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De missie van de provincie is de welvaart en het 
welzijn van haar burgers verzekeren en verbeteren. 
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
Antwerpen is het instrument om het economisch 
beleid te vormen en uit te voeren. Op deze manier 
stimuleren we het ondernemerschap én de tewerk-
stelling. 

Duurzaamheid is de rode draad in ons activiteiten-
verslag 2010. We kiezen er voor de focus te leggen 
op een aantal projecten waarin het voorbije jaar 
significante stappen zijn gezet, zoals bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van het CO2-neutrale terrein Den 
Hoek 3 in Wijnegem, waar het eerste bedrijf onlangs 
opende. 

Logistiek en duurzaamheid staan meestal lijnrecht 
tegenover elkaar. U leest verder dat logistieke 
vervoerstromen ook innovatief en dus duurzaam 
kunnen worden aangepakt: samenwerking tussen 
bedrijven, bundeling van goederen en ‘slimme’ be-
drijventerreinen. 

Afsluiten doen we met een hoofdstuk over samen-
werking. Bedrijventerreinbeheer is een basisprincipe 
bij elke ontwikkeling van POM Antwerpen: samen-
werking zorgt voor een goed onderhouden terrein 
én voor lagere kosten op het gebied van energie, 

afvalbeheer, beveiliging… Ook voor de werknemers 
heeft samenwerking zijn voordelen: op Duwijckpark 
in Lier opent binnenkort een dienstencentrum met 
kinderopvang. 

Zoals u merkt, leveren de POM-medewerkers vrucht-
bare inspanningen om de positie van de provincie 
Antwerpen als economische sterkhouder te verzeke-
ren, maar op een duurzame manier zodat wonen en 
werken een aangename combinatie is. Een compleet 
overzicht van onze projecten vindt u op onze website 
www.pomantwerpen.be. 

 POM ANTWERPEN

01.	INLEIDING

LUC BROOS
Algemeen directeur

KOEN HELSEN
Voorzitter en provinciaal 
gedeputeerde voor economie

ONDERNEmENbEDRijvENtERREiNEN iNvEstERiNgspROmOtiE

De provincie Antwerpen is één 
van de welvarendste regio’s van 
de wereld.  Om onze economie 
te stimuleren is het belangrijk 
op een doordachte en  
duurzame manier ruimte voor 
ondernemen te creëren. Onze 
provincie is immers drukbevolkt 
en het evenwicht tussen wonen, 
werken en natuur is essentieel 
voor de levenskwaliteit.  

De Vlaamse en provinciale over-
heden duidden in het Ruimtelijk 
Structuurplan de gebieden aan 
die bestemd zijn voor bedrijvig-
heid. POM Antwerpen stelt zich 
als doel de nodige bedrijfsruimte 
te creëren, maar ook de kwaliteit 
en duurzaamheid van die terrei-
nen te stimuleren en te verhogen. 

Niet zonder trots mag de 
provincie Antwerpen zich al 
geruime tijd de economische 
sterkhouder van Vlaanderen 
noemen. Een positie die we 
voor een stuk te danken  
hebben aan onze uitstekende 
ligging, onze haven en de  
petrochemische cluster die we 
huisvesten. Die positie voor de 
toekomst mee veilig stellen en 
uitgroeien tot meest onderne-
mersvriendelijke provincie, is de 
ambitie die POM Antwerpen 
koestert. 

POM Antwerpen heeft enkele 
initiatieven uitgewerkt om de 
startende ondernemer een duwtje 
in de rug te geven. Ondernemer-
schap is dé basis van een bloeien-
de economie. Verder werkt POM 
verschillende projecten uit in de 
sectoren chemie en logistiek om 
het economische weefsel in onze 
provincie te versterken.

POM Antwerpen gelooft in 
een sterke lokale economie en 
ondersteunt deze via de creatie 
van bedrijfsruimte en diverse 
initiatieven rond ondernemen. 
Maar evengoed verdient het 
aantrekken van buitenlandse 
investeringen onze aandacht. 

Het blijvend aantrekken van nieu-
we investeringen uit het buiten-
land zorgt namelijk voor instroom 
van geld en een verhoogde werk-
gelegenheid. Een juiste positione-
ring van de provincie Antwerpen 
is essentieel. Vandaar dat POM 
Antwerpen het initiatief neemt 
om in welbepaalde doelgebieden 
de economische sterktes van haar 
provincie uit te spelen. Onze or-
ganisatie trekt resoluut de kaart 
van de provincie Antwerpen als 
gedroomde uitvalsbasis om de Eu-
ropese markt te bewerken.
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De provincie Antwerpen is 286.700 ha groot. 
De Vlaamse overheid besliste in haar Ruimtelijk 
Structuurplan dat 16.737 ha hiervan bestemd is 
voor bedrijfsruimte. Op deze terreinen komt POM 
Antwerpen in actie en meer specifiek de afdeling 
‘Bedrijventerreinen’. In de eerste plaats gaan we 
op zoek ruimte die op het gewestplan als bedrijfs-
perceel is aangeduid, maar tot op heden onbenut 
blijft (greenfields). Verder onderzoeken we of 
bestaande verouderde bedrijventerreinen (brown-
fields) kunnen worden geheractiveerd. Duurzaam-
heid is bij elk project een basisprincipe.

Brownfields
Het is allerminst eenvoudig om op de almaar stijgen-
de vraag naar bedrijfsruimte een pasklaar antwoord 
te vinden. De beschikbare ruimte in onze provincie is 
sowieso schaars. Onze dichtbevolkte regio vraagt een 
cruciaal evenwicht tussen wonen, werken en natuur 
zodat onze levenskwaliteit hoog blijft. Daarom dat 
POM kiest om eerst bestaande bedrijventerreinen 
opnieuw in te richten en te optimaliseren.
Brownfieldprojecten behoeven specifieke inspanningen 
om ze opnieuw te kunnen gebruiken: saneren van de 
vervuilde gronden, opkrikken van de beeldkwaliteit, 
oplossingen zoeken voor de ontsluiting en aanleggen 
van bufferzones naar de woonwijken toe.  POM coör-
dineert ook het bedrijventerreinmanagement (BTM), 

waarbij de bedrijven instaan voor het onderhoud en  
beheer van de gemeenschappelijke infrastructuren. 
Ook bij de greenfieldprojecten starten we BTM op.

Greenfields
De bestaande bedrijventerreinen bieden geen voldoende 
antwoord op de vraag naar ruimte. Daarom ontwikkelt 
POM Antwerpen ook nieuwe terreinen, greenfields 
genaamd. We onderscheiden ons hierin zeer sterk 
van privé-ontwikkelaars. Het maatschappelijk belang  
primeert. We gaan op zoek naar manieren om de ter-
reinen optimaal te benutten. Duurzaam ingerichte  
bedrijventerreinen dragen bij tot de versterking van de 
werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en 
leefbaarheid van onze regio. 

Bij elk project komen enkele basisprincipes terug: 

• een hoge levenskwaliteit voor   
bedrijven én omliggende woonwijken;

• een duurzame ontwikkeling met oog voor  
ecologische aspecten;

• een langetermijnvisie zodat het terrein goed  
onderhouden blijft.

WENst u iNfORmatiE OvER ééN vaN ONzE  
pROjEctEN, bEzOEk DaN WWW.pOmaNtWERpEN.bE
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Met de ontwikkeling van een afdeling ‘Ondernemen’ 
wil POM Antwerpen bedrijven van alle maten 
en soorten stevig verankeren in de provincie. We 
verlenen geen bedrijfsadvies – die taak is weggelegd 
voor onze collega’s van Agentschap Ondernemen –, 
wel willen we via projecten op maat inspelen op de 
noden van bedrijven zoals het vinden van een  
geschikt onderkomen, het verwerven van kennis of 
het opbouwen van een netwerk. We bewandelen 
daarbij twee sporen.  

Starten en groeien
Zo ondersteunen we startende ondernemers door hen 
in contact te brengen met bedrijvencentra waar ze  
terecht kunnen voor professionele ondersteuning, door 
hen via de Startercheque een financieel duwtje in de rug 
te geven, door hen samen te brengen voor praktische 
workshops op het POM Starters evenement en ten slotte 
door hen met de Startersgids een online forum te bieden. 

Speerpuntsectoren
Daarnaast ligt de nadruk op het realiseren van 
meerwaarde voor sectoren die van groot belang zijn 
voor de regio. Vooral de chemische industrie en de 
logistieke bedrijvigheid in de provincie Antwerpen 
krijgen vandaag extra aandacht. Zo zette POM zijn 
schouders mee onder projecten die de chemische  
industrie op positieve wijze in de kijker zetten én de 
sector ten goede kwamen op vlak van tewerkstelling, 

opleidingsaanbod en afstemming met kennisinstel-
lingen. Specifiek voor de logistieke sector trekt POM 
Antwerpen de kar van het Logistieke Platform Ant-
werpen dat inzet op de ontwikkeling van een slim, 
op maat van de sector uitgewerkt bedrijventerrein. 
Ook voor innovatieve bedrijven in de biomedische 
sector of ICT werkt POM Antwerpen mee aan de 
uitbouw van een terrein op maat, namelijk weten-
schapspark Waterfront waar in samenwerking met 
de UA en enkele andere partners ruimte wordt aan-
geboden aan kennisintensieve bedrijven.    

Wij zijn er van overtuigd dat we bedrijven enkel 
duurzaam kunnen verankeren wanneer onze regio 
hen ook voldoende talent kan bieden. Van bij de 
start jonge mensen bijstaan om hun weg te vinden 
op de arbeidsmarkt, als arbeider, bediende of zelf-
standige, is daarom eveneens van groot belang. Met 
de websites Pienternet.be en Transitweb.be beschikt 
POM Antwerpen over twee handige, laagdrempe-
lige en aantrekkelijke tools die jonge mensen op in-
formele wijze bijstaan in dat proces.     

WENst u iNfORmatiE OvER ééN vaN ONzE  
pROjEctEN, bEzOEk DaN WWW.pOmaNtWERpEN.bE 

 POM ANTWERPEN

1.2	ONDERNEMEN
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POM Antwerpen gelooft in een sterke lokale 
economie en ondersteunt deze via de creatie van 
bedrijfsruimte en diverse initiatieven rond onder-
nemen. Maar evengoed verdient het aantrekken 
van buitenlandse investeringen onze aandacht.  
Recente peilingen wijzen er immers op dat meer 
dan 1.000 bedrijven in de provincie buitenlands 
zijn of toch alleszins een aanzienlijke buitenlandse 
participatie genieten.  Denk deze zogenaamde 
“Foreign Direct Investments” en acquisities weg en 
onze regio zou er al heel wat minder dynamisch 
uitzien. Het blijvend aantrekken van nieuwe in-
vesteringen uit het buitenland zorgt namelijk voor 
instroom van geld en een verhoogde werkgelegen-
heid. Onze organisatie trekt daarom resoluut de 
kaart van de provincie Antwerpen als gedroomde 
uitvalsbasis om de Europese markt te bewerken. 

China – focus op Tianjin en Chongqing
China is hot. Dat ontgaat ook POM Antwerpen niet. 
Toch kiest het investeringspromotieteam voor een iets 
andere benadering dan de meeste andere Belgische  
organisaties die zich op China richten, nl. het aantrek-
ken van Chinese investeringen in Antwerpen. Heel wat 
Chinese bedrijven hebben nu immers ook eigen merken 
die voldoende potentieel hebben op de Europese markt.

Uiteraard heeft het geen zin om elkaar voor de voe-
ten te lopen. Vandaar dat we op lange termijn inzetten 
op twee interessante regio’s, nl. Tianjin (de havenstad 
van Peking) en Chongqing (de binnenlandse hub van 
China). Tianjin en Chongqing zijn twee Chinese stads-
provincies  die onder de directe bevoegdheid van de 
Centrale Overheid van China vallen. De andere stads-
provincies zijn Shanghai en Peking. Als stadsprovincie 
genieten deze regio’s van een sterke ondersteuning van 
de centrale overheid om hun economische positie te 
versterken. Sterke sectoren zijn logistiek, automobiel/
motors/elektrische fietsen, farma, chemie, equipment 
en IT. De snelle ontwikkeling van toonaangevende 
Chinese bedrijven uit die sectoren zorgt ervoor dat bin-
nen afzienbare tijd heel wat investeringen uit Tianjin 
en Chongqing in Europa te verwachten zijn.

Om bedrijven bewust te maken van de troeven van 
Antwerpen organiseren we regelmatig B2B’s in  
Antwerpen of China, in samenwerking met lokale 
economische overheden. Bekende voorbeelden hiervan 
zijn het Antwerp Tianjin Trade Forum of de zakenreis 
die we in 2010 organiseerden in samenwerking met 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Vlaams-Chi-
nese Kamer van Koophandel.

Een economische vertegenwoordiger in Chongqing
Het enorm economisch potentieel van Chongqing 
zette POM Antwerpen in 2010 aan om een full-
time economische vertegenwoordiger ter plaatse 
aan te stellen. Deze local uit Chongqing promoot 
onze regio bij overheden en bedrijven. Samen met 
het team in Antwerpen begeleidt hij zo bedrijven uit 
Chongqing bij hun eerste stappen op de Europese 
markt. 

Samen sterk 
Om maximaal resultaat te kunnen bereiken, zoekt 
POM Antwerpen synergieën met andere economische 
organisaties, federaties en overheidsinstellingen. Maar 
we geloven evenzeer dat ook de privésector het promo-
tieverhaal actief mee kan ondersteunen en vormgeven. 
Daarom betrekken we vooral onze dienstverlenende 
bedrijven zowel bij seminaries voor potentiële inves-
teerders uit het buitenland als bij het ontvangen van 
delegaties uit doelregio’s.

WENst u iNfORmatiE OvER ééN vaN ONzE  
pROjEctEN, bEzOEk DaN WWW.pOmaNtWERpEN.bE

 POM ANTWERPEN

1.3	INVESTERINGSPROMOTIE
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2.DUURZAAM ONTWIKKELEN
POM ANTWERPEN

Het activeren van onbenutte bedrijfskavels is een 
belangrijk onderdeel van de duurzame ontwikkeling 
en beheer van bedrijventerreinen. Daarom startte 
POM in 2008 het project ‘Onderhandelingsteams’: 
voor ongeveer 625 ha onbenutte terreinen in de  
arrondissementen Antwerpen en Mechelen  
overleggen we met eigenaars, gebruikers, lokale 
en hogere overheden. Doelstelling is om bestaande 
bedrijventerreinen maximaal te benutten en op 
die manier de schaarse beschikbare bedrijfsruimte 
optimaal in te vullen.

Het project wordt voor 85% gesubsidieerd door 
de Vlaamse Overheid. Voor het arrondissement 
Mechelen wordt voor een aantal terreinen samen-
gewerkt met de Intercommunale Igemo, het  
arrondissement Turnhout wordt behandeld door de 
intercommunale IOK.

Het project omvat ongeveer 530 terreinen voor een 
totale oppervlakte van 625 ha.

 ONDERhANDELINGSTEAMS

2.1	OP ZOEK NAAR RUIMTE
pROviNciE

aNtWERpEN

bEstEmD ONbENut

ONDERhaNDEliNgs 
–tEams

aRRONDissEmENt
mEchElEN

16737 ha

1238 ha

625 ha

2690 ha
aRRONDissEmENt

aNtWERpEN

3688 ha
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KONTICH SATENROZEN 
EEN VOORBEELD
De onbenutte terreinen liggen in de oostelijke 
hoek van het industrieterrein Satenrozen in  
Kontich. Op de terreinen zijn vier zonevreemde 
woningen aanwezig, de oppervlakte van de  
onbenutte terreinen bedraagt 2,4 ha.

De industriezone ligt langs de afrit Kontich op de 
snelweg E19 Antwerpen-Brussel. De ontsluiting van 
de woningen loopt nu door de woonzone langs de 
Pierstraat. Aansluiting van het terrein naar het hoger 
wegennet dient in geval van industriële ontwikkeling 
van de percelen te verlopen langs de Kartuizerweg op 
het industrieterrein.
POM Antwerpen is eigenaar van een deel van het terrein 
met een oppervlakte van 1,3 en zal het onbenut deelter-
rein aansluiten op de westelijk gelegen Kartuizerweg die 
momenteel doodloopt op een naastgelegen bedrijf.
POM Antwerpen onderzocht de financiële haalbaar-
heid van een terreinontwikkeling en knelpunten die een 
vlotte vermarkting in de weg staan. Er werd een schat-
tingsverslag opgemaakt, de eigenaars van de andere 
aanpalende gronden werden gecontacteerd en er werd 
overlegd met de gemeente.  
Op basis van de afweging van verschillende scenario’s 
voor de ontwikkeling van de onbenutte terreinen, is een 
gewenst ontwikkelingsplan geselecteerd.
Na realisatie van de ontsluiting worden de terreinen 
beschikbaar gesteld voor de duurzame ontwikkeling 
van economische activiteiten. Eén van de voorwaarden 
in de verkoopscontracten aan de bedrijven zal hier de 
verplichting van het gebruik of productie van groene 
stroom zijn, zodat het een CO2-neutrale ontwikkeling is. 
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EcOlOgisch Dak Dak D DuuRzaam bOuWEN WaWaW tata ER & Natuuatuua R

slimmE lOgistiEk DiENstEN & bEhEER

gROENbuffERs

hEt juistE bEDRijf

WOONWERk cO2 NEutRaal

Daken inrichten met zonnepa-
nelen en groendaken. Ook de 
combinatie van groendak met 

zonnepanelen is erg beloftevol: bij 
warme dagen zorgt de koeling van 
het groendak voor meer elektrici-

teitsproductie.

Efficiënt bouwen door hoogbouw, 
geschakelde bebouwing en 

gezamenlijk parkeren. Keuze van 
duurzame materialen en energie-

besparende maatregelen bij aanleg 
infrastructuren en gebouwen.

Het hemelwater wordt gemeen-
schappelijk voor het hele terrein 
georganiseerd. De ruimte nodig 

voor infiltratie, buffering en 
vertraagde afvoer wordt optimaal 

ingepast in het terrein. Deze 
inpassing vormt tevens de basis 
van een ecologisch netwerk van 
het terrein met de omgeving.

De groei  naar een duurzame 
logistiek krijgt de ruimte die ze 
nodig heeft. Bedrijven werken 
samen om het totaal aantal 

gereden vrachtwagenkilometers te 
beperken.

Het parkmanagement zorgt 
voor samenwerking tussen de 

bedrijven. Dit systeem regelt het 
beheer van de gemeenschappelijk 
infrastructuren en maakt nieuwe 

samenwerkingsvormen tussen 
bedrijven mogelijk. Dit aangevuld 
met diensten zoals kindercrèche en 

strijkatelier.

De landschappelijk inpassing van 
het bedrijventerrein betekent ook 
weloverwogen groenbuffers naar 
de omgeving. De inrichting ervan 
zorgt voor maximale beperking 
van hinder en optimale meer-

waarde voor de omgeving. 

Een beheerscomité beslist welk 
bedrijf toegelaten wordt en onder 
welke voorwaarden. Ieder koopt 

enkel wat hij nu nodig heeft, over 
de uitgifte van uitbreidingsgron-
den beslist het beheerscomité.

De werknemers bereiken vlot met 
fiets, openbaar vervoer of  
carpooling hun bedrijf. 

Autosolisme wordt ontmoedigd 
door de alternatieven heel aan-

trekkelijk te maken.

Het gezamenlijk opwekken 
van hernieuwbare energie met 

windmolens, zonnepanelen en bio-
massa. Bedrijven wisselen onder-

ling warmte uit en ze houden hun 
energiegebruik zo laag mogelijk.
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2.2	DUURZAAM ONTWIKKELEN
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BEDRIJVENTERREIN
EEN IDEALE SITUATIE

Bij een duurzaam bedrijventerrein is de economische 
activiteit optimaal georganiseerd. Duurzame ontwik-
keling komt tegemoet aan de economische, ecologische 
en sociale behoeften van de huidige én toekomstige 
generaties. 

Voor POM Antwerpen  betekent dit in de eerste plaats 
het kwalitatief ontwikkelen van een bedrijventerrein. 
Kernbegrippen zijn efficiënt ruimtegebruik, mobiliteit, 
energie, ecologische inpassing en blijvend kwaliteitsbe-
heer. Hierbij een paar ingrediënten van zo’n duurzaam 
terrein.
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en kennisdeling op dat vlak zelfs voor winsten kan 
zorgen, is nog veel minder gekend.

Eco2Profit wil daar verandering in brengen en wil 
een bijdrage leveren aan de CO2-reductie op de be-
drijventerreinen. Dit door bedrijven te stimuleren 
energiebesparende maatregelen te nemen en over te 
schakelen op groene energie. Met veel aandacht voor 
samenwerking tussen de bedrijven en voor lokale pro-
ductie van groene stroom.

Het startschot van dit grensoverschrijdende project 
werd gegeven op 2 maart 2011.  Een verslag van de 
concrete acties lees je volgend jaar in ons jaarverslag.

POM Antwerpen verplicht de bedrijven op haar terrei-
nen via de koopakte tot CO2-neutraal elektriciteitsver-
bruik. Dit doen zij door de productie of aankoop van 
groene stroom. Verder in deze publicatie vindt u een 
perfect voorbeeld van hoe een KMO energiezuinige 
maatregelen neemt die op lange termijn ook financieel 
opleveren (zie p.36) . Maar POM gaat verder en legt 
de infrastructuur van haar terreinen aan met materi-
alen die de broeikasgassen verlagen:  een innovatief 
luchtzuiverend beton en energiezuinige verlichting. 
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De fabriek is afgebroken en de ergste ver-
vuiling opgeruimd, maar een echte heront-
wikkeling komt niet spontaan van de grond. 
De aanleiding voor het overheidsinitiatief is 
dat de gemeente geen greenfields op haar 
grondgebied wil toelaten als de vervuilde 
terreinen blijven liggen. 

De uitwerking van een toekomstvisie begint 
vanaf nul. POM Antwerpen stelt een toe-
komstplan op en kan op veel steun rekenen. 
Het is ondertussen duidelijk dat er veel meer 
nodig is dan enkel bodemsanering: RUP’s 
opmaken, wegen aanleggen, woongebied af-
schermen, onteigenen, … 

De erfenis van de vorige generaties wordt 
pijnlijk duidelijk. De fabriek voor ammoniak 
en kunstmest staat er nog, maar de jobs zijn 
verdwenen. Bergen vliegassen, teerbekkens 
en ongebruikte sporen zijn littekens van een 
teloorgegane, vervuilende industrie. 

Iedereen is zich bewust van de bodemvervui-
ling en de ernst van de problematiek. De voor-
malige GOM, de gemeente en de eigenaars 
proberen wel, maar vinden geen oplossing.

HET EINDE VANVANV EEN INDUSTRIEEL VERLEDEN
ACTIVITEITEN STOPGEZET

EEN NIEUWE VISIE OP DE TOEKOMST
TOEKOMSTPLAN GOEDGEKEURD

WILLEBROEK NILLEBROEK NILLEBROEK OORD RIJST OP UIT ZIJN AS
TOEKOMST KRIJGT DUIDELIJK VORM

De eerste bedrijven en nieuwe infrastructuren 
worden gebouwd. Het op- en afrittencomplex 
en de aanzet van de Brownfieldlaan vallen op. 
Het grootste bedrijf is het Benelux distributie-
centrum van Brico. Dertien bedrijven vinden 
onderkomen in twee nieuwe gebouwen. De 
veertien bedrijven stellen samen 320 mensen 
tewerk, en naar schatting 660 mensen in 2012. 

Ook duurzame inrichting krijgt vorm. De aan-
leg van groenbuffers rond de woonwijk start 
en een nieuwe waterloop wordt gerealiseerd. 
Op het dak van Brico is 4 ha met zonnepane-
len bedekt. Brico past de principes van slimme 
logistiek toe. Zo vermindert het vrachtverkeer 
voelbaar door aanvoer over water. Een fiets- en 
voetgangerstunnel onder de sporen ter hoogte 
van het treinstation is in aanbouw.

1989 2003 2010

POM Antwerpen trekt exact 10 jaar het project 
Willebroek Noord, een van de grootste brownfield-
projecten in Vlaanderen. Het contract voor de pro-
jectontwikkeling met privépartner Group Bernaerts 
en de gemeente is 3,5 jaar oud. Het project zit op 
kruissnelheid maar er is nog veel werk aan de winkel. 
De realisaties van de projectontwikkeling zijn goed 
waarneembaar op de luchtfoto’s.

Exact 10 jaar geleden startte de samenwerking van POM, 
gemeentebestuur, NV Waterwegen en Zeekanaal  en 
OVAM. Niemand wist toen hoe je zo’n totaal verloederd ter-
rein moest aanpakken. Enkel de drie doelstellingen waren 
voor iedereen duidelijk: 1) saneren en opnieuw gebruiken, 
2) een leefbare woonwijk creëren en 3) beter benutten van 
infrastructuren zoals het Zeekanaal en de A12. Duurzame 
ontwikkeling werd de leidraad in het hele project.
In de zomer van 2003 werd het kaderplan voltooid, waarin 
de hele toekomst van het 200 ha grote gebied beschreven 
staat. Dit plan kwam tot stand na veel studiewerk en een uit-
gebreide consultatie van bewoners en bedrijven. Dan volgde 
een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), dat de 
oude bestemming voor milieubelastende industrie verving 
door de nieuwe bestemming van het kaderplan.
In de zomer van 2007 werden twee lijvige contracten onder-
tekend: een publiek private samenwerking voor de project-
ontwikkeling op 45 ha onbenutte gronden en een protocol 
tussen 5 overheden voor het flankerend beleid. De Vlaamse 
regering verleende 13,8 miljoen euro subsidie en revalueerde 
het samenwerkingsmodel tot brownfieldconvenant.

 VAN VEROUDERDE SITE NAAR
 DUURZAAM TERREIN

2.4	WILLEBROEK (1989-2010)
Luchtzuiverend beton
Met Europese en provinciale steun ging POM op 
zoek naar toepassingen om bij de wegeninfrastruc-
tuur op haar bedrijventerrein CO2-neutrale mate-
rialen te gebruiken. In samenwerking met het Op-
zoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) werd 
een beton verrijkt met TiO2 ontwikkeld.  Het beton 
zal gebruikt worden voor de aanleg van wegen en 
parkings.

Dit beton is innovatief en energie-efficiënt op ver-
schillende vlakken: 

• verminderde cO2uitstoot bij de productie van 
het beton 

• de toplaag van de betonweg werkt luchtzuiverend
• de toplaag werkt geluidsdempend. 

Energiezuinige verlichting
POM Antwerpen is volop bezig met de ontwikke-
ling van de terreinen Duwijckpark in Lier en Den 
Hoek 3 in Wijnegem. De openbare verlichting is een 
combinatie van CosmoPolislampen met automati-
sche dimmer en LED-verlichting.  Het verschil in 
verbruik en CO2-uitstoot spreekt voor zich als u kijkt 
naar het verschil tussen energieverbruik op een ter-
rein met gewone verlichting en een terrein met de 
energiezuinige verlichting.

De achtergrond: Europa vaart een groene koers
De EU stelt drie doelstellingen voorop in haar kli-
maatplan 2020:

• 20% minder broeikasgassen (tegenover 1990)
• 20% minder energieverbruik
• 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen

Dé motor van die ambities? Een beleid dat gericht 
is op de massale omschakeling naar groene energie. 
Die switch moet Europa wereldleider maken in kool-
stofarme technologie en tegelijk de afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen verminderen. Belangrijk: 
om die ambitie waar te kunnen maken, moeten ook 
de kleine en middelgrote Europese bedrijven op de 
kar springen. 

Eco2Profit
Eco2Profit is een project gericht op KMO’s met een 
duidelijk doel: we willen samen minder CO2 uitsto-
ten en meer groene energie gebruiken. Maar we wil-
len ook dat die switch een positieve impact heeft op 
onze bedrijven. Met kostenbesparingen als gevolg. 
Voor KMO’s is het niet altijd even duidelijk waar 
energiebesparing mogelijk is. En dat samenwerking 

LUchTZUIVERENDE WEGEN EN ENERGIEVRIENDELI JKE VERLIchTING

2.3	DUURZAME ENERGIE OP BEDRIJVENTERREINEN

SITUATIE VERMOGEN LAMP (W) BRANDUREN 100% (UUR/JAAR) VERBRUIK (KWH) CO2 (KG/JAAR)

gEWONE vERlichtiNg 70 4000 344,00 79,81

60 2350 257,60

-25,12%

59,76
ENERgiEzuiNigE 

vERlichtiNg
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Door uitbreiding van Brico tot ca. 90.000 m² is 
de noordelijke logistieke zone bijna gevuld. De 
Hoeikensstraat, waar Brico ligt, wordt helemaal 
vernieuwd, samen met de aanleg van een geschei-
den riolering. Het op- en afrittencomplex wordt 
vervolledigd en de Brownfieldlaan doorgetrokken. 
Nieuwe gebouwen zijn in voorbereiding, waarvan 
European Market City (200.000 m²) het indruk-
wekkendste is. Willebroek wordt opnieuw een 
aantrekkingspool voor vele jobs. 

Er wordt werk gemaakt van duurzame mobiliteit 
door openbaar vervoer (bus, trein) en een hoogwaar-
dig fietsnetwerk. De groenbuffers rond de woonwijk 
en het vrachtverkeer dat niet meer door de straten 
dendert, maken de woonwijk terug leefbaar. De 
gemeente laat de laatste bedrijfsactiviteiten in de 
woonwijk uitdoven.

NV WNV WAANV WANV WNV WANV W TERWEGENTERWEGENATERWEGENAATERWEGENA ENEN Z ZEEKANAALEEKANAAL ZORGTZORGT VOORVOOR
EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET ZEEKANAAL

BRUSSEL-SCHELDE

HET EINDRESULTAAT KOMT IN ZICHT
DE TOEKOMST2011
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3.DUURZAAM ONDERNEMEN
POM ANTWERPEN

POM Antwerpen participeert actief in verschillende 
bedrijvencentra in de provincie Antwerpen. Niet 
alleen zetelen we er in de raden van bestuur, ook 
ondersteunen we de centra bij de optimalisering van 
hun aanbod, bij het uitwerken van nieuwe initiatie-
ven en bij het voeren van promotie. 

Bedrijvencentra ondersteunen ondernemers bij het 
duurzaam uitbouwen van hun bedrijf. Professionele 
huisvesting op maat, secretariaatsdiensten, doorver-
wijzing naar adviesverstrekkers, netwerking met 
collega-ondernemers,… en dit alles in flexibele for-
mules met begrip voor de uitdagingen waarmee een 
jonge zaakvoerder te kampen krijgt, dat is de USP 
van bedrijvencentra. 

Sommige bedrijvencentra stemmen hun aanbod af op 
specifieke sectoren – de creatieve industrie, de bouw-
sector, innovatieve bedrijven – anderen zijn meer 
generiek en bieden basisondersteuning voor starters 
met uiteenlopende activiteiten. Een overzicht van de 
centra waarin POM Antwerpen participeert, vindt u 
op www.ruimtevoorondernemen.be. 

Deze portaalsite informeert niet alleen over verschil-
lende bedrijvencentra, maar bundelt eveneens een 
aantal andere initiatieven van POM Antwerpen ten 

behoeve van jonge ondernemers zoals de Starterche-
que en de Startersgids. 

Netwerken
Jonge ondernemers hebben het vaak lastig bij het 
uitbouwen van een netwerk. Dit speelt sterk in hun 
nadeel omdat ze daardoor minder toegang hebben 
tot nieuwe klanten en prospecten, maar ook omdat 
ze op die manier niet zelden een klankbord ontberen 
van jonge collega-ondernemers met wie ze ervarin-
gen kunnen uitwisselen. 

POM Antwerpen tracht in te spelen op beide. Op 
de gratis online Startersgids (www.ruimtevooron-
dernemen.be) kunnen jonge ondernemers hun gege-
vens achter laten. Het uitgangspunt is dat wanneer 
zij op zoek moeten naar een product of dienst ze 
eerst even kijken of er geen collega-ondernemer in 
de buurt aan die nood kan voldoen. Op die manier 
stimuleren we jonge starters actief om elkaars beste 
klanten te worden.

Daarnaast organiseren we jaarlijks het POM 
Starters evenement waar jonge ondernemers gratis 
praktische workshops kunnen volgen en aansluitend 
de kans krijgen om te netwerken. 
 

 bEDRIJVENcENTRA PROVINcIE ANTWERPEN

3.1	STARTEN IN ANTWERPEN
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BEDRIJVENCENTRUM NOA 
TER ILLUSTRATIE 

Bedrijvencentrum NOA is gevestigd in de multicul-
turele wijk 2060 in Antwerpen. Het uitgangspunt 
‘duurzaam ondernemen’ dekt bij NOA dan ook 
meerdere ladingen; in de eerste plaats de onder-
steuning van de ondernemers die het huisvest, 
maar daarnaast ook de ondersteuning van de 
buurt in haar totaliteit. 

NOA is een generalistisch bedrijvencentrum en de on-
dernemers die er thuis zijn, zijn actief in diverse sec-
toren : IT-specialisten, webbouwers, communicatiebu-
reaus, energiespecialisten, de lijst is lang en gevarieerd. 

Ondernemers kunnen in NOA rekenen op administra-
tieve ondersteuning, maar ook op boekhoudadvies of 
managementtips. De kantoren en vergaderinfrastruc-

tuur in NOA zijn modern, licht en uitnodigend met 
zicht op het unieke binnenplein. Momenteel werkt het 
bedrijvencentrum volop aan een formule om jonge af-
gestudeerde chefs de kans te geven hun sporen te ver-
dienen in de horeca-unit Ellenbee, zodat ondernemers 
in NOA niet alleen terecht kunnen voor zaken, maar 
ook voor een hapje en een drankje. 

De hamvraag is echter of de dienstverlening van 
een bedrijvencentrum ook de duurzame ontwikke-
ling van kleine, groeiende bedrijven ten goede komt. 
Het antwoord is ‘absoluut’. Van de 116 bedrijven die 
NOA tot dusver huisvestte, moesten er slechts 15 
de boeken wegens faling neerleggen. Van de bedrij-
ven die het centrum ‘ontgroeiden’, kozen er 23 voor 
huisvesting in de directe nabijheid van NOA.  

Dit brengt ons bij de tweede doelstelling van het 
bedrijvencentrum, met name de duurzame ontwik-
keling van Antwerpen-Noord. Behalve het aanmoe-
digen van ondernemers om de wijk blijvend tot de 
hunne te maken, richtte NOA ook al twee doch-
terbedrijven op die met succes nieuwe impulsen 
aan de wijk geven. De eerste en meest zichtbare is  
Designcenter de Winkelhaak, een gespecialiseerd 
bedrijvencentrum dat creatieve ondernemers onder-
steunt en huisvest. De tweede is Telecenter, een uniek 
call center dat in de eerste plaats de opleiding en 
doorstroom van jongeren uit kansengroepen naar de  
reguliere economie beoogt.

 

De Chinese stadsprovincie Chongqing ligt 1500 
km landinwaarts ten Westen van Shanghai. Deze 
bruisende metropool is het centrum van economi-
sche groei en ontwikkeling in het binnenland van 
China. Als een van de vier Chinese stadsprovin-
cies geniet Chongqing ook sterke ondersteuning 
door de centrale overheid. Met zijn 32 miljoen 
inwoners, zijn inlandhaven en ijzersterke indus-
trieën als chemie, motorcycles, IT, equipment en 
machines, is dit een regio met een enorm poten-
tieel. Dat erkent ook de Provincie Antwerpen die 
begin november een eerste aanzet tot vriend-
schapsakkoord onderschreef met deze Chinese 
stadsprovincie. 

POM Antwerpen trok dan ook in juni 2010 in sa-
menwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen en de Vlaams-Chinese Kamer van Koop-
handel naar Chonqging. Tijdens deze succesvolle za-
kenreis begonnen er bij enkele deelnemers innova-
tieve ideeën te ontstaan voor samenwerking tussen 
Antwerpen en Chongqing. 

Waarom Antwerpen en Chongqing niet linken via 
een trein voor het transport van goederen? En waar-
om niet meteen gaan voor een wereldprimeur door 
er de eerste green lane per spoor van te maken? 

Zowel POM, de douane van Antwerpen en het Ge-
meentelijk Havenbedrijf Antwerpen als onze part-
ners in de Chinese stadsprovincie Chongqing zagen 
hier wel wat in en dus besloten we er een ambitieus 
project van te maken.

 ANTWERPEN  chONGqING

3.2	GREEN TRADE LANE

© TOON GROBET
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	 ANTWERPEN-CHONGQINGANTWERPEN-CHONGQINGANTWERPEN-CHONGQING

aNtWERpEN

shENzEN

chONgQiNNgg

shaNghai

Antwerpen en Chongqing hebben dezelfde 
doelstelling: de positie van de regio als doelstelling: de positie van de regio als 
hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-hub voor de omliggende economische cen-
tra versterken. Zo kan Antwerpen zich nog tra versterken. Zo kan Antwerpen zich nog 
sterker promoten als hub voor Europa, 
West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. 
Chongqing versterkt dan weer zijn positie 
als hub voor inland China. Die extra 
promotie komt de naamsbekendheid van 
beide regio’s alleen maar ten goede.

Momenteel bestaan al enkele treinverbind-
ingen tussen Europa en China. De huidige 
doorlooptijd bedraagt minimum 19 dagen. 
Ter vergelijking, de maritieme verbinding 
tussen Shanghai en Europa bedraagt on-
geveer 30 dagen. 

Chongqing – dat zich profileert als de hub 
voor inland China – is per binnenschip over 
de Yangtze-rivier op ongeveer zes dagen 
varen verwijderd van Shanghai. Totale door-
looptijd per schip bedraagt dus een vijftal 
weken. 

01

04

02

03

EEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUREEN WERELDPRIMEUR
UITSTEKENDE HUBS BEDIENEN
HET HINTERLAND Antwerpen en Chongqing willen een stap verder 

gaan met de ontwikkeling van een green trade 
lane per trein over het vasteland waardoor de 
reistijd nog wordt gereduceerd. De voordelen  
liggen voor de hand: een snelle, veilige verbinding 
gegarandeerd door logistieke spelers die erkend 
worden voor hun kwalitatieve aanpak door de 
douaneautoriteiten. Dit resulteert in een  
minimum aan controles en douaneformaliteiten.

In 2011 zullen we dit project verder op de rails 
zetten: overleg met verschillende spelers in het veld 
zowel in Antwerpen als Chongqing, gesprekken 
op hoog niveau tussen de verschillende douane-
overheden. En natuurlijk ook mogelijke klanten 
motiveren om gebruik te maken van deze nieuwe 
verbindingen. Een kleine rondvraag leert alvast dat 
heel wat bedrijven die nu per schip, maar zeker ook 
per vliegtuig cargo vervoeren van en naar China wel 
mogelijkheden zien in dit project.  
En cargo per trein is uiteraard heel wat duurzamer 
dan cargo per vlucht.

 GREEN TRADE LANE



32 33

4.DUURZAAMHEID DOOR INNOVATIE
POM ANTWERPEN

Logistiek zit verweven in zowat alle industriële 
processen en is dus een onmisbare schakel in 
het economisch weefsel van een regio. Voor de 
provincie Antwerpen geldt dit des te meer. De 
unieke ligging in het centrum van de Europese 
consumptiemarkt en  de nabijheid van de  
Antwerpse haven  zorgt er voor dat de provincie 
per definitie een logistieke draaischijf voor 
Europa is. Deze ijzersterke positie biedt zowel 
bedreigingen als kansen. 

De logistieke sector is een belangrijke werkgever 
in onze regio: als 9% van het totale Vlaamse Bruto 
Regionaal Product en 7% van de totale Vlaamse 
tewerkstelling aan de logistieke sector gerelateerd 
zijn, mogen we zonder overdrijven van een belang-
rijke sector spreken. En maar liefst 35% van deze 
Vlaamse ‘logistieke tewerkstelling’ is te vinden in de 
provincie Antwerpen.  Nog sterker tot de verbeel-
ding spreken de cijfers voor de ‘toegevoegde waarde-
creatie’. De provincie Antwerpen is goed voor 54% 
van de Vlaamse ‘logistieke toegevoegde waarde’. De 
grootste sterkte vormt echter ook de voedingsbodem 
voor de belangrijkste bedreiging. 

Al deze logistieke activiteit brengt immers giganti-
sche goederenstromen op gang en maakt onze pro-
vincie ook een belangrijke transitregio. Deze functie 
veroorzaakt evenwel vooral hinder: uitstoot, lawaai, 
ruimtebeslag en verkeerscongestie. De gunstige lig-
ging kunnen we echter niet zomaar negeren, de 
goederenstromen vinden sowieso hun weg, onder 
andere via de haven van Antwerpen, richting eind-
bestemming in het Europese achterland. Wanneer 
we niet verstandig omspringen met de logistieke 
troeven, dreigt onze regio te verworden tot een 
loutere transitregio. Door deze dreiging ontstaat er 
grote druk op het maatschappelijk draagvlak voor 
verdere ontwikkeling van de sector.

Logistiek Platform Antwerpen
Uit het spanningsveld tussen de kans verder te ont-
wikkelen tot logistieke topregio en de dreiging te 
verzanden in een transitregio is het Logistiek Plat-
form Antwerpen (LPA) ontstaan. Het LPA creëert 
een netwerkomgeving waarin we beleidsvoorstellen 
op hun realiteitswaarde toetsen bij de belangrijke lo-
gistieke spelers. Het belangrijkste doel van het LPA 
is en blijft de Antwerpse logistieke sector duurzaam 
ontwikkelen tot een topspeler op wereldniveau. 

 SLIMME LOGISTIEK

4.1	LOGISTIEK PLATFORM
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Wat impliceert dat vooral de negatieve externe 
effecten zoals uitstoot en congestie niet kunnen 
meegroeien.  Met dit voor ogen zet POM in op de 
ontwikkeling van een “State of the art Logistiek be-
drijventerrein”.  Vanuit het idee dat het logistieke 
proces heel wat slimmer kan, werkten we het con-
cept “Slimme Logistiek” uit. 

STATE OF THE ART LOGISTIEK BEDRIJVENTERREIN,  
EEN SHOWCASE VOOR SLIMME LOGISTIEK
Het concept Slimme Logistiek
Het LPA zette een multidisciplinaire werkgroep op 
om het concept slimme logistiek duidelijk te omlij-
nen. We gingen er namelijk van uit dat slimme lo-
gistiek in het industriële denken geïmplementeerd 
moet worden, lang voordat er daadwerkelijk logis-
tieke bewegingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door 
bij het productdesign van goederen al rekening te 
houden met de latere logistieke consequenties. Door 
vanaf het begin rekening te houden met de logis-
tieke keten die een product zal doorlopen, kan er al 
heel wat op transportruimte bespaard worden. An-
dere aspecten van slimme logistiek zijn het zoeken 
naar een gepaste locatie van zowel de productie, als 
van de opslag en distributieactiviteit. Ook het design 
en de werking van het terrein waar de logistieke ac-
tiviteiten zich op afspelen kan slim gemaakt worden. 

Showcase Slimme Logistiek
Het design van een bedrijventerrein past volledig in 
de kerntaken van POM Antwerpen en daarom heb-
ben we dit uitgebreid onderzocht.  Met de showcase 
slimme logistiek willen we aantonen dat een slim 
logistiek terrein heel wat negatieve externe effecten 
kan terugdringen.

Door een uitgebreide bevraging bij verladers en (pro-
ducerende) bedrijven die logistieke stromen genere-
ren, verkregen we inzicht in de huidige infrastruc-
tuurbehoeften. Hierdoor kunnen we de gemiddelde 
ruimtebehoefte van een klassiek logistiek bedrijven-
terrein berekenen. Daarmee gingen we aan de slag 
om de effecten van een slim terrein te berekenen.
Het innovatieve van de showcase slimme logistiek 
wordt gekenmerkt door een doorgedreven mutuali-
satieproces. Zowel de ruimte als de processen op het 
terrein worden gemeenschappelijk benut.

Dit vereist uiteraard belangrijke inspanningen, en 
vooral ook een mentaliteitswijziging, van de deel-
nemende bedrijven. Het effect op de omgeving is 
echter bijzonder groot. Bovendien zal een belangrijk 
deel van de efficiëntiewinst ook terugvloeien naar 
de deelnemende bedrijven. 
De volgende stap in het proces van de showcase 
slimme logistiek is het kiezen van een slimme locatie 
voor de uitbouw van het terrein en daadwerkelijk 
aan de slag gaan.

slim RuRuR imtEgEbRuRuR ikshaRshaRsha ED sERvRvR icvicv Es
cENtER (ssc)

tRatRatR NaNa spORthub EcONOmischE  
EfficiëNtiE Ook beschikbare opslagruimte 

wordt beter benut door de seizoen-
spieken van de deelnemende bedrij-
ven complementair op te vangen.

Door verstandiger om te gaan met 
de ruimte daalt het ruimtebeslag 

van het slimme terrein en zal 
ook de tewerkstelling per hectare 

stijgen. 

Het ‘brein’ van het terrein: van 
hieruit worden al de operaties 
- over de bedrijfsgrenzen heen - 

gestuurd.

Eén hub voor heel het terrein 
dringt het aantal transportbewe-

gingen terug.
Opslagruimte en Value Added 
Logisticsactiviteiten bundelen.
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Den Hoek 3, of “Blikstraat” zoals het in de volks-
mond heet, is gelegen aan het kruispunt van de 
Merksemsebaan en de Houtlaan. Dit terrein van 
12 hectare ontwikkelt POM Antwerpen in eigen 
beheer tot een regionaal bedrijventerrein.   
In mei 2008 startte de verkoop van de percelen. 
Vijf bedrijven ondertekenden de verkoopakte. 
Momenteel is er nog 4,20 ha beschikbaar. 

We hebben de ambitie deze site volledig CO2-neu-
traal te ontwikkelen. De bedrijven zijn verplicht 
groene stroom te produceren of te kopen. Wijzelf 
richten het terrein op een duurzame ecologische 
manier in: zowel de wegen als de verlichting is CO2-
arm en ook parkings, fietspaden en groenzones zijn 
weldoordacht ingepland. 

Eind 2010 startte het eerste bedrijf ‘Centrauto’ met 
de bouw van een ecologisch verantwoord, vooruit-
strevend industrieel complex waar ze een uitgebrei-
de dienstverlening bieden op vlak van mechaniek 
en carrosserie.  Centrauto paste alle contractuele 
verplichtingen tot CO2-neutraliteit toe wat leidde tot 
een ecologisch totaalconcept:
 

• hoogwaardige dubbele beglazing
• Opstaande dakdelen die het noorderlicht vangen en 

zorgen voor optimale lichtkwaliteit
• Een geïntegreerd rook en warmteafvoersysteem 

zorgt voor een maximaal bruikbare dakoppervlakte 
voor zonnepanelen

• Een hoge isolatiewaarde gecombineerd met een 
geautomatiseerd ventilatiesysteem

• Recuperatie van warme lucht met verbruiksreductie 
tot gevolg

• Recuperatie van het hemelwater
• bovengrondse parkeerplaatsen in waterdoorlatende 

materialen en een ondergrondse parking blijft de 
gehele ruimtelijke impact beperkt

• Grasperken en bodembedekkers creëren extra 
groene zones

 cO2NEUTRAAL bEDRIJVENTERREIN

4.2	DEN HOEK 3 WIJNEGEM
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Wetenschapspark Waterfront is een uniek bedrij-
venterrein dat zich richt op spin-offs, kleine en 
middelgrote ondernemingen en multinationals 
actief in hightech sectoren. Door zulke bedrijven 
gericht samen te brengen ontstaat een unieke 
dynamiek die onderlinge contacten stimuleert en 
open innovatie faciliteert. Op Waterfront geves-
tigde bedrijven krijgen bovendien gelegenheid om 
hun activiteiten verder uit te bouwen in nauwe 
samenwerking met de onderzoeksgroepen en  
faculteiten van de Universiteit Antwerpen. 

Waterfront bestrijkt een domein van 32 hectaren en 
dankt zijn naam aan rustgevend groen en fraaie wa-
terpartijen die de site een unieke uitstraling geven 
en dat op slechts een boogscheut van de A12, die 
Antwerpen en Brussel verbindt. De ligging van het 
wetenschapspark op de kleigroeven van een voor-
malige steenbakkerij en de aanwezigheid van vier 
kleiputten zorgen voor een bijzondere uitstraling.

Waterfront kan elke onderneming op maat accom-
moderen. Er kan al naargelang de wens van de on-
derneming ruimte te huur worden aangeboden of er 
kan in samenspraak met de ontwikkelaar geopteerd 
worden voor de inplanting van een eigen gebouw. 
Waterfront speelt met andere woorden flexibel in op 
de groei van iedere onderneming.  

 FAcILITEREN VAN INNOVATIE

4.3	WETENSCHAPSPARK WATERFRONT
Op termijn biedt Waterfront plaats aan een vijf-
tiental gebouwen, waarbij elk gebouw de naam 
draagt van een vermaard wetenschapper. Archime-
des huisvest vandaag acht bedrijven. Copernicus 
werd gerealiseerd voor Cryosave, een laboratorium 
voor stamcelonderzoek en cryogene conservatie-
marktleider inzake opslag van en onderzoek naar 
stamcellen. De bouwaanvraag voor gebouw Baeke-
land is rond, waardoor binnenkort opnieuw enkele 
units beschikbaar zijn. 

De ontwikkeling van Waterfront gebeurt geleide-
lijk waarbij veel aandacht wordt besteed aan een 
correcte inhoudelijke invulling van het park (quasi 
uitsluitend kennisintensieve bedrijven) én aan een 
zorgvuldige inplanting die niet raakt aan het groene 
karakter van het park. 

POM Antwerpen bestudeert in samenspraak met de 
UA volop de mogelijkheid om een nieuwe incubator 
uit te bouwen op de site. Deze moet de dynamiek 
van het park verder stimuleren en de contacten tus-
sen de bedrijven op het park verder faciliteren.
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5.1	BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT5.DUURZAAMHEID DOOR SAMENWERKING
POM ANTWERPEN

De uitstraling van een bedrijventerrein is van 
groot belang, niet alleen voor de directe om-
geving, maar ook voor de gevestigde bedrijven 
en hun werknemers. Kwaliteit is daarbij een 
sleutelfactor. Op een duurzame manier werken 
aan kwaliteitsvolle bedrijventerreinen kan al-
leen wanneer er een goede verstandhouding is 
tussen de aanwezige bedrijven en de overheid. 
Bedrijventerreinmanagement (BTM) is daarbij 
hét middel bij uitstek.

POM Antwerpen heeft op dit vlak een pak erva-
ring en expertise opgebouwd. BTM bestaat zowel 
uit het organiseren van een gemeenschappelijk on-
derhoud van de infrastructuur, als het stimuleren 
van de samenwerking tussen bedrijven voor bijvoor-
beeld afvalbeheer en energieaankoop. Op deze ma-
nier kan BTM op lange termijn helpen om kosten 
te besparen, de werkomstandigheden te verbeteren 
en de belasting op de leefomgeving te beperken. 

 SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME bEDRIJFSOMGEVING

WERKINGSGEBIED INTERBEDRIJFSSAMENWERKING (IBS)
VERFRAAÏNG
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& recreatie

Installatieonderhoud 
warmte en energie
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Mobiliteit personeel

Afvalwater   
behandeling

Telematica, telecom & 
IcT

Regscans

Milieu

Kennisuitwisseling

coördinatie  
vergunningen

Starterscentrum

bouwadvies

PromotiePR

Acquisitie nieuwe 
bedrijven

Ruilverkaveling

FACILITY  
MANAGEMENT

UTILITY  
MANAGEMENT

ONTWIKKELING  
MANAGEMENT

VESTIGING 
MANAGEMENT

btm
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Bedrijventerreinmanagement biedt voordelen aan 
de bedrijven: 

• Samenwerking zorgt voor kosten- en tijdsbe-
sparing en leidt tot verhoging van de concur-
rentiekracht;

• De hoge kwaliteit van het bedrijventerrein 
straalt af op het imago;

• De bedrijvenvereniging zorgt voor nauwere 
banden met de overheden.

Én aan de gemeente: 

• Het behoedt de terreinen voor waardeverlies en 
dure herontwikkelingen

• Het helpt zuinig om te springen met de 
schaarse ruimte

• Het creëert banen en welvaart
• Het biedt een platform voor het onderhouden 

van contact met de bedrijven.

LIER DUWIJCKPARK 
PRAKTIJKVOORBEELD
 
Bij de ontwikkeling van het industrieterrein 
werd gekozen voor een duurzame aanpak: de 
gemeenschappelijke buffers en parkings worden 
onderhouden door de gevestigde bedrijven. Om 
dit mogelijk te maken werd in 2006 de bedrij-
venvereniging vzw Duwijckpark opgericht die de 
gevestigde bedrijven de mogelijkheid biedt om 
samen mee te waken over het behoud van de 
kwaliteit van het nieuwe bedrijvenpark.
POM Antwerpen bouwt in samenwerking met de 
bedrijven op het terrein Duwijckpark en de stad 
Lier een dienstencentrum op het terrein Duwijck 
2 met een kinderopvang, een strijkdienst en een 
vergaderzaal.

Het dienstencentrum bevindt zich op Plaslaar, op 
grond in eigendom van POM Antwerpen, de grond 
is in erfpacht gegeven aan de stad Lier voor een pe-
riode van 30 jaar. De stad Lier is verantwoordelijk 
voor de uitbating en heeft inmiddels ook erkenning 
en ondersteuning gekregen van Kind & Gezin voor 
de opvang van 27 kinderen. De uitbating van het 
kinderdagverblijf is toegewezen aan vzw Stekelbees. 
De opvang is in eerste plaats bedoeld voor de kin-
deren van de werknemers op Duwijckpark. De res-
terende opvangplaatsen kunnen worden ingenomen 
door inwoners van Lier zelf.

Het project kan worden gerealiseerd dankzij de steun 
van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 
Ook de stad Lier en de bedrijven op het terrein Duw-
ijckpark leveren een bijdrage om de infrastructuur-
werken te kunnen realiseren.

De infrastructuurwerken zijn van start gegaan in 
2010 en het dienstencentrum zal in juni 2011 haar 
deuren openen. 

Wat is de rol van POM?
Wij zetten sterk in op de samenwerking met bedrij-
ven en gemeenten/steden. POM is de regisseur: be-
geleidt en leidt. Zo bieden we ondersteuning bij het 
oprichten van bedrijvenverenigingen en intermedië-
ren we bij de realisaties van enkele concrete acties, 
zoals bijvoorbeeld het dienstencentrum in Lier waar-
over u verder meer leest.  POM is de perfecte tus-
senpersoon voor de bedrijven zodat die zich kunnen 
concentreren op hun core business.

We stellen ons als doel om BTM te integreren in al 
onze projecten.  Binnen onze (her)ontwikkelings-
projecten vertaalt BTM zich in: 

• Een bijzondere aandacht voor zuinig ruim-
tegebruik en kwaliteit door de aanleg en het 
onderhoud van gemeenschappelijke infrastruc-
turen zoals groen- en waterbuffers, signalisatie, 
parkings,…

• De samenwerking tussen de bedrijven of inter-
bedrijfssamenwerking (IBS) door bijvoorbeeld 
het organiseren van een kinderopvang, strijk-
atelier, gezamenlijke aankoop van energie,…  
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POM Antwerpen stelt zich tot doel om de kwa-
liteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te 
stimuleren en te verhogen. In het kader van deze 
doelstelling lanceerden we in het najaar van 2008 
voor de eerste keer een project waarbij we finan-
ciële ondersteuning bieden aan samenwerkingsver-
banden tussen bedrijven, die concrete initiatieven 
nemen in het kader van ‘duurzaamheid’. Dit 
project, bekend onder de naam ‘Stimuleren van 
duurzame acties op bedrijventerreinen’ was een 
succes en daarom deden we in 2009 een tweede 
oproep naar bedrijvenverenigingen. 

Het succes van het project toont aan dat zowel 
bedrijven als lokale overheden ook duidelijk de 
meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. 
De financiële steun die POM nu biedt, vormt voor 
bedrijven zeker een aanzet om die samenwerking 
daadwerkelijk op te starten of verder uit te bou-
wen. Voor dit initiatief won POM Antwerpen tij-
dens de Nacht van de KMO op 13 maart 2009 de 
trofee in de categorie ‘Beste idee van het jaar’. 
Deze trofee vormt ongetwijfeld een erkenning 
vanuit de bedrijfswereld voor dit waardevolle pro-
ject. 

Het begrip duurzaamheid omvat de drie pijlers 
people, planet en profit, en is in deze context ge-
richt op het verhogen van het bedrijfseconomisch 
resultaat, het verminderen van de milieubelasting 
en een efficiënter ruimtegebruik. Om in aanmer-
king te komen voor subsidies moeten de voorgestel-
de acties concreet gericht zijn op meer duurzame 
bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid en/of een 
meer duurzame inrichting van het terrein. Het is 
de bedoeling dat ondernemingen samenwerken 
rond onder andere energie, werkgelegenheid, afval-
beleid, veiligheid, signalisatie, openbaar vervoer en 
kinderopvang.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de bewe-
zen kosten met een maximum van €30.000 per sa-
menwerkingsverband. De voorbije jaren investeerde 
POM Antwerpen € 371.500 in zestien projecten.

5.2	STIMULEREN VAN SAMENWERKING
 DUURZAME AcTIES OP bEDRIJVENTERREINEN
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WilRijk

mallE

hERENtals

WOmmElgEm-RaNst

WillEbROEk-NOORD

De bedrijvenvereniging Handel en Industrie Wilrijk (H.I.W.) maakte in 2009 
een masterplan en beeldkwaliteitsplan op. Deze plannen vormen een kader om 
de verouderde bedrijventerreinen in de omgeving van de Boomsesteenweg en 
Terbekehofdreef te herstructureren. H.I.W. en POM werken nu samen aan de 
mobiliteit en de waterhuishouding in de bedrijvenzone. Op korte termijn zal 
ook de signalisatie in de industriezone worden aangepakt.

Op de bedrijvenzone De Schaaf-Delften in Malle richtte een tiental be-
drijfsleiders, in samenwerking met de gemeente, begin 2010 de vereniging 
Bedrijvenpark Malle vzw op. In 2009 werkten de bedrijven al samen aan een 
behoeftenanalyse om de wensen en noden op het terrein in kaart te brengen. 
Nu bouwt de vzw haar werking verder uit door het starten van projecten voor 
de veiligheid, de samenwerking tussen bedrijven en de lokale werkgelegenheid.

Op de bedrijventerreinen Herentals Klein Gent en Wolfstee willen de bedrij-
ven de kwaliteit van de industriezone verhogen. Zij stelden daarom in 2010 
een parkmanager aan voor een proefperiode van een jaar. De parkmanager 
zorgt samen met de bedrijven voor het beheer van de bedrijvenzone. Een 
strijkdienst voor werknemers is al actief. De bedrijven onderzoeken ook de 
mogelijkheid om buitenschoolse kinderopvang aan te bieden.

Bewora vzw, de gezamenlijke bedrijvenvereniging van Wommelgem-Noord 
en Ter Straten Ranst, bouwt haar werking nog verder uit. Bewora vzw 
werkt daarom onder meer aan acties voor de beeldkwaliteit, de mobiliteit, de 
veiligheid op het terrein, een collectief systeem voor de afvalophaling en een 
kennismakingsbeurs voor bedrijven. 

In Willebroek-Noord richtte een tiental bedrijven in 2009 een nieuwe bedrij-
venvereniging op in samenwerking met de gemeente Willebroek. De vzw 
Bedrijvenpark Willebroek-Noord wil een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van 
het geherstructureerde terrein bereiken. De bedrijvenvereniging werkt daarom 
aan een website, een signalisatieplan, een werkgelegenheidsbeurs en een actie 
om de relatie met de bewoners nabij het bedrijventerrein te verbeteren.
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