden. 

Denken op schaal van één enkel perceel betekent werken met de 

taxonomie. Eens het strategisch plan ontwikkeld is, kan de taxonomie 

doorlopen worden om te kijken welk principe het beste ingezet kan 

worden om het plan in concrete projecten te vertalen. Het omge-

keerde kan ook. Eerst wordt de taxonomie op concrete locaties getest 

om op basis hiervan een strategisch plan te ontwikkelen. Net zoals 

het uitwerken van een regionale visie randvoorwaarden kan opleggen 

voor een individueel terrein, of een plan voor één terrein kan helpen 

om een regionale visie te ontwikkelen.

Een reconversie van een bestaand bedrijventerrein komt dus neer 

op het coördineren en sturen van INCREMENTELE TRANSFOR-

MATIES, op het ritme en de structuur van een terrein. Zo zal een 

bedrijventerrein met een groot aantal kleine bedrijfspercelen om een 

andere strategie vragen dan een terrein met een klein aantal grote 

bedrijven.

Voor elk van de drie onderzochte bedrijventerreinen - Zolder-Lum-

men, Ravenshout-Zwartenhoek en Hasselt - is één strategisch plan 

uitgewerkt, respectievelijk Strips, Kanaaldelta en Waterfront. Zoals 

deze namen suggereren, verbeeldt elk plan een andere strategie om 

bedrijventerreinen, die vandaag volledig op wegtransport gericht zijn, 

te reconverteren naar watergebonden bedrijvigheid. In elk terrein is 

ingezet op een specifiek omgevingskenmerk. Voor Zolder-Lummen 

is dit het authentieke landschap, voor Ravenshout-Zwartenhoek is dit 

de aanwezigheid van delfstoffen in de ondergrond en voor Hasselt is 

dit de nabijheid van een stadscentrum. Het opzet van elk strategisch 

plan is het inspireren van de deelnemers aan het coproductieproces. 

Het wil daarom ook geen antwoord bieden op alle uitdagingen van 

een reconversie opgave. Het zijn geen haalbaarheidsstudies, maar 

vingeroefeningen die willen aanzetten tot debat.
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P
P

STRIPS

In Zolder-Lummen is ingezet op het landschap. Het voorstel is om 

het bedrijventerrein te her-ontwikkelen als een opeenvolging van 

harde ‘minerale’ en zachte ‘groene’ strips (of stroken) die dwars over 

het kanaal lopen (zie kaart). Op termijn moeten de minerale strips 

verdicht worden met extra bedrijvigheid en moet de bedrijvigheid 

uit de groene strips verdwijnen of minstens recreatief medegebruik 

toelaten. Hier primeert het landschap. In plaats van het natuurgebied 

van de Groene Delle aan te snijden als nieuw bedrijventerrein, is het 

voorstel om het terrein uit te breiden aan de overkant van het kanaal, 

in de minerale strips. De ruimte tussen deze strips transformeert op 

termijn tot ecologische verbindingen over het kanaal.

Multimodaliteit wordt gebundeld en gecentraliseerd per ‘strip’. De 

minerale strips kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor logistieke 

activiteiten zoals collectieve transfer- en overslagzones, parkings en 

opslagvoorzieningen. De groene strips kunnen dan weer dienen als 

zones voor gedeelde waterzuivering, waterberging, energieopslag, en 

bufferruimte voor bedrijven met specifieke geluids- en/of geurover-

last. Zeker rond de woonkorrels die zich in het bedrijventerrein 

bevinden.

De overlappingen tussen de minerale en de groene strips kunnen uit-

gewerkt worden met de volgende taxonomie principes: camouflage, 

overlap, plugin of paviljoen.

strategisch plan
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(Eigen manipulatie o.b.v afbeelding p.42  door verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)
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 Bedrijventerrein Ravenshout-Zwartenhoek

P
P

KANAALDELTA

Ravenshout is de industriële kern van West-Limburg, met een ge-

schiedenis in de zandwinning (vb. Paals Plas). Er is nog 80 ha grond 

beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Het probleem is echter dat het 

grinddecreet de mogelijkheden voor zand- en grindwinning in de 

nabije toekomst beperkt. De aanwezige bedrijven zijn daarom op zoek 

naar alternatieven. Het voorstel is om te blijven ontginnen, maar deze 

ontginningen in te zetten om het water tot bij de bedrijven te krijgen 

en zo een nieuwe identiteit voor het bedrijventerrein te creëren, 

namelijk dat van een kanaaldelta.

De ontginningen creëren (schier)eilanden van sterke bedrijvenclus-

ters. De talrijke aanlegsteigers laten individueel vervoer toe. Dit in 

tegenstelling tot het strips-principe dat uitgaat van collectief vervoer. 

Verder is de kanaaldelta uiteraard ook bruikbaar voor recreatieve 

gebruik zoals zeilplassen, en jachthavens.
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strategisch plan
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(Eigen manipulatie o.b.v afbeelding p.52 door verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)
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P
P

WATERFRONT

Hasselt heeft vandaag amper een band met het kanaal. Hierdoor gaat 

heel wat potentie verloren. Met de recente focus op de kanaalkom 

(Blauwe Boulevard) heeft de stad de ambitie om hier iets aan te doen. 

Het voorstel is om op deze ambitie in te spelen en om het bedrijven-

terrein zo te herbestemmen dat ook hier de relatie tussen de stad en 

haar water versterkt wordt. Het wil een waterfront creëren door in 

te zetten op een mix aan functies, zoals industrie, wonen, scheepvaart 

en recreatie, allemaal gericht op het water. Daarnaast voorziet het een 

aantal nieuwe zachte verbindingen over het kanaal. Deze voetgang-

ers- en fietsersbruggen zorgen voor een optimale verankering met 

de omgeving zodat het water-’front’ geen harde grens aan de stad 

vormt, maar een nieuw centrum. De zachte verbindingen verbeteren 

bovendien de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein en verhogen 

de zichtbaarheid van de bedrijven.

strategisch plan
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(Eigen manipulatie o.b.v afbeelding p.42  door verwerking van materiaal, Bing maps en Google maps.)



104



105

5.4 op schaal van de regio

De drie strategische plannen – strips, kanaaldelta en waterfront- 
zijn, bij wijze van experiment, geëxtrapoleerd voor het volledige 
Albertkanaal. Het opzet is aantonen dat bestaande bedrijventerreinen 
inderdaad her-ontwikkeld kunnen worden in harmonie met ruimte-
claims zoals recreatie, wonen, groen, en mobiliteit.
Vandaag doorsnijdt het ENA een reeks fysische structuren (vb. de 
Netevallei, het Limburgse strokenlandschap), en dorpsontwik-
kelingen. Het blijft zo een anomalie in het landschap, dat heel wat 
negatieve spanningen genereert. De herbestemming van verouderde 
of slecht ontwikkelde terreinen zou een deel van deze spanningen 
kunnen wegnemen. Het centrale uitgangspunt van deze herbestem-
ming is dat een bedrijventerrein niet langer een monofunctioneel 
gebied is waar enkel industriële activiteiten thuishoren, maar een 
verwevingszone die uitgaat van MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK 
DOOR MEERDERE SECTOREN. 
Eén van de ambities van het ENA was het faciliteren van vrachtver-
voer via het water. Dit is niet echt gelukt. In de 10 jaar dat het ENA 
actief is, is de druk op het hoofdwegennetwerk enorm toegenomen, 
terwijl het vervoer via het water nog altijd ruim onder haar maxi-
mum capaciteit zit. De reconversie van bestaande bedrijventerreinen 
zou ook deze trend moeten omkeren om terug aan te knopen bij de 
oorspronkelijke ambitie van het ENA.

De kaarten op de volgende pagina’s zijn illustratieve pogingen om de 
twee bovenstaande principes te illustreren. Ze verschillen dan ook 
fundamenteel van het Gewestplan met haar grote kleurenvlakken en 
beperkt kleurenpallet.
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STITCHING MODEL
Stiching: een opeenvolging van strips die de twee zijden van het kanaal 
met elkaar verbinden.
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WATERWORLD MODEL
Waterworld: het water ingezet als hoofdattractie en grijpt aan weerszijden 
in op het landschap 
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ATRACTIEPARK MODEL
Atrractiepark; het kanaal als heterogene strip met elk bedrijventerrein als 
afzonderlijk themapark.
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6
SAMENVATTING
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In het begin van de twintigste eeuw stond bedrijvigheid letterlijk in 

het centrum van de samenleving. De industriële revolutie draaide 

op volle toeren. Achterbouwsels in afgelegen dorpen groeiden uit 

tot internationale bedrijven. Denk hierbij aan de textiel en baksteen 

industrie in West Vlaanderen. Of omgekeerd, nieuwe gemeenschappen 

werden simpelweg gecreëerd rond nieuwe bedrijven. Denk hierbij aan 

de tuinsteden rond de steenkoolmijnen in Limburg.

In het begin van de eenentwintigste eeuw klinkt het verhaal enigszins 

anders. Bedrijvigheid wordt afgezonderd op bedrijventerreinen, weg 

van de samenleving. Het wordt hiertoe gedwongen, o/a door een 

wetgeving die zweert bij zonering. Het idee achter deze zonering is 

dat bedrijven vooral overlast veroorzaken. Tel daarbij de gebrekkige 

ruimtelijke kwaliteit van bedrijven en bedrijventerreinen, en het is 

duidelijk dat de sector met een imagoprobleem zit.

Het bijzondere is dat hoe langer hoe meer functies vandaag als hin-

derlijk bestemd worden. Ook recreatieve functies zoals jeugdhuizen, 

concertzalen, voetbalstadia, enz. En zelfs zorgprogramma’s zoals 

kindercrèches, ziekenhuizen, opvangcentra, enz. Allen worden ze uit 

bestaande woongemeenschappen gebannen en doorverwezen naar, 

merkwaardig genoeg, bedrijventerreinen. Zonder dat dit ooit het 

opzet was, beginnen bedrijventerreinen zo stap voor stap hun centrale 

positie in de samenleving terug in te nemen. En dit terwijl de bestaan-

de centra al maar schraler worden.

Maar voor deze ‘nieuwe’ bedrijventerreinen werkelijk ontmoetings-

plekken worden, is er wel nog werk aan de winkel. Zo is er vandaag 

amper publieke of semi publieke ruimte en blijft de ruimtelijke 

kwaliteit van de openbare en de private ruimte ondermaats. Er is dus 

nood aan een grondige reconversie. Een reconversie die trouwens ook 

noodzakelijk is om de voorspelde bevolkingsgroei1 in Vlaanderen een 

plaats te geven.

Deze publicatie doet een aantal suggesties voor het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit van bedrijven en bedrijventerreinen. Deze 

zijn in de eerste plaats gericht aan ruimtelijk ontwerpers en zijn 

geschreven als een draaiboek dat deze ontwerpers kunnen volgen bij 

het doorlopen van een co-productief proces waarin een reeks actoren 

samen beslissingen nemen rond de reconversie van bedrijven en 

bedrijventerreinen. Het helpt de ontwerper om ruimtelijke bedrij-

vigheidsscenario’s te verkennen en hierover met anderen te com-

municeren. Deze studie baseert zich hierbij op het draaiboek dat het 

Kenniscentrum Vlaamse Steden opgesteld heeft voor het begeleiden 

van Complexe Stadsprojecten.

1 De Studiedienst van de Vlaamse Regering voorspelt dat Vlaanderen in 2030 1.000.000 
extra Vlamingen zal tellen.
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