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Deze ruimtelijke economische studie beoogt een belangrijke input te vormen voor het afbakeningsproces
van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen. Bij de afbakening en de hierbij horende taakstelling dient
namelijk rekening gehouden te worden met de ruimtelijke economische noden en behoeftes aan
bedrijventerreinen. Hierbij worden zowel vraag als aanbod geanalyseerd, afgewogen ten opzichte van
elkaar waaruit een visie gedestilleerd wordt.

Fase 1: Analyse van het aanbod
Huidige principale bedrijventerreinen zijn: UNAL-site, Schendelbeke en De Nieuwe Kat (Ophasselt). Actief
aanbod is er in Geraardsbergen amper en diverse bedrijventerreinen zijn (tijdelijk) niet realiseerbaar of
nog in ontwikkeling (Nederboelare, Noord, Schendelbeke Oost). Verder zorgt de Dender bij de UNAL-site
oor overstromingsgevaar en liggen diverse (geplande) bedrijventerreinen zonevreemd volgens het
(verouderde) gewestplan. Hieromtrent dient dus dringend duidelijkheid te komen. Bovendien is er
volgens ditzelfde gewestplan momenteel geen mogelijkheid tot verdere uitbreiding.
Een inventarisatie van de bestaande bedrijvigheid toont dat er amper actief aanbod op de markt
beschikbaar is (zowel leegstand als onbebouwde percelen). De aanwezige bedrijven zijn divers in sector
en grootte. Men kan niet spreken van een clustervorming. Opvallend is dat het bedrijventerrein De
Nieuwe Kat (Ophasselt) volledig in gebruik is (met economische functie), ook in Schendelbeke is dit
grotendeels het geval. Het is duidelijk dat de bestemde kmo-zone te Nederboelare momenteel
hoofdzakelijk ingenomen wordt door gemengde functies. Alle percelen op de UNAL-site zouden een
economische functie dragen (op 1 braakliggend terrein na).
De tewerkstelling te Geraardsbergen en omstreken werd nauwgezet onderzocht. Uit diverse bronnen
blijkt dat er een tekort is aan jobs in Geraardsbergen, versterkt door het grote verzorgingsgebied rondom
de stad waar nog hogere spanningsindicatoren zijn tussen het aantal werkzoekenden en openstaande
vacatures. Werkloosheid ligt vooral hoog bij personen jonger dan 25 jaar (20% werkloosheidsgraad) en
personen zonder diploma middelbaar onderwijs (49,5% van alle niet-werkende werkzoekenden). In
Geraardsbergen zijn dus meer jobs nodig en deze zullen ook relatief gemakkelijk ingevuld kunnen worden
dankzij het hoge aantal werkzoekenden in Geraardsbergen en haar omliggende gemeenten. Bovendien
zijn het vooral jongeren die beschikbaar zijn, wat interessant kan zijn voor ondernemers naar vorming en
zekerheid op lange termijn. Omliggende steden als Ath, Ninove en Zottegem doen het relatief beter op
dat vlak.

Ruimtelijk Economische Studie - Geraardsbergen

9

Om een helder beeld te krijgen van de huidige rol en ambitie van Stad Geraardsbergen worden diverse
beleids- en planningsdocumenten nader bekeken en de impact voor Geraardsbergen verduidelijkt. Zo
wordt binnen de planningscontext gekeken naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Beleidsplan
Ruimte dat in opmaak is, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen, de kernnota ‘Maak
ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, het (verouderde) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, diverse
ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing op deze studie, het strategisch project Denderland en
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor de beleidscontext wordt het meerjarenplan van
Geraardsbergen voor 2014-2019 doorgenomen. De diverse relevante speerpunten van deze documenten
werden mee opgenomen in de visievorming.

Fase 2: Analyse van de vraag
Deze fase heeft tot doel om de ruimtevraag naar regionale bedrijfsgronden te identificeren. Hierbij wordt
zowel top down als bottom up gekeken. Vanuit de planningsdocumenten (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) en de
bedrijvendynamiek worden de taakstellingen naar Geraardsbergen toe gedestilleerd (top down). Uit de
taakstelling blijkt dat er een behoefte is aan ongeveer 6,5 ha voor lokale bedrijvigheid en 29,2 ha voor
regionale bedrijvigheid. De nettogroeiratio in Geraardsbergen voor alle btw-plichtige ondernemingen
fluctueerde de voorbije 15 jaar heel wat. De voorbije 5, 10, 15 jaar was dit echter steeds 1,2% gemiddeld
(met dit cijfer werd verder de ruimtebalans opgesteld).

Langs de andere zijde werden focusgesprekken, een online alsook telefonische bevraging georganiseerd
bij de diverse stakeholders om hun noden en wensen te identificeren (bottom up). Uit de online bevraging
kunnen we concluderen dat deze ondernemers een sterke binding voelen met Geraardsbergen en hier
liefst blijven. Er zijn echter diverse punten voor verbetering, zoals (1) een actief aanbod aan betaalbare
bedrijfspercelen zodat groei (en eventuele intragemeentelijke herlokalisatie) mogelijk wordt; (2)
verbeterde verkeerssituatie voor vrachtwagens en auto’s met het oog op meer verkeersveiligheid voor
alle weggebruikers; (3) voldoende parkeerplaatsen alsook ruimte om te laden en te lossen; (4) steun
vanuit de overheid om bedrijvigheid te stimuleren en te kunnen realiseren op de voorziene plaatsen; en
(5) tot slot blijkt dat er nood is aan correcte(re) informatie vanuit de overheid naar ondernemers zodat zij
maximaal kunnen (kiezen te) genieten van de bestaande initiatieven.

Uit de focusgesprekken kwamen hoofdzakelijk volgende thema’s (en oplossingen) naar voren: mobiliteit
en ontsluiting, aanbod aan bedrijfspercelen en verwachtingen naar het beleid toe. De output van de
telefonische bevraging diende strikt als input voor de berekening van de ruimtebalans. Er werd een goed
beeld geschetst van de ruimtebehoefte van de huidige bedrijven te Geraardsbergen, zowel hoeveel
ruimte beschikbaar zou komen als hoeveel ruimte nodig zal zijn om hun groei te bestendigen. Verder werd
nogmaals bevestigd dat de overgrote meerderheid het liefste in Geraardsbergen blijft (en in mindere mate
ook liefst op hun huidige terrein).
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Fase 3: Ruimtebalans
Het derde deel bestaat uit de confrontatie van vraag en aanbod. De ruimtebalans, SWOT-analyse,
afweging van potentiële locaties en profilering van de huidige bedrijventerreinen die in dat licht
uitgevoerd worden, vormen de basis voor de visievorming.

Uit de ruimtebalans blijkt dat er niet voldaan kan worden aan de vraag naar bedrijventerreinen , noch
tegen 2023, noch tegen 2028. Tegen 2028 wordt de totale brutovraag naar bedrijfspercelen ingeschat op
43,7 ha. Momenteel is er slechts 1,9 ha beschikbaar op de geclusterde bedrijventerreinen (UNAL,
Schendelbeke, Ophasselt), wat betekent dat er 41,8 ha elders gecreëerd moet worden. Deze ruimte kan
gevonden worden op de te ontwikkelen kmo-zone te Nederboelare alsook ruimte die vermarkt zal worden
door huidige bedrijven, samen goed voor 18,2 ha. Via de erkenning van Geraardsbergen Noord als
bedrijventerrein kan er nogmaals 12,6 ha aan de balans toegevoegd worden. Op het terrein Ophasselt –
De Nieuwe Kat zou nogmaals 10 ha ontwikkeld kunnen worden volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Hierdoor is er nog een nood aan 1,0 ha (tegen 2028) die gerealiseerd kan worden via de
activering van de ongebruikte reservegronden bij bedrijven (6,7 ha). Verder zou uitbreiding mogelijk zijn
op het terrein Schendelbeke Oost indien dit bestemd wordt als bedrijventerrein, maar deze gronden zijn
momenteel geregistreerd als reservegrond (8,9 ha), dus ook hier zouden deze via overleg geactiveerd
moeten worden.

Het is echter moeilijk te garanderen dat deze reservegronden beschikbaar zullen komen op de markt en
het kan daarom nodig zijn om naar 2028 nieuwe ruimte te voorzien voor bedrijfspercelen. Uit de afweging
van alle potentiële locaties blijkt dat het kruispunt van de N8 met de N42 (bij het huidige bedrijventerrein
De Nieuwe Kat te Ophasselt) en een uitbreiding langsheen de N42 ter hoogte van bedrijventerreinen
Schendelbeke en geplande kmo-zone Nederboelare de twee beste locaties vormen, rekening houdend
met voorwaarden en richtlijnen uit de diverse planningsdocumenten.

Fase 4: Visie op de toekomstige rol van Geraardsbergen
Geraardsbergen heeft zich doorheen de jaren ontpopt tot aantrekkingspool op diverse gebieden,
waaronder tewerkstelling. Teneinde extra tewerkstelling te genereren voor inwoners van Geraardsbergen
en haar omliggende gemeenten dient de huidige bedrijvigheid bewaard te worden en dienen nieuwe
bedrijven aangetrokken te worden. Deze nieuwe bedrijven zullen in Geraardsbergen een uitgebreid (en
jong) aanbod aan arbeidskrachten vinden. Bovendien kunnen ze er genieten van een aangename woonwerkomgeving, goedkope bedrijventerreinen, een groot verzorgingsgebied met toegang tot Wallonië en
succesvolle samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.
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Geraardsbergen voert best een aanbodbeleid om te voldoen aan de vraag naar bedrijfspercelen want
momenteel vinden ondernemers er geen actief aanbod. Enkele belangrijke randvoorwaarden hiervoor
zijn:
▪

▪

▪

▪

Op het vlak van aanbod:


effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen;



moderne bedrijventerreinen creëren met parkmanagement (focus duurzaamheid en flexibiliteit);



ruimte voor parkeren, laden en lossen voor vrachtwagens op bedrijventerreinen;



aanleg van een wachtparking voor vrachtwagens met alle nodige faciliteiten;



bestaande terreinen optimaliseren naar onder meer ruimtegebruik en signalisatie;



zekerheid (continuïteit) van de aangeboden bedrijfspercelen garanderen.

Op het vlak van bereikbaarheid:


de verbetering van de N42 en de ontsluiting richting Gent;



tegengaan van verhoogd vrachtverkeer niet bestemd voor Geraardsbergen;



aanleg van een tunnel (of brug) op de N42 om zo de spooroverweg weg te werken;



veilige fietsverbindingen, op en naar de huidige en toekomstige bedrijventerreinen;



bedrijventerreinen bereikbaar houden en maken via collectief vervoer;



locatie van nieuwe bedrijventerreinen langs de N42.

Op het vlak van beleid en dienstverlening:


Stad Geraardsbergen dient zich pro-ondernemers te profileren;



promoten bij jongeren van opleidingen die aansluiten bij de lokale arbeidsmarkt;



het ondersteunen van duurzaam en evenwichtig bedrijventerreinmanagement;



het up-to-date houden van informatie over het aanbod aan en de vraag naar bedrijfsruimte;



het bewaken van een evenwichtige invulling van de bedrijventerreinen.

Op het vlak van marketing en promotie:


Geraardsbergen promoten als potentiële vestigingsplaats;



groeiende bedrijven aantrekken die voor een hogere toegevoegde waarde zorgen, en een hogere
tewerkstelling per hectare hebben, afgestemd op de beschikbare werkkrachten.

Geraardsbergen heeft een grote landschappelijke waarde en haar groene en rustige omgeving is net wat
vele mensen aantrekt. Dit dient dus te allen tijde bewaard te worden. Economische bedrijvigheid en
tewerkstelling stimuleren hoeven hier ook niet tegenin te gaan. Het valt aan te raden de bestaande
bedrijvigheid te bestendigen en ruimte voor uitbreiding te laten aansluiten bij de bestaande
bedrijventerreinen. In totaal wordt ingeschat dat er naar 2028 een bijkomende nood van 43,7 ha voor
bedrijventerreinen zal zijn. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zal de kmo-zone te Nederboelare
ontwikkeld moeten worden, kan de erkenning van Geraardsbergen Noord als bedrijventerrein extra
ruimte creëren, ook uitbreiding bij De Nieuwe Kat te Ophasselt kan een oplossing bieden alsook het
activeren van de reservegronden van bedrijven.
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Deze situatie gaat uit van een behoud van de bestaande bedrijventerreinen Schendelbeke, De Nieuwe Kat
en UNAL. Indien (delen van) deze bedrijventerreinen herbestemd worden en hier niet langer bedrijven
gevestigd mogen zijn, dan moeten die oppervlaktes integraal toegevoegd worden aan het te creëren
aanbod (via bovenstaande opties, of via de aanleg van een nieuw bedrijventerrein). Bovendien dient er
duidelijkheid en zekerheid te zijn over onder meer de milieuvergunningen en waterproblematiek op de
UNAL-site zodat hier geen sprake is van een schijnaanbod. Namelijk wanneer ondernemers hier geen
ontwikkelingskansen krijgen, kunnen bedrijfspercelen hier niet beschouwd worden als actief aanbod en
dient er ruimte op andere plaatsen vrijgemaakt te worden waar zij hun activiteiten wel kunnen uitvoeren.

Regionale afstemming is nodig om te vermijden dat er concurrentie tussen steden optreedt en bedrijven
wegtrekken uit de ene stad om zich te vestigen in een buurgemeente. Door bovengemeentelijk een
afgestemd beleid te voeren, kunnen ondernemers van buitenaf gemotiveerd worden zich in de streek te
vestigen, of kunnen jonge ondernemers gestimuleerd worden hun bedrijf in eigen streek op te richten.
Verder is ook duurzaamheid van groot belang en moet er rekening gehouden worden met het bestaande
klimaatactieplan. Inzake klimaatverandering wordt steeds best ingezet op de twee fronten, mitigatie en
adaptatie, tegelijkertijd om zodoende de klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en op hetzelfde
moment ons aan te passen aan de te verwachten gevolgen (adaptatie).
Tot slot is het van groot belang een goede relatie te onderhouden tussen ondernemers en beleid waarbij
er voor de ondernemers duidelijkheid bestaat omtrent de planningscontext, vergunningen en het
beschikbare aanbod. Aan de andere zijde, zorgt een goede relatie tevens voor een vlotte
informatiestroom van ondernemers naar het lokale beleid. Zo kan de vraag naar en het aanbod aan
terreinen goed opgevolgd worden, om zo een duidelijk zicht te behouden op de ruimtebalans. Er kan zo
opgevolgd worden welke impact een efficiënter ruimtegebruik en de diverse samenwerkingsverbanden
tussen de bedrijven hebben, zodat er niet nodeloos extra bedrijventerreinen gecreëerd worden (noch té
veel verwacht wordt van de intensiveringsmogelijkheden). Bovendien kan het beleid er – in de mate van
het mogelijke – over waken dat de nieuwe bedrijven die zich vestigen in Geraardsbergen voldoende extra
werkplaatsen genereren voor de lokale bevolking.
Ter conclusie, teneinde de vele - vaak jonge - werklozen een kans te geven op de lokale arbeidsmarkt
dient er ingezet te worden op opleidingen die aansluiten op die arbeidsmarkt, op het aantrekken van
nieuwe bedrijven en stimuleren van groei van bestaande bedrijven zodat er meer jobs gecreëerd worden,
onder meer op bedrijventerreinen. Dit betekent concreet een additioneel aanbod aan bedrijventerreinen
beschikbaar stellen voor bedrijven die wensen te groeien of voor nieuwe bedrijven die zich in
Geraardsbergen wensen te vestigen.

Deze visie werd nog niet afgetoetst met de andere deelstudies (omtrent wonen en detailhandel) en moet
binnen het groter geheel van de afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen beschouwd
worden. Advies uit iedere deelstudie moet dan ook eerst afgetoetst worden aan het geheel, uiteindelijke
aanbevelingen kunnen dus afwijken van het specifieke advies in deze studie.
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De stad Geraardsbergen is gekend als een mooie, rustige en aangename plaats om te wonen en te
bezoeken. Gelegen in het zuidoosten van de Vlaamse Ardennen, een erkend regionaal landschap, vindt
men een gebied gesierd door bossen, uitgestrekte velden, kleine dorpskernen en vele heuvels. Men wenst
dan ook te verzekeren dat het in de toekomst mogelijk blijft om in een klimaatgezonde en kwalitatieve
omgeving te kunnen wonen, leven én werken. Ook een gezond economisch klimaat is hierin essentieel.

Binnen dit kader bakent men kleinstedelijke gebieden af. Deze sturen de ruimtelijke ontwikkelingen
waarbij gestreefd wordt naar een open en stedelijk Vlaanderen. Deze afbakening gebeurt met het oog op
de toekomst waarbij de ruimte wordt aangeduid waar een stedelijk gebiedsbeleid wenselijk is. Bij deze
afbakening horen taakstellingen op het vlak van bedrijventerreinen en wonen, maar tevens kwalitatieve
elementen worden meegenomen. Afgebakende kleinstedelijke gebieden zijn gebieden waarbinnen een
stedelijk beleid op diverse vlakken zoals wonen, werken, winkelen, leren, ondernemen, recreatie,
dienstverlening, mobiliteit, etc. wordt gevoerd. De afbakening legt de grens tussen stedelijk gebied en
buitengebied en heeft aldus belangrijke gevolgen inzake de ruimtelijke economische ontwikkelingen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ontwierp in 2012 het Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlan (PRUP)
“Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen” (ging in voege 17/01/2013). Dit werd echter
vernietigd door de Raad van State eind 2016. Deze studie dient te helpen bij de onderbouwing van de
beslissingen met betrekking tot het nieuwe PRUP ter afbakening van het kleinstedelijke gebied
Geraardsbergen. Voor deze studie werd initieel rekening gehouden met het gehele grondgebied van
Geraardsbergen en haar 15 deelgemeenten, een meer specifieke afbakening wordt bij aanvang gemaakt.
Verder kijken we naar eventuele verbanden met gemeenten in de regio (het betreft Ath, Bever, Brakel,
Enghien, Galmaarden, Herne, Herzele, Lessines, Lierde, Ninove, Silly en Zottegem).
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Deze ruimtelijke economische studie beoogt een belangrijke input te vormen voor het afbakeningsproces
van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen. Bij de afbakening en de hierbij horende taakstelling dient
namelijk rekening te worden gehouden met de ruimtelijke economische noden en behoeftes aan
bedrijventerreinen. De opmaak van een geactualiseerde ruimtelijke economische studie inzake
bedrijvigheid in Geraardsbergen verloopt in 4 fasen:
Fase 1: analyse van het aanbod
▪

Huidige aanbod aan bedrijventerreinen

▪

Inventarisatie bestaande bedrijvigheid

▪

Huidige rol en ambitie van de stad Geraardsbergen inzake bedrijvigheid

Fase 2: analyse van de vraag (bedrijfsruimte)
▪

Onderzoek van de vraag naar bedrijfsruimte

▪

Knelpunten van de huidige bedrijfsruimte

Fase 3: confrontatie vraag en aanbod resulterend in inzicht
▪

Ruimtebalans

▪

Profilering en positionering (type)

▪

Locatie in Geraardsbergen

Fase 4: visie en advies
▪

Toekomstige rol van Geraardsbergen op het vlak van bedrijvigheid

Kortom, het is de bedoeling na te gaan wat er moet voorzien worden om van Geraardsbergen, op het vlak
van bedrijvigheid, een competitieve stad te maken zonder dat er concurrentie optreedt met de
omliggende steden. Deze elementen worden ook vertaald in aanbevelingen en vormen input voor het
planningsproces inzake de afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen.

De ruimtelijke vertaalslag en doorvertaling in een RUP maken geen deel uit van deze opdracht, maar zullen
op een later moment gebeuren via een sectoroverstijgend ontwerpend onderzoek. Deze studie is slechts
een sectorale studie en deel van een groter geheel. Uiteindelijke aanbevelingen moeten hier dan ook
eerst aan afgetoetst worden en advies uit iedere sectorale studie apart wordt dus niet zonder meer
opgevolgd. Gezien de concrete afbakening van het kleinstedelijke gebied dus pas in een latere fase
gebeurt, wordt hier in eerste instantie rekening gehouden met het volledige grondgebied Geraardsbergen
en gebeurt de afbakening van het studiegebied op basis van de grootste bedrijventerreinen binnen de
invloedssfeer van het centrum van Geraardsbergen.
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Deze eerste fase heeft als doel om het aanbod aan bestaande bedrijventerreinen in kaart te brengen. Het
betreft bedrijventerreinen die groter zijn dan 5 hectare en in staat zijn een stadsoverstijgende impact te
hebben, hetzij dankzij de clustering van diverse bedrijven hetzij door de aanwezigheid van een groot
bedrijf. Bij het onderzoeken naar de eventuele bijkomende nood aan bedrijventerreinen dient immers
rekening gehouden te worden met het reeds bestaande aanbod, het economisch belang ervan, de
knelpunten, alsook de huidige rol en ambitie van de stad hierin.

1.1 Huidige aanbod aan bedrijventerreinen
1.1.1 Bedrijventerreinen in de regio
Geraardsbergen, gesitueerd in het zuidoosten van de Vlaamse Ardennen en grenzend aan zowel VlaamsBrabant als Henegouwen wordt voornamelijk omringd door kleinere steden en gemeenten. Gemeenten
als Galmaarden, Lierde, Bever en Herne bieden zelf maar weinig van de centrumfuncties aan en de
bevolking trekt hiervoor - onder andere - naar Geraardsbergen. Verder richten ook inwoners van Ninove,
Brakel, Herzele en Lessen (Lessines) zich in zekere mate op Geraardsbergen.

Om het ruimtegebruik en de ruimtebeschikbaarheid op de bedrijventerreinen in de regio rond
Geraardsbergen in kaart te brengen, werd een beroep gedaan op Geopunt Vlaanderen, de centrale
toegangspoort voor geografische informatie in Vlaanderen. Recent werd vlot toegang mogelijk gemaakt
tot basisinformatie omtrent “ondernemen” en zo is onder meer beschikbaar: bedrijventerreinen,
gebruikspercelen, bedrijventerreinen in ontwikkeling en in planning. Helaas biedt dit portaal geen
informatie over Wallonië. Voor de Waalse zijde werd gebruikgemaakt van WalOnMap, de Waalse
portaalsite voor geografische informatie. Deze kaarten geven de “Périmètres de Reconnaissance
Economique” weer, gebieden met een economische bestemming.

De grootste concentraties aan bedrijventerreinen in de omgeving van Geraardsbergen bevinden zich in
Ninove en Zottegem; Brakel en Herzele beschikken over één concentratie aan bedrijventerreinen, andere
gemeenten beschikken enkel over verspreide bedrijfspercelen van ondergeschikt belang. Dit beeld wordt
geschetst op Kaart 1. Aan Waalse zijde is een groot bedrijventerrein waarneembaar in Ghislenghien (Ath)
en op kleinere schaal in Lessines, Ath en Edingen (Enghien), duidelijk op Kaart 2. Een samenvatting van de
ligging van de grootste bedrijventerreinen in de regio en de gemeenten waarmee verder rekening
gehouden wordt, is weergegeven op Kaart 3.
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Kaart 1: Verspreiding bedrijventerreinen aan Vlaamse zijde
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Kaart 2: Verspreiding bedrijventerreinen aan Waalse zijde
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Kaart 3: Samenvatting studiegebied* - Regionaal niveau
*Het ”studiegebied” omvat de gemeenten waarmee op regionaal niveau in het bijzonder rekening gehouden
werd. Deze ruimtelijke economische studie beperkt zich evenwel tot het grondgebied Geraardsbergen en
vergelijkt deze - indien nodig - ook met steden niet weergegeven op deze kaart.
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1.1.2 Bedrijventerreinen in Geraardsbergen
De grootste bedrijventerreinen op grondgebied Geraardsbergen, volgens de gegevens van Vlaio - Agentschap
Innoveren en Ondernemen, worden weergegeven op Kaart 4. Verder in deze studie (1.2.1 Ruimtegebruik en
typologie bedrijven) toetsen we deze gegevens aan de huidige situatie daar op dit moment in Nederboelare
en Schendelbeke minder percelen ook effectief bedrijfspercelen zijn dan hier op kaart weergegeven.

Kaart 4: Situering bedrijfspercelen - Geraardsbergen
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Van de 15 deelgemeenten liggen er enkel bedrijventerreinen in Nederboelare, Schendelbeke, Overboelare
en Ophasselt; en verspreide bedrijfspercelen in Idegem, Onkerzele, Viane, Goeferdinge, SmeerebbeVloerzegem, Zandbergen en Waarbeke. Er ligt dus geen enkel bedrijfsperceel op het grondgebied van
deelgemeente Geraardsbergen. De meeste verspreide percelen bevinden zich in de nabijheid van belangrijke
wegen (N8, N42 en N460 (verder de N45)) en spoorwegen. Ook de Dender had een duidelijke historische
impact op de situering van onder andere de UNAL-site.

Voor deze studie wordt enkel rekening gehouden met clusters van bedrijfspercelen die voldoende groot zijn
(meer dan 5 hectare) en geregistreerd bij Vlaio (11/2017). Deze clusters worden in bijlage 1 vermeld met de
oppervlakteverdeling en hier met de gebruiksmodi en types bedrijf:
▪

UNAL - bedrijventerrein N° 1760: 17 bedrijven:


2 BIG1 (gemeentelijke overheid; verzamelen van bouwafval, grondwerken, etc. en containerverhuur);



3 OBIG2 (gemeentelijke overheid; groothandel in grondverbeteraars; handel in eigen onroerend goed);



12 Vestiging3 (verhuur mobiel sanitair; tweedehandskledij; groothandel in auto’s; vervaardiging van
metalen constructiewerken; vervaardiging producten van kunststof; vervaardiging van cacao,
chocolade en suikerwerk; handel in eigen onroerend goed; transport; groothandel in vaste, vloeibare
en gasvormige brandstoffen; voorbereiden van landbouwvelden; groothandel in grondverbeteraars;
containerverhuur).

▪

Overboelare - Van Lierdelaan - N° 1759: 4 bedrijven (handel in onroerend goed, verbouwingen en
renovaties, schrijnwerkerij, verzekeringsmaatschappij; allen Vestiging).

▪

Nederboelare - N° 2354: 5 bedrijven (bedrijvencentrum Geraardsbergen, groothandel in tuinbouw,
vervaardiging meubels, schrijnwerk en kine; allen Vestiging)

▪

Schendelbeke - N° 2355: 62 bedrijven, 4 BIG (grond- en afbraakwerken, handel aanhangwagens en
opleggers, groothandel aandrijftechniek, houtgroothandel) en 58 Vestiging (toegevoegd in bijlage 2).

▪

Ophasselt - De Nieuwe Kat - N° 1758: 11 bedrijven (kleinhandel in computers, adviesbureau pr en
communicatie, loodgieterswerk, vervaardiging wisselstroommotoren, handelsbemiddeling in machines,
vormen en bewerken van vlakglas, groothandel in hout, aanbrengen van vloerbedekking en
wandbekleding, vervaardiging metalen constructiewerken of gebinten, vervaardiging apparatuur voor
wegen en havens, en groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden; allen Vestiging).

Dit zijn enkel de bedrijven geregistreerd bij Vlaio. Voor de UNAL-site geeft dit een vertekend beeld omdat
diverse bedrijven er onder meer loodsen onderverhuren. Zo registreert de Kruispuntbank van
Ondernemingen 25 actieve bedrijven op het adres Gaverstraat 35 te Geraardsbergen 4.

1

BIG: Bebouwd en In Gebruik (gebruiksmodus bedrijventerrein).
OBIG: Onbebouwd en In Gebruik (gebruiksmodus bedrijventerrein).
3 Vestiging: Vestiging met activiteit en personeel (gebruiksmodus bedrijventerrein).
4 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html?postgemeente1=9500+-+Geraardsbergen+%28Geraardsbergen%29&straatgemeente1=
GAVERSTRAAT%28OVE%29&huisnummer=35&filterEnkelActieve=true&actionLU=Zoek&page=1&postcod1=9500&_filterEnkelActieve=on (geraadpleegd
op 4 mei 2018).
2
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Overige bedrijventerreinen zijn te ver gelegen van het stedelijke weefsel van Geraardsbergen, zijn van te
kleine oppervlakte, bevatten detailhandel en/of liggen zonevreemd. Deze komen niet in aanmerking voor
verdere verwerking. Stad Geraardsbergen vermeldt op haar website slechts drie bedrijventerreinen:
Schendelbeke en Ophasselt beheerd door Solva (waar bedrijvenvereniging BergOp vzw actief is), en UNALsite als privéterrein. Bedrijventerrein “Overboelare - Van Lierdelaan” is dan ook slechts beperkt in schaal en
de kmo-zone te Nederboelare is momenteel in ontwikkeling (cf. infra). Ieder bedrijventerrein wordt
weergegeven op kaart bij paragraaf 1.1.4 en daar nader besproken.

1.1.3 Ruimtegebruik - algemeen
Geraardsbergen registreerde op 1 januari 2017 in totaal 33.204 inwoners, dit op een oppervlakte van
79,71 km². Op basis van de gegevens beschikbaar gesteld door de FOD Economie is ongeveer 22% van deze
oppervlakte bebouwd (bijna 2/3 van het grondgebied is akkerland of grasland, meer dan 8% is bos). De
verdeling van de bebouwde oppervlakte in hectare en percentage wordt weergegeven in Tabel 1. Hieruit
blijkt dat het vooral woongebied betreft (meer dan de helft), bijna een kwart bebouwde percelen worden
gebruikt voor vervoer en telecommunicatie. Verder is Geraardsbergen ook gekend voor het provinciaal
domein De Gavers. De economische functie komt slechts op een vierde plaats naar aandeel in bebouwde
oppervlakte te Geraardsbergen.

Tabel 1: Bodemgebruik bebouwde percelen Geraardsbergen in 2017
Rubriek

Totale
oppervlakte
(ha)

Aandeel bebouwde
oppervlakte

Woongebied
Terreinen voor vervoer en telecommunicatie

999

56,8%

430

24,5%

Recreatiegebied en andere open ruimte

118

6,7%

Nijverheidsgebouwen en -terreinen

114

6,5%

Handelsgebouwen en -terreinen

42

2,4%

Openbare gebouwen en terreinen behalve vervoer-,
telecommunicatie- en technische voorzieningen

40

2,3%

Terreinen voor technische voorzieningen

11

0,6%

Terreinen voor gemengd gebruik

3

0,2%

Steengroeven, putten, mijnen, enz.

0

0,0%

Verder wordt enkel gekeken naar hoe de economische ruimte verdeeld is, dit gebeurt in vergelijking met
andere steden op basis van twee indelingen gemaakt door de Vlaamse overheid, Statistiek Vlaanderen.
Namelijk de Belfiusindeling waar Geraardsbergen deel van cluster V5 “Middelgrote steden” is, en de VRINDclassificatie waar Geraardsbergen “kleinstedelijk provinciaal” is.
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De stad wordt vergeleken met die Vlaamse steden die in beide categorieën terug te vinden zijn, dit zijn
volgende 8 steden: Diksmuide, Leopoldsburg, Ninove, Poperinge, Torhout, Veurne, Wetteren en Zottegem.
Daarnaast worden het gemiddelde van Vlaanderen en het gemiddelde van deze 9 vergelijkbare steden
meegegeven.

Vergelijking bebouwde oppervlakte en infrastructuur
Diksmuide

Leopoldsburg

Ninove

Poperinge

Torhout

Veurne

Wetteren

Zottegem

Gemiddelde 9 steden

Vlaanderen gemiddeld

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Oppervlakte (in hectare)
Infrastructuur
Bebouwd Bezet: Economie
Bebouwd Bezet: Afwijkend
Bebouwd Leegstand

Bebouwd In (her)ont wikkeling
Figuur 1: Vergelijking economisch bebouwde oppervlakte
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In bijlagen 3 en 4 is een volledig overzicht weer te vinden van de bezettingstabel per gemeente. Figuur 1 en
Figuur 2 vatten deze tabel samen in enkele grafieken. Opvallend in Figuur 1 is dat Geraardsbergen opmerkelijk
meer oppervlakte economisch bebouwd ziet dan Zottegem. Zoals verwacht zijn de percentages voor
Geraardsbergen wel weer kleiner dan voor de omliggende middelgrote steden Ninove en Wetteren (die
beiden beter ontsloten en economisch van groter belang zijn in de streek).
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Vergelijking onbebouwde oppervlakte voor bedrijven
Geraardsbergen

Diksmuide

Leopoldsburg

Ninove

Poperinge

Torhout

Veurne

Wetteren

Zottegem

Gemiddelde 9 steden

Vlaanderen gemiddeld
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Oppervlakte (in hectare)

Actief aanbod
Gronden in gebruik door bedrijf
Reservegrond bedrijf
Reservegrond projectont wikkelaar
In ontwikkeling
Tijdelijk niet realiseerbaar door beperkingen van bepaalde duur
Tijdelijk niet realiseerbaar door afwijkend gebruik
Tijdelijk niet realiseerbaar o.w.v. onbekende redenen
Figuur 2: Vergelijking economisch onbebouwde oppervlakte
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In Figuur 2 is duidelijk dat er in Geraardsbergen een gebrek is aan actief aanbod, en zo goed als geen
onbebouwde gronden in gebruik zijn door bedrijven, ze hebben echter wel veel hectares als reservegrond
(wat niet ongebruikelijk blijkt). Zoals de meerderheid van de steden in de vergelijking, ligt er weinig
reservegrond bij projectontwikkelaars, wat duidt dat hier weinig ruimte voor groei is. Er is echter wel
behoorlijk wat oppervlakte in ontwikkeling. Geraardsbergen en Torhout zijn de enige met aanzienlijke cijfers
(het gaat om zo’n 14 ha). Helaas is er ook bovengemiddeld veel oppervlakte tijdelijk niet realiseerbaar.
Hoewel meerdere steden (Ninove, Veurne, Poperinge) gelijkaardige problemen lijken te vertonen, is
zichtbaar op geopunt.be dat het enkel in het geval van Geraardsbergen gaat om grote gebieden waarbij de
ontwikkeling geblokkeerd werd (zie Figuur 3).

12/12/2017

Figuur 3: Illustratie uit Geopunt.be over bedrijventerreinen in ontwikkeling, Geraardsbergen
Duidelijk zichtbaar op bovenstaande Figuur 3 is tevens het groene bedrijventerrein te Nederboelare dat
volgens de Vlaamse overheid gemarkeerd staat als een “uit te rusten” terrein. Momenteel liggen de plannen
hiervoor stil. Bij 1.1.4 ‘Toets van bedrijventerreinen aan het Gewestplan’ wordt dit nader besproken.

1.1.4 Toets van bedrijventerreinen aan het Gewestplan
Gezien hun ligging worden de 5 bedrijventerreinen in Geraardsbergen als volgt gegroepeerd besproken:
1.

UNAL - N° 1760 en Overboelare - Van Lierdelaan - N° 1759

2.

Zone Schendelbeke: Nederboelare - N° 2354 en Schendelbeke - N° 2355

3.

Ophasselt - De Nieuwe Kat - N° 1758
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Het bedrijventerrein “Van Lierdelaan” (kleiner terrein ten zuidwesten van de UNAL-site) en “UNAL” zijn
weergegeven op Kaart 5. Zone Schendelbeke met bedrijventerreinen “Schendelbeke” (ten oosten van de
N42) en “Nederboelare” (ten zuiden van de spoorweg), alsook de geblokkeerde ontwikkelingen “Noord” (ten
westen van de N42) en Schendelbeke Oost (oostzijde bedrijventerrein “Schendelbeke”) worden geïllustreerd
op Kaart 8. Tot slot werd het bedrijventerrein “Ophasselt - De Nieuwe Kat” op Kaart 10 uitgezet (het
bedrijfsperceel in ‘Vrijheid’ wordt niet in rekening genomen).

Kaart 5: Bedrijventerrein UNAL en Overboelare - Van Lierdelaan
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Het bedrijventerrein UNAL staat ingekleurd als industriegebied op Kaart 6, dat van ‘Overboelare - Van
Lierdelaan’ (verder vermeld als “Van Lierdelaan”) is een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.

Merkbaar is de groene zone ten zuiden van de UNAL-site (ten noorden van de spoorweg), ingekleurd als
bosgebied (op Kaart 5 aangeduid als bedrijventerrein).

Kaart 6: Gewestplan UNAL-site en Van Lierdelaan (Overboelare)

Beide sites liggen aan de Dender. Historisch gezien was de Dender van groot belang, op dit moment vormt zij
echter eerder een bedreiging. Kaart 7 toont duidelijk aan dat het grootste deel van de site Van Lierdelaan,
alsook bijna de helft van de UNAL-site in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen. Deze zone vormt dan
ook één van de pilootprojecten binnen het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van de Dender waar
oplossingen gezocht worden voor de verzoening van de economische activiteiten met ruimte voor water.
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Kaart 7: Overstromingsgevoelige gebieden - Overboelare, Geraardsbergen (2017)5

Ondanks de waterlopen die tevens de andere bedrijventerreinen doorkruisen, worden deze zones niet als
overstromingsgevoelige gebieden aanschouwd. Binnen de zone Schendelbeke onderscheiden we drie
bedrijventerreinen, waarvan deze van Schendelbeke6 reeds volledig ontwikkeld is naar het gewestplan,
terreinen Nederboelare, Noord en Schendelbeke Oost worden hieronder nader besproken. De
bedrijfspercelen op deze vier bedrijventerreinen worden weergegeven op Kaart 8.

5
6

Bron: waterinfo.be/default.aspx?path=NL/loketten/geoloket, 21 december 2017
Op de website www.izgeraardsbergen.be is er een gedetailleerd plan terug te vinden met bedrijvenlijst.
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Kaart 8: Bedrijventerreinen Schendelbeke, Noord en Nederboelare - 'zone Schendelbeke'
Deze gegevens van Vlaio (Kaart 8) geven eveneens bedrijfspercelen weer die in het verleden geblokkeerd
werden in hun ontwikkeling (onder meer Noord en Schendelbeke Oost). Figuur 4 geeft de huidige situatie
weer van bestemde bedrijventerreinen. De zone Schendelbeke is duidelijk sterk ontwikkeld, dit in
tegenstelling tot de zone in Nederboelare (cf. infra).
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Figuur 4: Luchtfoto aanduiding werkelijke bedrijventerreinen (dd. 02/05/2018)

Kaart 9: Gewestplan - zone Schendelbeke
Bedrijventerrein Schendelbeke omvat industriegebied en bufferzone volgens het gewestplan (zie Kaart 9).
Het gewestplan stemt overeen met de huidige situatie (Figuur 4). De bufferzone werd bij het voormalige
Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) “Afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen”
bestemd als uitbreiding van het bedrijventerrein (genaamd Schendelbeke Oost), met de vernietiging van dat
PRUP werd dit ongedaan gemaakt (op Kaart 8 staat dit echter nog ingekleurd als bedrijfsperceel).
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Zo ook voor de Noordsite, ingekleurd op Kaart 9 als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, bestemd bij
het vorige PRUP als bedrijventerrein “Geraardsbergen Noord”. Met de vernietiging van het PRUP werd de
ontwikkeling van deze twee zones geblokkeerd waardoor de bestemming van het gewestplan opnieuw van
toepassing is. Op Kaart 4 en Kaart 8 staan zij beiden echter nog aangeduid als bedrijfsperceel.

De Nederboelaresite is ingekleurd als zone “ambachtelijke bedrijven en kmo’s” en neemt eveneens een stukje
woongebied in alsook agrarisch gebied. Deze zone wenst men in te vullen als kmo-zone, het autonome
gemeentebedrijf (AGB) heeft zijn aanvraag hiervoor echter ingetrokken na ongunstige adviezen in november
2017, verleend door het Agentschap Wegen en Verkeer en ongunstig hydraulisch advies door Aquafin. Wegen
en Verkeer deed dit omwille van de verkeersveiligheid. Eerst moeten namelijk de plannen voor de N42
goedgekeurd worden door de provinciale verkeerscommissie en dient er een aantakking voorzien worden op
het kruispunt N42/N495. Het ongunstige advies van Aquafin concentreert zich hoofdzakelijk op diverse
technische onvolledigheden over onder meer pompen, buffers en riolering. Verder wacht het departement
Mobiliteit en Openbare Werken eveneens op goedkeuring van de provinciale verkeerscommissie (PVC) en
raden zij aan het fietsbeleid te verbeteren. Al deze instellingen gaven zeer gerichte aanbevelingen die het
AGB kan uitvoeren. Rekening houdend met de adviezen verleend door de diverse instanties (Infrabel,
Watertoets, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Ruimte
Vlaanderen en Aquafin) is een realisatie van de kmo-zone dan ook haalbaar.

Kaart 10: Bedrijventerrein Ophasselt - De Nieuwe Kat
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Tot slot wordt gekeken naar het bedrijventerrein “Ophasselt-De Nieuwe Kat”7 op Kaart 10 en Kaart 11. Hier
stemmen de bedrijfspercelen van Vlaio ten zuiden van de N8 volledig overeen met ‘regionaal bedrijventerrein
met openbaar karakter’ op het gewestplan. Voor de percelen ten noorden echter valt slechts een gedeelte
binnen de zone ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ en de overige binnen ‘landschappelijk waardevol
agrarische gebieden’. Het bedrijventerrein is gelegen langs de N8 en staat in goede verbinding met Ninove.
Langsheen deze weg zijn diverse bedrijven gelokaliseerd in de richting van Ninove, voornamelijk gelegen op
Ninoofs grondgebied, maar ook in Herzele en Geraardsbergen. Dankzij de N42 en de N8 is het
bedrijventerrein goed ontsloten richting Brakel, Zottegem, Ninove en Geraardsbergen en van daaruit naar
Aalst, Wetteren, Gent, Brussel, Halle, Oudenaarde, Ronse en Lessines. De verkeersdoorstroming blijft echter
beperkt gezien het geen autosnelwegen betreft, maar in het beste geval expreswegen zijn.

Kaart 11: Gewestplan - Ophasselt-De Nieuwe Kat
Bij geen van de vier besproken zones is er uitbreiding volgens het (verouderde) gewestplan mogelijk. Er zijn
echter wel diverse percelen binnen deze zones die volgens het gewestplan zonevreemd liggen, maar door
Vlaio beschouwd worden als bedrijventerrein.

7

Op de website www.izgeraardsbergen.be is er een gedetailleerd plan terug te vinden met bedrijvenlijst.
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1.2 Inventarisatie van de bestaande bedrijvigheid
1.2.1 Ruimtegebruik en typologie bedrijven
Per bedrijventerrein tonen Tabel 2 en Tabel 3 de oppervlakteverdeling, het totale aantal hectaren en de
huidige bezettingsgraad (alle gronden in gebruik (infrastructuur + bezet (economisch en afwijkend) +
onbebouwd en in gebruik) gedeeld door het totale aantal hectare). Tabel 2 beschrijft dit van ieder terrein
waar in deze studie verder rekening mee gehouden wordt (bijlage 1 geeft een gedetailleerder beeld).

Het bedrijventerrein in Schendelbeke is veruit het grootste in oppervlakte, daarenboven ligt de geplande
kmo-zone Nederboelare hier aanpalend aan, samen goed voor 93,2 ha wat 70% van de totale oppervlakte
aan bedrijfspercelen op deze bedrijventerreinen omvat. Momenteel zijn de terreinen op de kmo-zone te
Nederboelare echter nog niet actief beschikbaar, maar zou deze in de toekomst ontwikkeld kunnen worden
(zie 1.1.4 Toets van bedrijventerreinen aan het Gewestplan). Bedrijventerrein Ophasselt is voor 100% in
gebruik. Opvallend is dat er heel weinig bebouwing leegstaand is. Zo is de ruimte in de Van Lierdelaan wel
grotendeels in gebruik, maar vervult niet alles een economische functie (cf. infra). Verder is in bijlage 1
duidelijk dat er op geen enkel terrein actief aanbod is aan onbebouwde terreinen (op 1 braakliggend terrein
op de UNAL-site na). Tabel 2 geeft wel aan dat op de terreinen in Schendelbeke, Nederboelare en UNAL-site
onbebouwde ruimte beschikbaar is (meer detail in bijlage 1). Dit wordt momenteel dus niet aangeboden op
de markt. Tabel 3 geeft een overzicht weer van alle andere disperse bedrijfspercelen.

Tabel 2: Bezettingsgraad bedrijventerreinen Geraardsbergen (in ha)
ID

Terreinnaam

2355 Schendelbeke
1760 Unalpark
2354 Nederboelare
1758 Ophasselt
1759 Van Lierdelaan
Totaal
Totaal (zonder
Nederboelare)

Infrastructuur

Bebouwd
en bezet

13,1
0,0
0,1
0,6
0,3
14,1

55,7
22,4
2,8
7,9
3,0
91,9

14,0

89,1

Bebouwd Onbebouwd
en leeg- en onbeschikstaand
baar
1,5
4,5
0,4
2,5
0,0
13,7
0,0
0,0
0,2
0,0
2,1
20,7
2,1

Onbebouwd
en niet
realiseerbaar
0,5
0,0
1,3
0,0
2,0
3,4

Totaal (ha)

Bezettinggraad (%)

75,3
25,4
17,9
8,4
5,5
132,6

91,3
88,4
16,3
100,0
61,5
79,9

2,1

114,3

90,2%

7,0

Bron: Vlaio (2018), eigen bewerking.
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Tabel 3: Bezettingsgraad kleinschalige bedrijventerreinen Geraardsbergen (in ha)

Bezet

Economische functie
Afwijkende functie

Leegstand
In (her)ontwikkeling
Actief aanbod
Gronden in gebruik door bedrijf
Reservegrond bedrijf
Reservegrond projectontwikkelaar
In ontwikkeling
Beperking korte duur
Beperking middellange duur
Beperking lange duur
Niet realiseerbaar
Door afwijkend gebruik
Onbekende redenen
Totaal (ha)
Bezettingsgraad (%)

Tijdelijk niet
realiseerbaar

Onbebouwd

Bebouwd

Infrastructuur

4,52
19,43
2,9
8,35
0
0
0,1
9,35
0
0
1,62
0,77
13,27
0
1,22
0,42
61,95
43,5

Bron: Vlaio (2018), eigen bewerking.
Uit Tabel 3 kan verder afgeleid worden dat er nogmaals 62 ha aan bedrijventerreinen bestaat buiten
bovengenoemde terreinen. Een belangrijke kanttekening is dat diverse gebieden dan weer door Vlaio
geregistreerd werden als bedrijfsperceel. Deze zijn niet allemaal bestemd als bedrijventerrein op dit moment.
Het omvat namelijk ook terreinen die eerder bestemd werden, maar met de vernietiging van het vorige PRUP
omtrent de afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen kregen zij opnieuw hun oude
bestemming. In ieder geval is ook hier geen sprake van actief aanbod en slechts beperkte leegstand (8,35 ha).
Bovendien wenst men versnippering tegen te gaan en zouden bedrijven zich dus moeten concentreren op de
principale bedrijventerreinen (cluster van bedrijfspercelen van minimaal 5 ha). Per bedrijfsperceel kan er
uiteraard geoordeeld worden of men verder economische activiteiten op die locatie wenst.

Opvallend is het hoge aantal oppervlakte onbebouwd terrein als reservegrond van bedrijven (9,35 ha). 8,9 ha
hiervan situeert zich op het bedrijventerrein “Schendelbeke Oost”. Deze uitbreiding aan het bestaande
bedrijventerrein van Schendelbeke kan zorgen voor extra potentiële ruimte op een gunstige locatie. Zoals
besproken bij paragraaf 1.1.4 (Toetsing aan het Gewestplan), werd de ontwikkeling van Schendelbeke Oost
als bedrijventerrein echter teruggeschroefd met de vernietiging van het PRUP en is dit nu opnieuw
buffergebied (zoals bepaald op het gewestplan, zie Kaart 9). Het terrein is echter reeds volledig in handen
van één particulier. Indien dit terrein bij de nieuwe afbakening van het kleinstedelijke gebied bestemd wordt
als bedrijventerrein, dient men deze eigenaar te duiden op de noodzaak om deze ruimte beschikbaar te
stellen op de markt zodat deze effectief gebruikt kan worden als bedrijventerrein.
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Verder valt de 13,27 ha onbebouwd terrein op die niet realiseerbaar is door beperkingen van lange termijn.
Hiervan ligt 12,6 ha op het voormalig bestemde bedrijventerrein “Noord”. Net zoals Schendelbeke Oost, sluit
Noord aan bij het bestaande bedrijventerrein te Schendelbeke, alsook de geplande kmo-zone te
Nederboelare, waardoor deze terreinen gunstig gelegen zijn voor verdere uitbreiding (zie paragraaf 3.3).
Momenteel kan dit echter niet beschouwd worden als bedrijventerrein daar dit niet zo bestemd is.

Tabel 4 en Tabel 5 geven een overzicht van het aantal bedrijven en hoe deze verdeeld zijn over de
bedrijventerreinen. Bovendien is duidelijk tot welke sector deze bedrijven behoren dankzij hun NACE 8-code.
Een grote diversiteit is merkbaar, over de terreinen heen. De NACE-hoofdcodes 45, 46, 25 en 43 kennen het
meeste aantal bedrijven. Men kan niet spreken van een sterke concentratie naar sector per bedrijventerrein,
behalve misschien code 45 (met 9 van de 10 bedrijven in Schendelbeke). Verder is er tevens geen concentratie
van één sector die een bedrijventerrein domineert. Bij categorieën 1 en 2 omtrent “teelt van gewassen” dient
de kanttekening gemaakt worden dat het hier ruimtebehoevende bedrijven betreft die turf, potgrond,
bodemverbeteraars, etc. produceren. Deze bedrijven situeren zich hoofdzakelijk op de UNAL-site waar
omwille van de specifieke lokale omstandigheden (cf. infra) bedrijven gewenst zijn die zo min mogelijk
transport genereren. In dat opzicht liggen zij op een goede locatie. Deze NACE-codes geven echter slechts
een beperkt zicht op de werkelijke invulling en lokale situatie. Vandaar dat de verdeling en invulling van de
diverse bedrijventerreinen verder aan de hand van kaarten worden besproken.

8

Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes.
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Tabel 4: Overzicht typologie bedrijven op bedrijventerreinen in Geraardsbergen (deel 1)
NACE
Hoofdcode

Omschrijving

Totaal

UNAL

4

3

02

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband
met deze activiteiten
Bosbouw en de exploitatie van bossen

09

Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

1

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

3

01

16
18
21
22

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van
kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van
riet en van vlechtwerk
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
producten
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

en

Aantal bedrijven
Van
Schendelbeke
Lierdelaan

1

1
1
2

1

6

5

2

2

1

1

3

1

2

1

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

5

5

37

Afvalwaterafvoer

1

28

2
9

1

1

1

6

2

2

41

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval;
terugwinning
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten

43

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

8

45

Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen en motorfietsen

10

38

1

2

31

25

2
1

1

2
4

Ophasselt

1

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale
producten
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines
en apparaten
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen,
n.e.g.
Vervaardiging van meubelen

23

Nederboelare

2
2

1
1

1

Ruimtelijk Economische Studie - Geraardsbergen

1
6

1

9
40

Tabel 5: Overzicht typologie bedrijven op bedrijventerreinen in Geraardsbergen (deel 2)
NACE

Aantal bedrijven

Hoofdcode

Omschrijving

Totaal

UNAL

46

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van
de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

10

1

47

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen

1

1

49

Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

2

1

1

53

Posterijen en koeriers

2

1

1

64

Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen

1

68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

2

1

70

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsbeheer

1

1

84

Openbaar bestuur
verzekeringen

2

88

Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

1

1

96

Overige persoonlijke diensten

1

1

--

Zonder NACE-code

10

Totaal

99

en

defensie;

verplichte

sociale

Van
Lierdelaan

Schendelbeke

Nederboelare

Ophasselt

6

1

2

1
1

2

17

1

8

1

4

62

5

11

Bron: Vlaio, Unizo; eigen bewerking.
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Kaart 12 en Kaart 13 geven de situatie weer op de UNAL-site en op het terrein in Overboelare ‘Van Lierdelaan’.

Kaart 12: Gebruik bedrijfspercelen - UNAL en Van Lierdelaan
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Kaart 13: Functie van de bedrijfspercelen - UNAL en Van Lierdelaan
Er is beperkte leegstand en één braakliggend perceel merkbaar op Kaart 12. Opmerkelijker is op Kaart 13 de
mix aan functie op het terrein in de Van Lierdelaan. Hier hebben diverse percelen een woonfunctie, zijn
gedeelten ingekleurd als bos en heeft 1 perceel een agrarische functie. Bovendien liggen grote gedeelten in
overstromingsgevoelig gebied, zoals eerder duidelijk op Kaart 7. De vraag kan gesteld worden of het
opportuun (of verantwoord) is hier woonfunctie toe te laten terwijl dit gebied ingekleurd staat als
bedrijventerrein op het gewestplan. Hoe dan ook moet rekening gehouden worden met de
overstromingsrisico’s alsook met de milieu-impact van een bedrijf op deze plaats. De UNAL-site blijkt volledig
ingevuld met een economische functie (en voorzieningen van openbaar nut), op één perceel na.
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Kaart 14 en Kaart 15 geven de situatie weer voor de bedrijventerreinen Schendelbeke, Nederboelare, Noord
en Schendelbeke Oost. Er wordt geen rekening gehouden met de verspreide percelen zichtbaar op de
kaarten. Bovendien zijn tevens de terreinen Noord (spie ten oosten van de spoorweg en ten westen van de
N42) en Schendelbeke Oost (het perceel in het uiterste oosten van “Schendelbeke”) niet van toepassing, daar
zij niet langer bestemd zijn als bedrijventerrein (zij zijn echter bij Vlaio nog geregistreerd met de opmerking
dat de Raad van State hun bestemming als bedrijventerrein opgeschort heeft).

Kaart 14: Gebruik bedrijfspercelen - Schendelbeke, Noord en Nederboelare
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Kaart 15: Functie van bedrijfspercelen - Schendelbeke, Noord en Nederboelare
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Kaart 14 geeft een vertekend beeld van het gebruik van bedrijfspercelen, in die zin dat het lijkt alsof alle
bedrijfspercelen in gebruik zijn door bedrijven. Een vergelijking met Kaart 15 maakt echter duidelijk dat dit
voor bedrijventerrein Nederboelare een foutieve conclusie is. Dit blijkt geen overwegend economisch
karakter te hebben. Dit in tegenstelling tot het bedrijventerrein ‘Schendelbeke’ waar op Kaart 14 twee kleine
percelen leegstand blijken te kennen en er 4 grotere percelen braakliggend zijn. Dit is in overeenstemming
met het beeld op Kaart 15. Verder zijn er 3 percelen ingekleurd met woonfunctie. Bovendien is nu de
bufferzone (Schendelbeke Oost) van op het gewestplan (Kaart 9) zichtbaar als gebied met “gemengde
functies” (rechts op de kaart). Officieel is dit momenteel geen bedrijventerrein.

Zo is tevens het terrein ‘Noord’ momenteel geen bedrijventerrein. Dit is volgens Kaart 15 bijna volledig
ingekleurd met een agrarische functie, met hierin in beperkte mate een woon- en een economische functie.
De agrarische functie is in overeenstemming met het gewestplan (weergegeven op Kaart 9). Het terrein
‘Nederboelare’ wordt dan weer bijna volledig ingekleurd met ‘gemengde functies’, met verspreid tevens
percelen met woonfunctie en economische functie (zie paragraaf 1.1.4). Dit wordt geïllustreerd op Figuur 5,
waar het uitzicht van een bedrijventerrein momenteel duidelijk ontbreekt.

Figuur 5: Beeld bedrijventerrein 'Nederboelare' (28/08/2017)

Tot slot geven Kaart 16 en Kaart 17 de situatie weer op het bedrijventerrein De Nieuwe Kat in Ophasselt. Alle
terreinen zijn volledig in gebruik volgens Kaart 16. Op Kaart 17 is merkbaar dat dit zo goed als volledig in
gebruik is door een economische functie, met uitzondering van enkele kleine percelen gelegen aan de N8
waar er een woonfunctie zichtbaar is. Hier lijkt weinig ruimte voor uitbreiding mogelijk volgens de huidige
structuur gezien ook Tabel 2 weergeeft dat het terrein voor 100% bezet is.
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Kaart 16: Gebruik bedrijfspercelen - Ophasselt
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Kaart 17: Functie van bedrijfspercelen - Ophasselt
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1.2.2 Tewerkstelling
Om een goed inzicht te verwerven in de tewerkstelling in Geraardsbergen, maar tevens in de omgeving
en in vergelijking met nabijgelegen steden (zoals bepaald op Kaart 3), worden diverse bronnen
aangesproken waaronder Steunpunt Werk, de sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen
en de gemeentelijke profielschets van Geraardsbergen.
Tabel 6 schetst een beeld van de sectoren waarbinnen werkplaatsen zijn in Geraardsbergen. Hierbij
primeert duidelijk de dienstensector (tertiair) wat betreft aantal vestigingen. Dit zijn echter eerder kleine
of microbedrijven, in tegenstelling tot de quartaire sector (niet-commerciële activiteiten) die als enige
vestigingen heeft met meer dan 200 werknemers.
Tabel 6: Aantal vestigingen naar hoofdsector en personeelsbestand - Geraardsbergen, 2015
Hoofdsector9
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Quartaire sector
Totaal

Micro
(1-9 wn)
7
102
288
69
466

Klein
(10-49 wn)

Middelgroot
(50-199 wn)

23
44
35
101

2
10
14
26

Groot
(200+ wn)

Totaal

2
2

7
127
341
120
595

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ gedecentraliseerde statistiek (Bewerking Steunpunt Werk).
Concrete cijfers over het aantal werknemers zijn te vinden in Tabel 7. Hier wordt bovendien vergeleken
met omliggende en/of vergelijkbare steden en gemeenten. Belangrijk op te merken bij de interpretatie
van de gegevens is dat voor Vlaamse gemeenten het aantal ondernemingen met 1 tot 19 werknemers
exclusief eenpersoonszaken zijn en dit voor Waalse gemeenten niet gespecificeerd is. Dit zou het grote
verschil in deze aantallen kunnen verklaren (ook in het totale aantal). Desalniettemin zijn er heel veel
ondernemingen gevestigd in Ath en kan de stad (en het bedrijventerrein Ghislenghien) van groot belang
zijn voor tewerkstelling van inwoners van Geraardsbergen en/of ondernemers aantrekken om zich hier te
vestigen. Geraardsbergen stelt relatief veel mensen te werk, maar moet nog wel onderdoen voor
omliggende steden als Ath, Ninove en Zottegem. De stad wordt echter wel omringd door kleinere steden
en gemeenten die duidelijk veel minder personen tewerk (kunnen) stellen. Inwoners van deze gemeenten
zullen zich dan ook naar onder meer Geraardsbergen richten in hun zoektocht naar werk. Dit blijkt tevens
uit Tabel 9 en Tabel 10 die nauwer de gegevens omtrent jobs en vacatures weergeven (cf. infra).

9

Primaire sector omvat levering van grondstoffen en voeding. Secundaire sector verwerkt de grondstoffen uit de primaire, en is
aldus bekend als industrie. De tertiaire en quartaire sectoren zijn de dienstensector, waarbij tertiair commercieel is en quartair
niet commercieel (zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk overheidsdiensten of gesubsidieerd door de overheid).
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Tabel 7: Aantal ondernemingen en werknemers, 31.12.2015*

Geraardsbergen

1 tot 19 werknemers
OnderWerknemers
nemingen
518
1.973

20 tot 99 werknemers
OnderWerknemers
nemingen
64
2.789

Meer dan 99 werknemers
OnderWerknemers
nemingen
9
1.507

Totaal
OnderWerknemers
nemingen
591
6.269

Brakel

208

675

22

879

2

292

232

1.846

Herzele

250

873

22

924

1

107

273

1.904

Lierde

88

288

6

205

0

0

94

493

Ninove

718

2.976

73

3.038

15

2.946

806

8.960

Wetteren

561

2.252

81

3.516

16

3.345

658

9.113

Zottegem

508

1.967

59

2.400

9

2.264

576

6.631

Ath

1403

-

74

-

27

-

1.504

11.750**

Enghien

492

-

28

-

4

-

524

2.880**

Lessines

535

-

33

-

8

-

576

4.410**

Silly

266

-

10

-

0

-

276

900**

*Voor Vlaanderen exclusief eenpersoonszaken, voor Wallonië niet gespecificeerd; **Eigen inschatting, exclusief eenpersoonszaken
Bron: RSZ, Sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen en Walstat.

Tabel 8: Economische positie bevolking naar leeftijd - Geraardsbergen, 2016
Leeftijdsklasse
15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Totaal

Werkend
(n)
38
103
905
1.415
1.564
1.805
1.940
2.127
2.121
1.730
557
14.304

Niet-werkend
werkzoekend (n)
14
55
188
150
126
121
103
116
112
137
67
1.188

Niet-beroepsactief
(n)
1.035
611
723
199
189
175
197
255
381
549
1.537
5.851

Bevolking
(n)
1.087
768
1.817
1.764
1.879
2.101
2.241
2.498
2.614
2.416
2.161
21.343

Activiteitsgraad
(%)
4,8
20,5
60,2
88,7
90,0
91,7
91,2
89,8
85,4
77,3
28,9
72,6

Werkzaamheidsgraad
(%)
3,5
13,4
49,8
80,2
83,3
85,9
86,6
85,1
81,1
71,6
25,8
67,0

Werkloosheidsgraad
(%)
26,9
34,7
17,2
9,6
7,4
6,3
5,0
5,2
5,0
7,3
10,7
7,7

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk
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Tabel 8 geeft eerst nog de situatie in Geraardsbergen zelf aan en dit per leeftijdscategorie. Opvallend hier
zijn de hoge werkloosheidspercentages bij jongeren. Voor de groep -30-jarigen komt dit gemiddeld uit op
14,2%. De werkloosheid stijgt opnieuw bij 55-plussers, zoals te verwachten. De grote groep jongeren op
zoek naar werk kan beschouwd worden als een groot potentieel voor de stad en ondernemers. Het gebrek
aan werk kan er echter voor zorgen dat zij wegtrekken uit de stad en de vergrijzing nog sterker toeneemt.

Uit Tabel 9 blijkt dat het globale werkloosheidscijfer in Geraardsbergen niet uitzonderlijk is, hoewel
omliggende gemeenten toch een lager cijfer hebben. De spanningsindicator (het aantal beschikbare
werkzoekenden tegenover het aantal beschikbare vacatures) ligt wel eerder aan de hoge kant.
Daarenboven zorgen de hoge spanningsindicatoren (of het gebrek aan vacatures) in gemeenten als
Herzele en Lierde voor extra druk op de arbeidsmarkt in Geraardsbergen. Inwoners van deze gemeenten
zijn namelijk verplicht uit te wijken naar onder meer Geraardsbergen wensen zij in eigen streek te werken.
Zottegem biedt in dat geval bijvoorbeeld veel meer werk aan in verhouding tot het aantal werkzoekenden
in de stad. Meer jobs in het zuidoosten van Oost-Vlaanderen zijn dus nodig indien men werken in eigen
streek wil stimuleren (zonder een leegloop of vergrijzing te creëren).

Tabel 9: Werkloosheid en vacatures, 2016
Niet-werkende
werkzoekenden

Werkloosheidsgraad

Openstaande
vacatures

Spanningsindicator

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

Totaal

Totaal

Geraardsbergen

666

523

1.189

8,2

7,1

7,7

82

14,5

Brakel

193

158

351

5,2

4,9

5,0

46

7,6

Herzele

216

213

429

4,7

5,2

5,0

15

28,6

Lierde

81

62

143

4,7

4,1

4,4

4

35,8

Ninove

659

589

1248

7,0

6,9

6,9

132

9,5

Wetteren

442

404

846

7,0

7,0

7,0

105

8,1

Zottegem

334

279

613

5,1

4,7

4,9

111

5,5

Bron: VDAB, FOD Economie, bewerking voor sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen.

Volgens data van de VDAB 10 betreft het voornamelijk laaggeschoolden, en in mindere mate
hooggeschoolden die op zoek zijn naar werk. In januari 2018 waren er 1.041 niet-werkende
werkzoekenden (NWWZ), 49,5% laaggeschoold, 37,5% middengeschoold en 13,0% hooggeschoold. Bij
laaggeschoolden heeft bijna de helft slechts een diploma lager onderwijs + 1e graad, een derde beschikt
over een 2e graad secundair beroepsdiploma. Middengeschoolden zijn personen met een diploma 3 e (en
eventueel 4e) graad secundair, van de 390 NWWZ betreft het 22% ASO, 47% BSO, 29% TSO en minder dan
2% KSO.

10

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html (geraadpleegd 22 februari 2018).

Ruimtelijk Economische Studie - Geraardsbergen

51

Hooggeschoolde NWWZ hadden in januari 2018 te Geraardsbergen hoofdzakelijk een professionele
bachelor of master op zak. Geraardsbergen staat bekend als een pendelgemeente. Er mag echter
verondersteld worden dat het eerder hooggeschoolden zullen zijn die pendelen en minder
laaggeschoolden. Hierdoor zijn verhoudingsgewijs lokaal nog meer jobs nodig voor laag- en
middengeschoolden dan wel voor hooggeschoolden.

Tot slot toont Tabel 10 het aantal jobs en inwoners op arbeidsleeftijd per gemeente. Dit resulteert in de
jobratio, wat het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) is. Met 43,3 is de jobratio in
Geraardsbergen laag. Bovendien liggen jobratio’s in omliggende gemeenten Bever, Brakel, Galmaarden,
Herzele en Lierde nog lager. Inwoners uit deze gemeenten zijn traditioneel gericht op Geraardsbergen
(voor onderwijs, gezondheidszorg en werk). Ath scoort opvallend goed, zo ook Wetteren. Opmerkelijk is
dat tevens Ninove en Zottegem eerder weinig jobs hebben in verhouding tot het aantal inwoners op
arbeidsleeftijd. Deze cijfers geven zo ten dele weer welke gemeenten “woongemeenten” zijn van waaruit
gependeld wordt naar werkpolen. Gezien de relatieve nabijheid van Brussel en Gent (via het spoor), moet
dit voor vele gemeenten in rekening gebracht worden (onder meer voor Edingen, Galmaarden en
Zottegem). Inwoners verkiezen in dit geval te wonen in een rustige en landelijke streek als de Vlaamse
Ardennen en zoeken hun werk verder weg (onder meer bij een tekort in eigen streek).

Tabel 10: Jobratio per gemeente, 2015
Gemeente

Ath
Bever
Brakel
Enghien
Galmaarden
Geraardsbergen
Herne
Herzele
Lessines
Lierde
Ninove
Silly
Wetteren
Zottegem

Totale aantal
jobs

13.656
492
3.278
4.093
1.816
9.242
1.735
3.555
6.378
1.193
12.407
1.726
11.388
8.941

Totale aantal
inwoners op
arbeidsleeftijd
(15-64 jaar)
18.621
1.397
9.352
8.634
5.603
21.312
4.221
11.425
12.031
4.218
24.477
5.440
16.077
16.576

Jobratio

73,3
35,2
35,1
47,4
32,4
43,4
41,1
31,1
53,0
28,3
50,7
31,7
70,8
53,9

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA,
FOD Economie - Bevolkingsstatistieken (Bewerking Steunpunt Werk).
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In Geraardsbergen zijn dus meer jobs nodig en deze zullen ook relatief gemakkelijk ingevuld kunnen
worden dankzij het hoge aantal werkzoekenden in Geraardsbergen en haar omliggende gemeenten.
Bovendien zijn het vooral jongeren die beschikbaar zijn, wat interessant kan zijn voor ondernemers naar
vorming en zekerheid op lange termijn. Omliggende steden als Ath, Ninove en Zottegem doen het relatief
beter en trekken momenteel zowel ondernemers als werknemers aan vanuit onder meer Geraardsbergen.

1.2.3 Toegevoegde waarde per inwoner
Tabel 11 staat toe diverse gemeenten in Oost-Vlaanderen te vergelijken, alsook middelgrote Vlaamse
steden in het algemeen en het Vlaamse Gewest in zijn geheel. Hierdoor kan Geraardsbergen
gepositioneerd worden. In Tabel 11 valt op dat de bruto toegevoegde waarde per inwoner in
Geraardsbergen, met € 18.493 beduidend lager ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen (€ 32.490). Volgens
de sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen leveren inwoners de hoogste toegevoegde
waarde in Gent en omgeving (peil in Gent bedraagt 162,4). Dit in tegenstelling tot de gemiddeld lage
scores in het zuidoosten van Oost-Vlaanderen, met het laagste peil van de provincie in Lierde (35,1).
Wenst Geraardsbergen hierop beter te scoren en ervoor te zorgen dat zijn eigen inwoners (en deze uit
omliggende gemeenten) van grotere toegevoegde waarde kunnen zijn, dan zal de stad meer en/of
groeiende ondernemingen moeten aantrekken.

Tabel 11: Bruto toegevoegde waarde per inwoner (2014)
Gemeente
Geraardsbergen
Brakel
Herzele
Lierde
Ninove
Wetteren
Zottegem
Middelgrote steden*
Vlaamse Gewest

Bruto TW/inwoner
(EUR)
18.493
14.440
12.785
11.406
21.826
30.927
22.765
34.709
32.490

Peil (Vlaanderen = 100)
56,9
44,4
39,4
35,1
67,2
95,2
70,1
100,0

* Volgens de Belfiusindeling cluster V5 waartoe Geraardsbergen behoort.
Bron: Studiedienst Vlaamse regering, NBB en eigen berekeningen van de sociaaleconomische
situatieschets van Oost-Vlaanderen en Gemeentelijke Profielschets Geraardsbergen.
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1.3 Huidige rol en ambitie Stad Geraardsbergen op
het vlak van regionale bedrijvigheid
Om een helder beeld te krijgen van de huidige rol en ambitie van Stad Geraardsbergen worden diverse
beleids- en planningsdocumenten nader bekeken en de impact voor Geraardsbergen verduidelijkt. Zo
wordt binnen de planningscontext gekeken naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Beleidsplan
Ruimte, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen, de kernnota ‘Maak ruimte voor OostVlaanderen 2050’, het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen van
toepassing op deze studie, het strategisch project Denderland en Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
Voor de beleidscontext wordt het meerjarenplan van Geraardsbergen voor 2014-2019 doorgenomen.

1.3.1 Planningscontext
1.3.1.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (herziening 2011)
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Addendum bij het RSV is Geraardsbergen
geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als
een economisch knooppunt. De stedelijke gebieden zijn van doorslaggevend belang voor de economische
structuur van Vlaanderen. Geraardsbergen functioneert dus als economisch knooppunt langs de Dender.
Economische knooppunten zijn bindend geselecteerd en zijn volgens het RSV de plaatsen waar het
wenselijk is economische ontwikkelingen te concentreren. Hier kan zowel lokale als regionale
bedrijvigheid verder ontwikkeld worden.

Het voorzien van een bijkomend aanbod aan regionale bedrijventerreinen in een economisch knooppunt
moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een gewenste ruimtelijke structuur voor
het economische knooppunt (o.a. voor het stedelijke gebied bij de afbakening). De ruimtelijke draagkracht
en de ruimtelijke kwaliteit, de bestaande woonfunctie, de bestaande ruimtelijk-economische structuur,
de ruimtelijke en economische potenties, de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur en de mobiliteitsproblematiek zijn daarbij de uitgangspunten voor het formuleren van de visie
en voor het uittekenen van een gewenste ruimtelijke structuur op het economische knooppunt. Dit
aanbod dient voorzien te worden binnen de afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen.
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De algemene principes voor de inrichting van bedrijventerreinen zijn:
-

een zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen indien mogelijk, gezamenlijke en
gemeenschappelijke voorzieningen, verhoogde dichtheid etc.);

-

een strikte fasering in het aansnijden van reserveterreinen. De afgebakende terreinen moeten voor
50% effectief bezet zijn vooraleer reservebedrijventerreinen kunnen worden uitgerust en bouwrijp
worden gemaakt. Effectief bezet betekent dat de activiteit ook effectief op de locatie wordt
uitgevoerd. Deze strenge voorwaarde is noodzakelijk om speculatie tegen te gaan, een duurzaam
en zuinig grondgebruik te realiseren en de lage bezettingsgraad voor het aansnijden van
reservebedrijventerreinen te verantwoorden. Om ervoor te zorgen dat het aansnijden van
reservebedrijventerreinen slechts noodzakelijk is op halflange en lange termijn, moet in de
economische knooppunten een effectief aanbod aan bedrijventerreinen worden gerealiseerd dat
op korte termijn ter beschikking van bedrijven kan worden gesteld;

-

een effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen;

-

het vastleggen van inrichtingsprincipes (perceelsinrichting, eenheid in aanleg, bufferzone, integratie
van natuurlijke en landschappelijke elementen, inplantingsprincipes, etc.);

-

het voorbehouden van grote terreinen voor bedrijven van grote omvang;

-

het beperken van reserve in eigendom van bedrijven; de reserve wordt afgestemd op de bestaande
omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf;

-

nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voorbehouden voor bedrijven die van de
waterinfrastructuur optimaal gebruikmaken;

-

bedrijventerreinen worden zodanig gelokaliseerd en ingericht dat de milieuhinder van het
bedrijventerrein naar de omgeving maximaal wordt beperkt;

-

bij lokalisatie moet het openbaar en collectief vervoer een aandeel hebben of verwerven in de
personenmobiliteit;

-

alle bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten over een maximale algemene uitrusting
(waaronder een gescheiden rioleringsstelsel) kunnen beschikken;

-

de lokalisatie en inrichtingsprincipes verschillen naargelang het om een lokaal, gemengd regionaal
of specifiek regionaal bedrijventerrein gaat.

Volgende principes gelden voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe regionale bedrijventerreinen:
-

lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden en de overige economische knooppunten;

-

lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen;

-

verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op het economische knooppunt en de positie
van het economische knooppunt in Vlaanderen en in de provincie; in het bijzonder wordt in ieder
economisch knooppunt een gewenste ruimtelijk-economische structuur uitgewerkt;

-

afstemming van de oppervlakte van het regionale bedrijventerrein op de reikwijdte en het belang
van het economische knooppunt en de spreiding van bedrijventerreinen in de overige economische
knooppunten in de provincie;
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-

afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel van de voorziene
bedrijven (= locatiebeleid); naast de uitwerking van het locatiebeleid dienen tevens de in te zetten
instrumenten (waaronder ook niet-ruimtelijke instrumenten zoals het organiseren van openbaar en
collectief vervoer) te worden aangegeven;

-

geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die gedeeltelijk als
kleinhandelszone zijn afgebakend;

-

ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen;

-

maximale algemene uitrusting (telecommunicatie, water, gas en elektriciteitsvoorziening,
waterzuivering en riolering) en maximale specifieke uitrusting voor de respectievelijke specifieke
regionale bedrijventerreinen.

Lokale bedrijventerreinen kunnen door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden
ontwikkeld indien herlokalisatie van bestaande lokale bedrijven binnen de eigen gemeente vanuit
ruimtelijk oogpunt onvermijdelijk is, indien nieuwe lokale bedrijven worden opgericht of indien bedrijven
op een bestaand lokaal bedrijventerrein willen uitbreiden tot buiten het bedrijventerrein.

De volgende principes gelden voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe lokale bedrijventerreinen:
-

ontwikkeling mogelijk in een hoofddorp en in economische knooppunten;

-

verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op de gemeente en in het bijzonder op het
hoofddorp; vermits in een gemeente meerdere hoofddorpen kunnen voorkomen zijn meerdere
lokale bedrijventerreinen mogelijk mits motivering in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;

-

de oppervlakte moet worden beperkt tot 5 ha omdat het een lokale problematiek betreft, omdat
het in veel gevallen een “afwijkend BPA” betreft en omdat het bedrijventerrein gericht is op lokale
bedrijven die beperkt van omvang zijn. Uitdrukkelijk moet worden gesteld dat de oppervlakte niet
beperkt is tot maximaal 5 ha per gemeente maar 5 ha per hoofddorp. De beperking tot 5 ha is daarbij
richtinggevend en kan niet worden opgevat als norm;

-

de kaveloppervlakte wordt afgestemd op lokale bedrijven;

-

geen zuivere kleinhandelsbedrijven op lokale bedrijventerreinen;

-

aansluiting bij de kern of een bestaand bedrijventerrein;

-

ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire wegen of secundaire wegen;

-

uitwerking van de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen in gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

Voorgaande principes van lokalisatie en inrichting voor nieuwe lokale bedrijventerreinen, worden als
volgt geoperationaliseerd:
-

de oppervlaktemaat dient geïnterpreteerd op basis van de terreinconfiguratie en de aangetoonde
lokale behoefte. Om voor voldoende aanbod te zorgen, kunnen gemeenten in het buitengebied
meer dan vijf hectare ontwikkelen;

-

de bijkomende bestemming van lokale bedrijventerreinen zal op Vlaams niveau worden gemonitord
om de ruimtebalans te bewaken;

-

er is een goede ontsluiting, bij voorkeur ook ten aanzien van het openbaar vervoer;
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-

bij voorkeur sluit de zone aan bij een hoofddorp. Het kan eveneens aansluiten bij een woonkern, zo
mogelijk bij een bestaande kmo-zone of bij een bestaande grote harde ontsluitingsinfrastructuur in
de mate dat dit verzoenbaar is met de zorg voor het behoud van de open ruimte;

-

om ruimtelijke spreiding tegen te gaan, wordt intergemeentelijke samenwerking gestimuleerd om
meerdere lokale bedrijventerreinen samen te voegen op één locatie die voldoet aan de
lokalisatieprincipes.

1.3.1.2 Beleidsplan ruimte (in opmaak)
Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse
regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor. De Vlaamse regering wil een ambitieus veranderingstraject
op gang trekken om het bestaande ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de
open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddelde bijkomende ruimtebeslag terug te dringen van
6 ha per dag vandaag naar 3 ha per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig
gestopt zijn. Men stuurt erop aan dat uitbreiding (vooral van niet-verweefbare activiteiten) eerder een
uitzondering zal zijn en dat de behoefte hiervoor duidelijk gestaafd moet worden. Er zal maximaal ingezet
worden op verweven bedrijven en steeds minder zal men zich baseren op het onderscheid lokaalregionaal, dan wel op verweefbaar en niet verweefbaar.

Departement Omgeving ontwikkelt de volgende zes thematische beleidskaders, met de nadruk op
duurzaamheid en het verminderen van de druk op open ruimte:
1.

Ruimtelijk rendement en ruimtebeslag: dit beleidskader beoogt handvaten te geven voor een
ruimtelijke ontwikkeling waarbij ons dagelijkse bijkomende ruimtebeslag, conform het goedgekeurde
witboek BRV, vermindert van 6 ha/dag nu naar 3 ha/dag in 2025 en naar 0 ha/dag in 2040. Het
ruimtebeslag is de ruimte die ingenomen wordt door onze nederzettingen (dus voor huisvesting,
industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden en ook
parken en tuinen).

2.

Robuuste en samenhangende open ruimte: het ruimtelijke beleid zet gelijktijdig in op het vrijwaren
van open ruimte én het versterken van de ruimtelijk-functionele samenhang van de
openruimtestructuren.

3.

Ruimtelijke ruggengraat voor een internationaal concurrentiële economie: voor het versterken van
de ruimtelijke ruggengraat zet het Vlaamse ruimtelijke beleid in op (1) een ambitieus
ontwikkelingsprogramma voor de internationale knooppunten en hun omgeving en (2) de
ontwikkeling van metropolitane hefboomplekken en een aantal goed gelegen knooppunten op de
corridors tussen de internationale en metropolitane knooppunten.

4.

Logistiek netwerk: het Vlaamse ruimtelijke beleid richt zich op (1) het bundelen en optimaliseren van
goederenstromen, (2) het ontwikkelen van internationale en regionale logistieke knooppunten, (3)
het opdrijven van de territoriale performantie van logistieke knooppunten op ketenniveau, (4) het
versterken van de leefkwaliteit in de omgeving van logistieke activiteiten en (5) het versnellen van
ontwikkelingen binnen de knooppunten door te voorzien in een proactief aanbod.
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5.

Provinciale, bovenlokale en lokale programmering: het BRV ziet de ruimtelijke ontwikkeling als
resultaat van samenwerking. Elk bestuursniveau heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Een
van de prioritaire actiepunten voor lokale besturen is werklocaties aanbieden en benutten. Binnen
deze context is het onderzoek naar segmentering van werklocaties van belang. Deze segmentatie
heeft als doel het juiste bedrijf op de juiste locatie te krijgen en waar mogelijk verweving te stimuleren
met andere functies en de omgevingskwaliteit te verhogen.

6.

Ruimte voor energie: dit beleidskader wil energieverspilling tegengaan, duurzame energiebronnen
promoten, energie-efficiëntie verhogen en de nodige infrastructuur voorzien voor productie, opslag
en transport van energie.

1.3.1.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
(18/02/2004 & herziening 18/07/2012)
Geraardsbergen heeft momenteel te weinig eigen tewerkstelling en huisvest veel pendelaars. Naast een
economisch knooppunt vormt Geraardsbergen een toeristisch-recreatief knooppunt: het provinciaal
domein De Gavers heeft toeristisch potentieel (meer dan 100.000 bezoekers) en beschikt over een
kampeerterrein met ca. 500 kampeerplaatsen. De gemeente trekt tevens veel fietsers en wandelaars aan
en heeft een jachthaven. Geraardsbergen vervult een centrumrol ten opzichte van het omgevende
openruimtegebied.
Uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan blijkt dat Geraardsbergen (en Ninove) vooral een
ondersteunende rol vervullen in de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid in het zuidelijke
openruimtegebied. Economische ontwikkelingen met een regionaal karakter kunnen gesitueerd worden
in Geraardsbergen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de hiërarchie van de stedelijke centra. De
ontwikkelingen in deze kleinstedelijke gebieden moeten bovendien, rekening houdend met de
draagkracht en de ontsluitingspotenties, beperkt gehouden worden. In deze stedelijke gebieden mag
bijgevolg geen aanbod gecreëerd worden dat een overloopeffect vanuit andere stedelijke gebieden zou
induceren. Zowel voor de eigen werkgelegenheid als voor de pendel is een goede aantakking van
Geraardsbergen op het Gewestelijk Express-Net, alsook een optimale spoorverbinding met Brussel
noodzakelijk. Een betere ontsluiting naar de A8 (E429) zou de rol van Geraardsbergen als kleinstedelijk
gebied positief beïnvloeden.

Inzake historiek van de industrialisering kunnen we in het PRS het volgende lezen: eind 19 de eeuw
ontstonden kleine en middelgrote textielfabrieken in Geraardsbergen. De Dender is belangrijk geweest
voor de historische economische ontwikkeling. Door de oriëntatie van de bedrijvigheid op het wegverkeer
heeft de Dender, als economische as, sterk aan belang ingeboet. Het zuiden van de provincie (van Deinze
tot Geraardsbergen en Denderleeuw) wordt als recessiegevoelig omschreven.
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Inzake mobiliteit wordt het radiale spoornet vanuit Gent naar Geraardsbergen aangehaald.
Geraardsbergen beschikt over een intercitystation en maakt deel uit van de Denderbundel. De as
Aalst/Ninove/Geraardsbergen wordt gekenmerkt door het min of meer parallelle verloop van de Dender,
de N45 (aangevuld met de N8 en N42 tussen Ninove en Geraardsbergen) en de spoorverbinding tussen
die steden. Vooral in de historische ontwikkeling was die infrastructuur van belang. Thans zijn vooral de
dwarse verbindingen naar Brussel structurerend (E40, N9, N8 en A8).
Op het grondgebied Geraardsbergen komen twee deelruimten voor: het stedelijke gebied
Geraardsbergen behoort tot de Dendersteden en het zuidelijke openruimtegebied (met als deelentiteit
Vallei van de Dender). In het richtinggevende deel van het PRS zijn voor elke deelruimte visies ontwikkeld.

❖ Dendersteden
Momenteel is deze stedenrij het rekruteringsgebied voor werknemers naar het kerngebied van
Vlaanderen. Dit uit zich onder andere in de gerichtheid van grote pendelstromen naar het Brusselse en in
mindere mate naar Gent en Antwerpen.
De Dendersteden spelen een belangrijke rol in het voorkomen van verdere verstedelijking van de open
ruimte en het ombuigen van de toenemende pendel naar Brussel en Antwerpen vanuit het achterliggende
openruimtegebied. Elke Denderstad dient hierbij op een niveau te functioneren dat afgestemd is op de
eigen mogelijkheden. Voor Geraardsbergen betekent dit dat taken van provinciaal belang dienen te
worden opgenomen, afgestemd op het eigen kleinstedelijke niveau.

De Dendersteden moeten zich, elk op hun eigen niveau, opnieuw profileren als centrale plaatsen ten
opzichte van hun eigen ommeland, en dit zowel op het vlak van wonen en woonondersteunende
voorzieningen, als van werken. Het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen vormt eveneens een
verzamelpunt van pendelaars naar Brussel. De invloedssfeer van Geraardsbergen omvat de nabijgelegen
landelijke dorpen in het zuidelijke openruimtegebied, Vlaams-Brabant en Henegouwen. De centrale rol
ten opzichte van het omgevende openruimtegebied moet opnieuw ontwikkeld worden. Het stedelijke
gebied wordt versterkt als woongebied en als centrum van voorzieningen. Voor Geraardsbergen is ook
een belangrijke rol weggelegd als toeristisch-recreatief knooppunt in het zuidelijke openruimtegebied.

❖ Het zuidelijke openruimtegebied
Geraardsbergen krijgt een ondersteunende centrumrol voor dit openruimtegebied. De eigen rol in het
hiërarchische net wordt geconsolideerd. Bijkomende woongelegenheid en bovenlokale economische
ontwikkelingen worden zoveel mogelijk in het stedelijke gebied geconcentreerd, waarbij een compacte
stadsvorm wordt nagestreefd. Geraardsbergen en Ninove vervullen bovendien een belangrijke centrale
rol in het oostelijke deel van het zuidelijke openruimtegebied, die nog versterkt wordt door de functie als
Denderstad ten opzichte van het Brusselse pendelgebied. De visie op Geraardsbergen en Ninove werd
hiervoor al beschreven bij de Dendersteden.
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In de openruimtegebieden spelen de economische knooppunten zoals dat van Geraardsbergen een
belangrijke rol voor de evenwichtige spreiding van de tewerkstelling in de provincie en de ondersteuning
van de economische leefbaarheid van de streek. De ontwikkeling van regionale bedrijvigheid dient op
deze rol afgestemd te zijn.

1.3.1.4 Kernnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’
In dit visiedocument zijn volgende principes van toepassing:
▪

▪

▪

Nabijheid en bereikbaarheid:


Multimodale knooppunten: groei concentreren op multimodaal goed bereikbare locaties



Clustering van activiteiten, wonen en werken

Meervoudig en intensief ruimtegebruik:


Efficiënt gebruik van schaarse ruimte



Door meerdere gebruikers en multifunctioneel



Ruimtelijke kwaliteit nastreven

Ecosysteemdiensten versterken:


▪

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten ecosysteemdiensten respecteren, waar mogelijk versterken

Maatschappelijke betaalbaarheid:


Rechtmatige verdeling tussen lusten en lasten



Evenwicht tussen ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op korte en lange termijn (inclusief
kosten voor onderhoud, exploitatie en hergebruik)



Ruimtelijke projecten evalueren op economische, sociale en ecologische draagkracht

De kernnota gebruikt bovendien volgende acht waarden als bouwstenen:
✓
✓
✓
✓

Gezondheid en veiligheid
Kwaliteit en comfort
Klimaatgezondheid
Identiteit en authenticiteit

✓
✓
✓
✓

Autonomie en robuustheid
Welvaart
Rechtvaardigheid
Sociale cohesie en inclusie

1.3.1.5 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Geraardsbergen
(12/2011)
Het GRS bevat reeds zeer verouderde gegevens. Hier worden enkel de relevante elementen aangehaald.
Geactualiseerde gegevens over de bedrijventerreinen werden eerder reeds uitgebreid besproken.
Uit het GRS blijkt dat Geraardsbergen de UNAL-site wou herwaarderen. Gezien de nabijheid van de
stadskern biedt deze site heel wat potentieel. Verder wou men de terreinen Nederboelare (kmo-zone) en
Noord ontwikkelen. Voor het verder uitbouwen van een economische dynamiek is de ontwikkeling van
bijkomende bedrijfsgronden absoluut noodzakelijk opdat Geraardsbergen als aantrekkingspool ten
aanzien van de regio zou kunnen fungeren. Er dienen dus bijkomende bedrijfszones ontwikkeld te
worden, bij voorkeur aansluitend bij een bestaande bedrijfszone.
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De volgende doelstellingen omtrent het ruimtelijk economische beleid worden geformuleerd in het GRS:
▪

het behoud en verder stimuleren van verwevenheid wonen-werken binnen het woongebied;

▪

optimaliseren van de bestaande bedrijvenzones;

▪

aanreiken van locaties voor nieuwe bedrijvigheid en te herlokaliseren bedrijven;

▪

creëren van ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ruimtelijk verspreide bedrijvigheid;

▪

het herontwikkelen van de UNAL-site.

Verder vermeldt het GRS dat de ruimtelijke verwevenheid van een aantal bedrijven in sommige gevallen
niet meer strookt met de wooneisen. Voor dergelijke bedrijven moet gedacht worden aan een eventuele
overplaatsing naar een lokaal bedrijventerrein. In de praktijk kunnen drie soorten redenen worden
genoemd waarom het gewenst kan zijn dat bestaande bedrijven uit het woongebied (in het gewestplan)
worden overgeplaatst: (a) een onacceptabele hinder voor omwonenden die niet bij de bron kan bestreden
worden; (b) de bedrijfsruimte wordt voor het merendeel gebruikt voor opslag (inefficiënt grondgebruik);
of (c) handhaving van bedrijf(sruimte) staat een aanzienlijke verbetering van de woonwijk in de weg.

Zowel bij de ontwikkeling en inrichting van de bestaande als de nieuwe bedrijventerreinen dient minimaal
rekening te worden gehouden met volgende zaken:
▪

de ligging van het bedrijf ten opzichte van de gewenste landschappelijke en natuurlijke structuur: de
groene aders in het landschap moeten zoveel mogelijk behouden en versterkt worden;

▪

bij de invulling van nieuwe bedrijfszones en bij de afwerking van bestaande bedrijfszones dienen de
bedrijven landschappelijk geïntegreerd te worden met de omgeving (zowel de woonomgeving als het
openruimtegebied);

▪

bij de invulling van de bestaande bedrijvenlocaties en de uitbreiding van deze dient verder aandacht
besteed te worden aan de eenheid in aanleg, de algemene esthetiek en vormgeving;

▪

er dient gezocht te worden naar ruimtelijke principes in functie van een beperkt ruimtegebruik (bij het
optimaliseren van bestaande terreinen en bij de aanleg van nieuwe terreinen). Het gaat om:


het herdenken van gabarietbepalingen in functie van een beperkt ruimtegebruik, te nuanceren
naar de ligging ten opzichte van de woonomgeving,



de integratie van bedrijfsgebouwen,



de conciërgewoning en het bedrijfsgebouw moeten architecturaal een eenheid vormen,



gemeenschappelijke voorzieningen (buffering, parkeerplaatsen, laad- en loszones, …),



het beperken van reservegebieden in eigendom van bedrijven. De reserve dient beter afgestemd
te zijn op de bestaande omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf,



belangrijk bij de inrichting van een bedrijfslocatie is de algemene waterbeheersing; dit betekent
onder meer het tegengaan van overstromingsproblemen, maar ook het aanleggen van
bijvoorbeeld waterbekkens en zorg voor een maximale infiltratie door het vermijden van
grootschalige monoliete verhardingsaccommodaties.
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Inzake zonevreemde bedrijven: in 1999 werd een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven opgemaakt. In
het kader van deze studie werd een inventaris opgemaakt van de bedrijven die zonevreemd zijn of
zonevreemd worden bij uitbreiding. In totaal ging het om 32 bedrijven. Bedrijven die zich binnen of
aanpalend aan een kern of een bestaande bedrijfszone bevinden, kunnen een kwalitatieve bijdrage
leveren, voor zover de uitgeoefende activiteit niet hinderlijk is voor de omgeving. Als toetssteen gelden
de typische ruimtelijke kenmerken van de omgeving. Lokale bedrijven die niet verweefbaar zijn met de
woonfunctie van dit gebied krijgen een uitdovend karakter en dienen geherlokaliseerd te worden naar
een lokaal bedrijventerrein. Voor zover de ambachtelijke bedrijven vergund zijn, is een beperkte
uitbreiding mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Bedrijven in het noordelijke doorsneden openruimtegebied kunnen bestendigd worden mits een
landschappelijke inkleding en mogen zich eveneens beperkt verder ontwikkelen mits een aantal
randvoorwaarden. Bedrijven gelegen binnen de Dender- of Markvallei en in het beboste heuvellandschap
(buiten de kernen) moeten op termijn geherlokaliseerd worden naar ofwel een lokaal bedrijventerrein
wanneer het een kleine onderneming betreft, ofwel naar een regionaal bedrijventerrein als het gaat om
een groot bedrijf.

Wat betreft de UNAL-site werd in het GRS beschreven dat de verschillende bedrijfsgebouwen momenteel
worden ingenomen door verschillende bedrijfjes, diensten en voorzieningen. De huidige reconversie is
echter niet gestuurd, maar gebeurt in functie van de beschikbare (ad hoc) mogelijkheden. Men wou een
ontwikkelingsplan uitwerken dat sturing zou geven aan de renovatie, reconversie en herwaardering van
de site waarbij de bestaande activiteit niet in zijn ontwikkeling geremd mocht worden.

In het kader van de vorige afbakening van het kleinstedelijke gebied werden ontwikkelingsscenario’s voor
de UNAL-site onderzocht. Er werd geopteerd voor een gedifferentieerde economische reconversie op
maat van de site. De indeling van het bedrijventerrein en het gedifferentieerde aanbod werden afgestemd
op:
▪

grootschalige regionale bedrijvigheid in het westen;

▪

ruimte voor regionale bedrijven kleiner dan 5.000 m² centraal op de site;

▪

grootschalige kleinhandel in het oosten van de site, aansluitend op het binnenstedelijke weefsel en
complementair met de kleinhandel in de binnenstad.

Intussen is echter duidelijk geworden dat de extra mobiliteit die de kleinhandel zou genereren de
verkeersveiligheid in het gedrang zou brengen. Momenteel gaat men op zoek naar mobiliteitsarme
alternatieven waarbij een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein of reconversie naar woonfunctie
beiden minder mobiliteit zouden genereren. Er werd echter nog niet bepaald wat de toekomstige
bestemming zal zijn.
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1.3.1.6 RUP’s
1)

RUP paarse vlekjes

Op het gewestplan zijn een aantal kleine zones in Geraardsbergen ingekleurd als “zone voor ambachtelijke
bedrijvigheid of kmo”. Via het RUP ‘Paarse Vlekjes’ werden een aantal van die zogenaamde paarse vlekjes
waar de bedrijfsactiviteiten inmiddels werden stopgezet en waar de huidige bestemming aldus
achterhaald is, herbestemd.
In het RUP ‘Paarse Vlekjes’ zijn volgende deelplannen opgenomen:


B1: Ophasselt, hoek Brambroek-Gapenberg



B2: Ophasselt thv. Tempelstraat 11



B9: Idegem, Ninoofsestraat 39-41



B10: Idegem thv. binnengebied Neerstraat



B12: Zandbergen thv. Zandbergenplein



B16: Onkerzele, Voldersstraat 34 (voormalige brouwerij)



B26: Viane thv. Edingseweg (oude molen)

2)

Gewestelijk RUP oppervlaktedelfstoffenzone "Vlaamse Leemstreek”

Dit RUP regelt het ruimtelijke kader voor de ontginning van oppervlaktedelfstoffen en herbestemming.

3)

RUP 'Zonevreemde bedrijven'

Het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ biedt aan 10 bedrijven rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen
verderzetten. Deze bedrijven, die zich momenteel of bij uitbreiding niet in een daartoe bestemde zone
bevinden en daardoor in hun bestaanszekerheid of toekomstmogelijkheden zouden worden bedreigd,
krijgen nu een planologische oplossing. Waar mogelijk hebben ze dankzij het RUP ook (beperkte)
mogelijkheden gekregen om uit te breiden.

1.3.1.7 Strategisch project Denderland
Het strategisch project Denderland wil werk maken van een kwalitatieve en klimaatgezonde
ontwikkeling van het Denderland (stroomgebied van de Dender tussen Ath en Aalst). Via een proces van
overleg en samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners wil de Provincie gebiedsgerichte
ontwikkeling in de regio stimuleren. Centraal staat de vraag waar we met onze open en verstedelijkte
ruimte naartoe willen. Het strategisch project Denderland richt zich op 3 kernthema’s, namelijk een
beleefbaar, veerkrachtig en energiek Denderland. Voor elk thema werden een aantal doelstellingen met
daaraan gekoppelde acties opgesteld. Dankzij subsidies kunnen er zeker tot eind juli 2019 acties
uitgevoerd worden omtrent volgende focuspunten:
▪

duurzame lokale economie en ondernemerschap;

▪

mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling;

▪

een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
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Hieruit bleek de nood voor een initiatief rond hernieuwbare energie. In 2017 werd daarom gestart met
het project ‘Energielandschap Denderland’ waarin onder meer het gebied Geraardsbergen/Lierde
geselecteerd werd als casestudy. Naar 2030 wenst men windturbines te installeren en in de omgeving de
ecosysteemdiensten op diverse wijze ruimtelijk verbeteren. Naar 2050 gaat men nog verder waarbij meer
open ruimte gecreëerd wordt en er nog meer plaats komt voor windturbines. Daarenboven groeit het
bedrijventerrein te Schendelbeke uit tot ‘EHUB’, ofte energiehub 11. Hier kan een energie- en/of
warmtenetwerk gerealiseerd worden ten dienste van de stad Geraardsbergen. Hier kan het
bedrijventerrein dienst doen als verzamelplaats voor biomassa of als conversiepark.

1.3.1.8 Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
Samen met 12 andere lokale besturen engageert Stad Geraardsbergen zich binnen dit project om 40%
minder CO2 uit te stoten tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. Tevens maatregelen van
mitigatie (gefocust op het reduceren van de broeikasgasuitstoot) en van adaptie (aanpassing aan de te
verwachten gevolgen van klimaatverandering) in relatie met wateroverlast, verdroging en erosie maken
hier deel van uit.

Concrete acties werden voorgesteld door ambtenaren, inwoners, experten etc. De acties die
Geraardsbergen al onderneemt rond hernieuwbare energie passen ze daar integraal in. Alsook de ideeën
over duurzame mobiliteit die zijn voortgekomen uit het LaMA-project en maatregelen die de stad
weerbaar moeten maken tegen overstromingen via het ORBP Dender (overstromingsrisicobeheerplan).
Het eindresultaat wordt een lijst van maatregelen die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de
gevolgen van de klimaatverandering temperen: het klimaatplan met zowel lokale als regionale acties, dat
tegen de zomer van 2018 op tafel zal liggen.

‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ kadert binnen een groter Europees verhaal, namelijk 'het
Burgemeestersconvenant'. Dit is een unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale
autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van
investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering (2008).
In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke
verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de
onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het
nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering
werden overgenomen (bron: http://www.burgemeestersconvenant.eu/).

11

Strategisch gelegen plekken met een grote energiedensiteit kunnen fungeren als EHUBs. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijventerreinen een nieuwe

rol krijgen. Niet enkel wisselen bedrijven onderling energie uit, ze functioneren ook als verdeelcentrum voor hun omgeving. Bron: Energielandschap
Denderland (2018)
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1.3.2 Beleidscontext
Het Meerjarenplan stad Geraardsbergen 2014-2019 heeft als derde actiepunt de economische
bedrijvigheid en tewerkstelling te stimuleren. Het bestuur wil het economische beleid centraal stellen:
tewerkstelling creëren en welvaart verhogen door het economische klimaat op te waarderen en ook
inzetten op sociale economie.

De uitbouw en ondersteuning van handel en ondernemingen worden planmatig aangepakt:
▪

de openbare voorzieningen van de bestaande industrieterreinen worden opgefrist;

▪

de bewegwijzering in en naar de industrieterreinen wordt vernieuwd;

▪

ontwikkeling opvolgen van de UNAL-site, Denderland shopping, baanwinkels, leemontginning;

▪

regelmatig contactmomenten organiseren met winkeliers en ondernemers;

▪

er wordt een elektronische nieuwsbrief voor bedrijven en handelaars gemaakt;

▪

er wordt een startersmoment georganiseerd voor nieuwe ondernemers;

▪

er wordt een bedrijveninventaris opgesteld.
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Deze fase heeft tot doel om de ruimtevraag naar regionale bedrijfsgronden te identificeren. Hierbij wordt
zowel top down als bottom up gekeken. Vanuit de planningsdocumenten (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen - RSV, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan - PRS en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan GRS) en de bedrijvendynamiek worden de taakstellingen naar Geraardsbergen toe gedestilleerd. Langs de
andere zijde werden focusgesprekken, een online alsook telefonische bevraging georganiseerd bij de
diverse stakeholders om hun noden en wensen te identificeren.

2.1 Analyse van de taakstelling vanuit het RSV, PRS
en GRS (top down)
Op basis van een globale ruimtelijke afweging en de initiële verdeling wordt voor de kleinstedelijke
gebieden en specifiek voor de economische knooppunten een voorlopige taakstelling bepaald die zal
bijgesteld en afgelijnd worden in het kader van de afbakeningsprocessen en/of in overleg met de stad en
mede op basis van de visie in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

De taakstelling volgens het PRS Oost-Vlaanderen voor het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen
(stedelijke en buitengebied) bedroeg voor de periode 1994-2007 ca. 30 ha. In het partieel herzien PRS
(M.B. 18 juli 2012) blijft de taakstelling voor de planhorizon 2007-2014 ongewijzigd 30 ha. De Provincie
Oost-Vlaanderen suggereert om het "niet opgenomen pakket bedrijventerreinen" in 2012 over te dragen
naar 2020. Deze berekeningen werden niet gebaseerd op een reële vraag, maar worden opgelegd.

De door gewestplanwijziging, APA en BPA, ruimtelijke uitvoeringsplannen bijgekomen terreinen na
1 januari 1994 moeten nog in mindering gebracht worden van de gegeven taakstelling. Het GRS
specificeert: Geraardsbergen realiseerde in de periode 1994-2004 een bijkomende oppervlakte van 2 ha
68 a 20 ca door middel van het sectorale BPA voor zonevreemde bedrijven (MB 17-05-2000), rest er nog
27 ha 31 a 80 ca. In die taakstelling zit ook het te realiseren aanbod aan lokale bedrijvigheid vervat, met
name voor de stedelijke kern Geraardsbergen en het hoofddorp Moerbeke. De geactualiseerde
taakstelling bedraagt voor de stedelijke kern ongeveer 22,3 ha (voor regionale en lokale bedrijvigheid).
Dit is exclusief de nog te ontwikkelen kmo-zone Nederboelare (13,4 ha). Het totaal komt dus op 35,7 ha.

Indien we voor de gedifferentieerde invulling (lokaal - regionaal) van deze bedrijfsoppervlakte de
bestaande verhouding binnen de huidige bedrijfszones als referentie nemen, dan betekent dit dat er een
behoefte is aan ongeveer 6,5 ha voor lokale bedrijvigheid en 29,2 ha voor regionale bedrijvigheid. De
opdeling lokale versus regionale bedrijvigheid zal in de toekomst moeten wijken voor verweefbare versus
niet-verweefbare bedrijvigheid.
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Hoewel de behoefte moeilijk kan aangetoond worden is er toch zeer concrete vraag naar bijkomende
(lokale) bedrijfspercelen binnen Geraardsbergen. Als graadmeter van de behoefte aan lokaal
bedrijventerrein is gekeken naar de invulling van het industrieterrein Schendelbeke en Ophasselt. In de
periode 1999-2009 zijn deze terreinen volzet geraakt, zowel met grotere als met kleinere bedrijven. Als
we daaruit de kleinere terreinen (<0,5 ha) distilleren, dan komen we aan een ritme van 0,53 ha/jaar.
Omgerekend naar 10 jaar betekent dit dus een behoefte van 5,3 ha. Om aan de vraag tegemoet te komen
zal Geraardsbergen het zuidelijke deel van de bestaande maar vrijliggende ambachtelijke zone nabij
Nederboelare ontwikkelen in functie van lokale bedrijvigheid.

Het verouderde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan suggereert volgende locaties en fasering:
1) De (gefaseerde) ontwikkeling van een bijkomend terrein voor lokale en regionale bedrijvigheid
(provinciale bevoegdheid)
-

Zone ten oosten van het bedrijventerrein van Schendelbeke (7 ha).

-

Noordelijke deel van de niet-gerealiseerde juridische bedrijvenzone (7 ha) nabij Nederboelare voor
het ontwikkelen van nieuwe regionale bedrijvigheid.

-

Zone ten westen van huidige bedrijventerrein van Schendelbeke “Geraardsbergen Noord” (15 ha),
met plaats voor een parkeerterrein voor vrachtwagens.

-

Zone ten noorden van het huidige bedrijventerrein van Schendelbeke (18 ha), als nabestemming
ontginningsgebied.

2) De (gefaseerde) ontwikkeling van een bijkomend terrein voor lokale bedrijvigheid voor herlokalisatie
van bestaande bedrijven of huisvesting van nieuwe bedrijven (gemeentelijke bevoegdheid)
-

Zuidelijke deel van de niet-gerealiseerde juridische bedrijvenzone (6,5 ha).

-

Nabij Nederboelare voor het ontwikkelen van nieuwe lokale bedrijvigheid.

-

Indien de behoefte kan aangetoond worden, kan de reservezone (10 ha) ten zuiden van huidige
bedrijventerrein van Ophasselt gefaseerd ontwikkeld worden in functie van lokale bedrijvigheid.

2.2 Analyse van de bedrijvendynamiek (top down)
Bij het onderzoeken van de ruimtevraag op gemeentelijk niveau is het aangewezen om tevens de
bedrijvendynamiek in Geraardsbergen onder de loep te nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met het
aantal oprichtingen (starters) en stopzettingen (faillissement of emigratie van bedrijf naar andere
gemeente). Op basis van deze bevindingen kan een prognose gemaakt worden.

Voor deze analyse baseren we ons op de Gemeentelijke Profielschets van Geraardsbergen (2016) 12. De
belangrijkste conclusies uit de economische kerncijfers worden hier opgesomd. Geraardsbergen wordt
hier steeds op twee niveaus vergeleken: het gemiddelde van de V5 cluster ‘middelgrote steden’ en het
Vlaamse Gewest. Belangrijk op te merken is dat we ons hier baseren op btw-plichtige ondernemingen.

12

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GPS-Geraardsbergen.pdf
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Alhoewel niet alle btw-plichtige ondernemingen zich zullen vestigen op bedrijventerreinen, kan ervan
worden uitgegaan dat het aantal btw-plichtige oprichtingen en stopzettingen een zeer goede proxy is voor
de bedrijvendynamiek van ruimtebehoevende bedrijven op bedrijventerreinen. Meer gedetailleerde
cijfers zijn immers niet beschikbaar.

Gegevens over het aantal btw-plichtige ondernemingen, starters en stopzettingen vertonen gelijke trends
tussen Geraardsbergen en andere middelgrote steden (Tabel 12 geeft een beknopt overzicht). Er is voor
Geraardsbergen een lichte stijging merkbaar in het totale aantal (1.865 in 2000 en 2.227 in 2015).
Logischerwijze betekent dat een sterkere stijging in aantal starters versus het aantal stopzettingen. In
2016 werden 132 startende ondernemingen geregistreerd en 103 stopzettingen. Er is dus een groei
merkbaar. Net zoals bij de gemiddelde middelgrote stad. Bij een vergelijking van de groeicijfers wordt
duidelijk dat hier dezelfde trends merkbaar zijn. In absolute aantallen telt Geraardsbergen evenwel een
pak minder ondernemingen dan de gemiddelde middelgrote stad in Vlaanderen. In Tabel 12 is duidelijk
een verschil merkbaar in grootteorde.

Tabel 12: Btw-plichtige ondernemingen (2000 en 2015)
Geraardsbergen

Middelgrote steden

Absolute cijfers

2000

2015

2000

2015

Aantal btw-plichtige
ondernemingen

1.865

2.227

42.066

51.861

Startende ondernemingen

81

132

2.112

3.393

Stopzettingen ondernemingen

95

103

2.027

2.453

Groei (2000 = 100)
Aantal btw-plichtige
ondernemingen

100,0

119,4

100,0

123,3

Startende ondernemingen

100,0

163,0

100,0

160,7

Stopzettingen ondernemingen

100,0

108,4

100,0

121,0

Tabel 13: Oprichtings-, uittredings- en nettogroeiratio (2015)
Geraardsbergen

Middelgrote steden

Vlaamse Gewest

13

5,9

6,5

6,9

14

4,6

4,7

4,9

15

1,3

1,8

2,0

Oprichtingsratio
Uittredingsratio
Nettogroeiratio

13

Oprichtingsratio = (opgerichte ondernemingen/actieve ondernemingen)*100

14

Uittredingsratio = (verdwenen ondernemingen/actieve ondernemingen)*100

15

Nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen-verdwenen ondernemingen)/actieve ondernemingen)*100
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Uit Tabel 13 blijkt verder dat de oprichtingsratio voor Geraardsbergen (5,9%) onder de Vlaamse
gemiddeldes ligt. De uittredingsratio sluit dan weer nauw aan bij vergelijkbare steden en zelfs bij het
Vlaamse gemiddelde. Logischerwijze betekent dit dat Geraardsbergen minder sterk groeit dan andere
(vergelijkbare) steden. Dit is in overeenstemming met een nettogroei van 1,3%.

Wanneer de nettogroei doorheen de jaren nader wordt bekeken (zie Figuur 6) dan heeft deze de voorbije
15 jaar bijzonder wat gefluctueerd. Voor Geraardsbergen lag deze tussen 0,2 en 2,4 voor de periode van
2002 tot 2015 (voorheen zelfs negatief). Deze lag bijna altijd (op 2002 en 2003 na) onder de gemiddeldes
van het Vlaamse Gewest en de middelgrote steden.

Figuur 6: Evolutie nettogroeiratio (2000 tot 2015)

De verwachting is dat de nettogroeiratio positief blijft, doch kan fluctueren tussen 0 en 2,5. Hier zal verder
gerekend worden met 1,2% voor de berekening van de ruimtebalans, wat overeenkomt met het
gemiddelde van de laatste 5, 10 en 15 jaar.
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2.3 Noden, wensen en knelpunten van de
bedrijven (bottom up)
Om een zicht te krijgen op de noden en wensen van bedrijven in Geraardsbergen, alsook de knelpunten
die ondernemers ervaren, werd op drie vlakken informatie gezocht bij lokale stakeholders. Er werd een
online enquête doorgestuurd naar diverse bedrijfsleiders in Geraardsbergen. Vervolgens werden
interviews afgenomen (met Voka, Unizo, burgemeester, schepen van economie en 3 ondernemers) en
werd een focusgroep

georganiseerd met

diverse

stakeholders

vanuit

overheidsinstanties,

ondernemersorganisaties en ondernemers. Tot slot werd een telefonische bevraging georganiseerd
specifiek naar ruimtebehoefte bij 110 bedrijven (op basis van de lijst verkregen van de POM OostVlaanderen, zie bijlage 6).

2.3.1 Online bevraging
Gezien het beperkte aantal respondenten wordt de afweging gemaakt absolute aantallen te gebruiken bij
de rapportering (eveneens in bijlage 5 gezien het totale aantal respondenten (n) per vraag weergegeven
wordt, in bijlage worden alle vragen en resultaten anoniem weergegeven). Naargelang de vraag worden
de antwoorden gefilterd om de meest correcte weergave van de realiteit weer te geven (naar locatie,
activiteit, type). In totaal zijn 37 ondernemers gestart aan de bevraging en hebben 32 die ook afgerond.
Hun bedrijven zijn allen gevestigd in Geraardsbergen, doch niet allen op een bedrijventerrein noch
geografisch geconcentreerd binnen de stad. De ondernemingen voeren een diversiteit aan activiteiten
uit, een goede reflectie van de werkelijkheid (zie Tabel 4 en Tabel 5). Verder bestaat 76% (28) van de
ondernemingen reeds langer dan 10 jaar en is 92% (34) een zelfstandige onderneming.

Figuur 7 en Figuur 8 geven een beeld van de grootte van de ondernemingen naar werknemers en naar
oppervlakte. Hieruit blijkt dat het voornamelijk om kleinschalige bedrijven gaat met relatief weinig
werknemers (minder dan 20 vaste werknemers). Bovendien merken we ruimtebehoevende bedrijven op,
gezien er 3 bedrijven meer dan 10.000 m² beslaan en er slechts 2 bedrijven zijn die meer dan 50 vaste
werknemers tewerkstellen. Er worden dus duidelijk activiteiten uitgevoerd in Geraardsbergen die
ruimtebehoevend zijn en deze zijn vertegenwoordigd in de bevraging.
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Aantal bedrijven

Ondernemingen naar hoeveelheid vaste
werknemers
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Figuur 7: Online bevraging - ondernemingen naar aantal vaste werknemers

Oppervlakte van de bedrijven
7

Aantal bedrijven

6
5
4
3
2
1
0
< 250 m² 250 - 500
500 1.000 2.000 3.000 5.000 - > 10.000
m²
1.000 m² 2.000 m² 3.000 m² 5.000 m² 10.000 m²
m²

Figuur 8: Online bevraging - ondernemingen naar oppervlakte

Uit de bevraging blijkt verder dat 82% (30) van de ondernemers het bedrijf zelf hebben opgericht
(hoofdzakelijk vanuit een zelfstandigheidswens). Er kan besloten worden dat er zin voor
ondernemerschap is in Geraardsbergen en zin voor samenwerking. Verder is 86% (24 van 28) werkelijk
eigenaar van de gebouwen en het perceel waar zijn/haar bedrijf gevestigd is.
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Figuur 9: Online bevraging - "Verwacht u dat uw bedrijf in omvang zal groeien?"

14 bedrijven denken te groeien in omvang volgens Figuur 9. In totaal zijn 9 van deze bedrijven relevant
voor deze studie en daarvan verwacht de meerderheid (7) de groei binnen 2 à 5 jaar te realiseren. Vier
ondernemers kunnen die groei op hun huidige locatie faciliteren, 3 kunnen dat echter niet en 2 weten
niet of dat mogelijk zou zijn. Diegene die verwachten te krimpen (3), denken dit elk over een andere
tijdsperiode te doen. In de telefonische bevraging werd hier dieper op ingegaan.

Verder werd gepeild naar de nood om te veranderen van locatie. 21 bedrijven (78%) stellen dat hier geen
reden toe is, 6 bedrijven halen wel redenen aan. De belangrijkste zijn dat er nu geen groei mogelijk is op
hun huidige locatie en omwille van mobiliteitsredenen (namelijk bereikbaarheid en laad- en losruimte).
Verder halen enkele ondernemers de beperkingen aan omwille van milieuvereisten en blijkt er een
ontevredenheid naar beleid (opnieuw hoofdzakelijk omtrent mobiliteitsbeslissingen). Men verkiest echter
in Geraardsbergen te blijven, in de mate van het mogelijke zelfs op hetzelfde bedrijventerrein (mits goede
ontsluiting). Dit laatste is echter op basis van slechts 5 respondenten en valt niet te veralgemenen.

32 respondenten geven weer welke vestigingseisen van groot en minder groot belang zijn bij het zoeken
naar een locatie om je als ondernemer te vestigen. Dit wordt weergegeven in Figuur 10. Hier is duidelijk
dat mobiliteit een grote rol speelt, maar tevens betaalbaarheid en uitstraling. Ook hoeveelheid groen lijkt
opvallend belangrijk, maar niet onlogisch gezien deze ondernemers zich reeds gevestigd hebben in
Geraardsbergen, de Vlaamse Ardennen. Om diezelfde reden zal tevens de laatste categorie (ligging in het
centrum) het minst belangrijk zijn, gezien er geen aanbod is aan bedrijfspercelen in het centrum. Indien
dit dus een belangrijke factor was geweest, dan zou de ondernemer zich niet gevestigd hebben in
Geraardsbergen. Het is belangrijk indachtig te zijn dat dit de mening is van 32 ondernemers reeds in
Geraardsbergen gevestigd en dit geen Vlaams gemiddelde is.
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Figuur 10: Online bevraging - "Hoe belangrijk zijn volgende vestigingseisen bij het zoeken naar een
locatie?"

Diverse ondernemers voelen dan ook een sterke binding met Geraardsbergen, omwille van plaats van
oprichting van het bedrijf, geboorte, woonplaats (van directeur of werknemers) en toerisme. Slechts 7
van de 32 respondenten voelen geen specifieke binding. Meer dan de helft (17 van 32) zou zelfs in
Geraardsbergen blijven indien niet aan hun wensen voldaan wordt.

Figuur 11 geeft weer welke knelpunten de ondernemers momenteel ondervinden. Belangrijk op te
merken is dat de meesten aangeven geen knelpunten te ervaren. Opnieuw wordt echter aangegeven dat
er geen groeimogelijkheden zijn en (of omdat) er te weinig aanbod aan bedrijfspercelen is. Ook mobiliteit
wordt aangehaald als actueel knelpunt (parkeermogelijkheden, ontsluiting en druk verkeer).
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Welke knelpunten ervaart u op dit moment?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ervaar momenteel geen knelpunten
Geen/te weinig parkeervoorzieningen
Geen/beperkte doorgroeimogelijkheden op eigen perceel
Te weinig aanbod aan bedrijfspercelen
Te weinig medewerking aan initiatieven
Andere (ontsluiting, kostprijs, verkeer)
Te hoge huur/grondprijzen
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Figuur 11: Online bevraging - knelpunten ervaren door ondernemers
Enkele ondernemers drukken hun verwachtingen uit ten opzichte van de overheid inzake huidige en
toekomstige bedrijvigheid. Hierbij hopen zij voornamelijk op maatregelen om bedrijvigheid goedkoper
(betaalbaarder) te maken, met maatregelen omtrent sociale lasten, belastingen, voorheffingen,
grondprijzen, etc. Er dient tevens een betere ontsluiting voor vrachtwagens gerealiseerd te worden.
Verder drukken enkele ondernemers de wens uit naar een objectievere behandeling van ondernemers en
vraagt een ondernemer meer steun vanuit Vlaanderen. Een groter aanbod aan (betaalbare)
bedrijfspercelen schijnt eveneens nodig te zijn. Initiatieven met betrekking tot scholing en opleiding van
jeugd worden eveneens aangehaald als taken van de overheid.

Wat betreft duurzaam ruimtegebruik, zijn 15 ondernemers gewonnen voor maatregelen als hoger
bouwen en/of ondergronds inrichten, maar 8 zijn daar géén voorstander van. Opvallend is dat het hier
niet louter gaat om ruimtebehoevende bedrijven, maar bedrijven uit diverse oppervlakteklassen
(3 <250 m², en één bedrijf per grootteklasse tussen 250 m² en 3.000 m² en alsook één >10.000 m²) en met
uiteenlopende aantallen vaste werknemers. Het betreft bedrijven uit de industrie, bouwnijverheid en
andere sectoren, verspreid over diverse sites in Geraardsbergen.

Wat betreft een multifunctionele (flexibele) invulling van de ruimte, daar zijn wel 29 van de
32 ondernemers voorstander van. De drie tegenstanders zijn evenzeer geen voorstander van het
duurzaam ruimtegebruik uit voorgaande paragraaf. Op basis van de online bevraging kon echter geen
motivatie gevraagd worden omtrent de antwoorden (dit kan mogelijk afhankelijk zijn van hun activiteit,
type onderneming, locatie etc.). Een gezamenlijke aankoop van bijvoorbeeld groene energie of
veiligheidsdiensten ziet 75% (24 bedrijven) wel zitten. Tegenstanders zijn opnieuw divers naar locatie,
activiteit en grootte.
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Wat betreft bedrijfshuisvesting en dienstwoningen kunnen er uit de studie geen tastbare conclusies
getrokken worden. Ondernemers geven aan dat deze hoofdzakelijk zelfstandige huisvesting is (15
bedrijven) of gekoppeld/gegroeid vanuit de eigen woning (14 bedrijven). Bedrijfshuisvesting is echter een
belangrijk thema naar de toekomst toe, en er dient hieromtrent een duidelijke toekomstvisie bepaald te
worden.

Verder werden uit de online bevraging nog verdere opmerkingen geselecteerd:
▪

een ondernemer is op zoek naar een bedrijventerrein waar blijvend perceelsuitbreiding mogelijk is,
alsook flexibiliteit naar tewerkstelling versus benodigde oppervlakte op bedrijventerrein;

▪

ondernemers op de UNAL-site voelen zich aangevallen door milieubewegingen en vragen een vlotter
(en sterker) vergunningenbeleid in de zone;

▪

ontsluiting UNAL-site en N42 verbeteren (voor vrachtwagens).

Uit de online bevraging kunnen we concluderen dat deze ondernemers een sterke binding voelen met
Geraardsbergen en hier liefst blijven. Er zijn echter diverse punten voor verbetering, zoals (1) een actief
aanbod aan betaalbare bedrijfspercelen zodat groei (en eventuele intragemeentelijke herlokalisatie)
mogelijk is; (2) verbeterde verkeerssituatie voor vrachtwagens en auto’s met het oog op meer
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (N42, UNAL, etc.); (3) voldoende parkeerplaatsen alsook
ruimte om te laden en te lossen; (4) steun vanuit de overheid om bedrijvigheid te stimuleren en te kunnen
realiseren op de voorziene plaatsen; en (5) tot slot blijkt dat er nood is aan correcte(re) informatie vanuit
de overheid naar ondernemers zodat zij maximaal kunnen (kiezen te) genieten van de bestaande
initiatieven.

2.3.2 Focusgesprekken
Alle focusgesprekken met stakeholders vonden plaats op 24 en 25 oktober 2017 te Geraardsbergen. In
eerste instantie werden gesprekken per twee stakeholders gevoerd, zijnde (a) Voka (regio
verantwoordelijke Geraardsbergen) en Unizo (voormalige voorzitter en lid van de economische raad); (b)
burgemeester en schepen van economie van Geraardsbergen; (c) 2 ondernemers actief op de UNAL-site;
en (d) 1 ondernemer actief op UNAL-site en Geraardsbergen Noord.

Uit deze interviews blijkt dat toegankelijkheid aan Vlaamse zijde een probleem is en er te weinig ruimte
voor uitbreiding is als bedrijf in Geraardsbergen. Die beperking nodigt uit om herlokalisatie naar Wallonië
(Ghislenghien) te overwegen en dus weg te trekken uit Geraardsbergen. Bovendien wordt dit verder
gestimuleerd door heel wat onzekerheden, gaande van de milieuorganisatie Omer Wattez, het
overstromingsrisico op de UNAL-site, en tevens onzekerheid inzake regelgeving en besluitvorming
(omtrent o.a. “Geraardsbergen Noord” en “kmo-zone Nederboelare”).
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Positief is wel dat de grondprijs in Geraardsbergen gunstig is en dat er ruimte is om industriegrond
additioneel te bestemmen. Bovendien zijn heel wat ondernemers creatief en stemmen zij soms zelfs hun
eigen businessplan af op de omgeving en beperkende maatregelen.

Men dringt aan op behoud van bedrijvigheid (waarbij de omgeving in bestemming of functionaliteit weinig
of niet verandert) teneinde de vergunbaarheid niet in het gedrang te brengen. Ook vanuit het college
komt bezorgdheid omtrent aanpassingen aan bedrijvigheid op de UNAL-site door functiewijzigingen.
Samenwerking tussen steden en gemeenten, tot slot, kan positief zijn om sterker te staan met een
gedeelde visie over een grotere regio.

Verder werd tevens een groepsgesprek georganiseerd met volgende gesprekspartners:
✓ Deherder Ingrid - POM
✓ Carels Brecht - EROV
✓ Frederic Rudy - Economische Raad Geraardsbergen
✓ De Tandt Wendy - de dagmoed
✓ Henau Marie-Claire - garage Antoine
✓ Van Gyseghem Jan - Voka Oost-Vlaanderen
✓ Daneels Lode – Vlaio
✓ Carion Katty - UNIZO
✓ Van Laethem Annemieke – SEVA + ambtenaar Economie Stad Geraardsbergen
✓ Hans Dobbelaere - WES Research & Strategy
✓ Jan Boots - WES Research & Strategy
✓ Melissa Heyerick - dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen
Hieruit kwamen 3 duidelijke thema’s naar voor: mobiliteit, aanbod en beleid. De belangrijkste
aandachtspunten worden hieronder aangehaald.

(1) De slechte ontsluiting (flessenhals N42 en N8) van Geraardsbergen en moeilijke toegankelijkheid
zouden ondernemers ertoe aanzetten niet (opnieuw) voor Geraardsbergen te kiezen als vestigingsplaats.
Als mogelijke oplossing hiervoor wordt gedacht aan (a) een uitbreiding van laad- en losfunctionaliteit op
het treinspoor voor ondernemers met grote tonnage bulkvracht; (b) meer ruimte voor laden en lossen
voor vrachtwagens (bevorderen verkeersveiligheid); (c) veilige fietspaden op en naar bedrijventerreinen;
en (d) oplossing voor woon-werkverkeer via openbaar vervoer of privé-initiatieven (bv. pendelbus).

(2) Er is momenteel een te beperkt aanbod aan bedrijfspercelen. Bij het vrijmaken van ruimte dient er
onmiddellijk voorzien te worden in ‘vrije’ ruimte zodat bedrijven die zich vestigen deze mettertijd kunnen
gebruiken om hun groei te bestendigen. Men wenst een mogelijkheid tot domeinconcessie. Verder is het
nodig dat de bestemming van bedrijventerreinen duidelijk is, en er zekerheid geschept kan worden dat
bedrijven zich hier kunnen vestigen of dat ze deze ruimte kunnen gebruiken om uit te breiden.
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(3) Tot slot uiten de stakeholders hun verwachtingen ten opzichte van het beleid. Men verwacht duidelijke
regels en richtlijnen (omtrent o.a. bestemming en locatie/type bedrijven), maar ook opportuniteiten en
stimuli (voor bijvoorbeeld duurzaam ondernemen). Men verwacht dat het beleid een evenwicht nastreeft
en opvolgt wat betreft de invulling van bedrijfsruimten en bedrijfsverzamelgebouwen (kantoor, retail,
parking, oppervlakte). Tevens zouden zij trends moeten opvolgen en begeleiden, allemaal teneinde een
efficiënt ruimtegebruik na te streven.

2.3.3 Telefonische bevraging
Teneinde de ruimtevraag nog verder te verfijnen en de respons te verhogen, werden tussen 4 en 7 juni
110 bedrijven te Geraardsbergen (zie volledige lijst in bijlage 6) gecontacteerd in verband met hun
ruimtebehoefte. Deze 110 bedrijven werden geselecteerd op basis van de bedrijvenlijst van de POM OostVlaanderen van bedrijven op bedrijventerreinen. Hier werden detailhandel en dubbele items uitgelaten.
Van deze 110 geselecteerde bedrijven werd informatie ingezameld over 45 bedrijven (response rate van
41%). Gezien hier vertrouwelijke informatie wordt verwerkt, kan niet meegegeven worden om welke
bedrijven het exact gaat. Tabel 14 geeft wel wat basisinformatie mee over deze bedrijven, namelijk
hoeveel werknemers zij momenteel hebben en op welk bedrijventerrein zij zijn gelegen.

Tabel 14: Overzicht respons telefonische bevraging
Aantal bedrijven
op/met

Nederboelare

Ophasselt - De
Nieuwe Kat

Schendelbeke

Unalpark

Andere

Eindtotaal

1

1

1

3

11

4

4

22

5

2

1

9

10-19 werknemers

2

1

20-49 werknemers

2

2

4

50-99 werknemers

1

1

2

100-199 werknemers

1

Geen vaste
werknemers
1-4 werknemers

2

5-9 werknemers

1

1

1

1.000 werknemers of
meer
Eindtotaal

3

1

23

3

8

1

1

10

45

De oppervlakte (in m²) van de percelen van deze 45 bedrijven is verdeeld zoals weergegeven in Figuur 12
(informatie op basis van de bevraging, aangevuld met informatie vanop Geopunt). Hierop is zichtbaar dat
minder dan de helft van de bedrijven (42%) reeds 91% van de oppervlakte inneemt met hun economische
activiteiten.
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Figuur 12: Verdeling grootte van de bedrijven naar perceelsoppervlakte*
*Tekst in figuur: perceelsoppervlakte (in m²); aantal bedrijven met dergelijke oppervlakte

Op Figuur 12 is dus duidelijk af te leiden dat diverse grote (ruimtebehoevende) bedrijven gereageerd
hebben op onze bevraging. De afweging moet dan ook gemaakt worden of bij de verwerking en
extrapolering van de data rekening wordt gehouden met het aantal respondenten (45 op 110, ofwel 41%
respons rate), dan wel met de oppervlakte die in beslag wordt genomen. De 45 respondenten zouden in
totaal 663.551 m² in bezit hebben, van in totaal 1.223.000 m² (cf. supra Tabel 19). De respondenten die
meewerkten vertegenwoordigen 54% van alle bedrijfsoppervlakte. Verder in deze studie wordt dan ook
rekening gehouden met een response rate van 54% om een zo accuraat mogelijke voorspelling te maken.
Namelijk, uit deze cijfers blijkt dat hoofdzakelijk kleine bedrijven niet gereageerd hebben op de bevraging.
Zij zullen vermoedelijk een lagere nood aan bijkomende ruimte hebben dan de grotere bedrijven die wel
gereageerd hebben. De vraag naar bedrijventerreinen wordt verder voor de volledige populatie
geëxtrapoleerd met een factor 1,84 (of 1/0.5426).
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Vijf bedrijven (of 11%) melden onbenutte ruimte te hebben (in totaal meer dan 44.900 m²). Hiervan zou
1 bedrijf 1.000 m² loods en 1.000 m² parking wensen te vermarkten en een ander bedrijf wenst 40.000
m² te vermarkten (wegens inkrimping).

Aantal be drijven dat
g roe it - stag ne ert - kr im pt
Afname

Hetzelfde

Toename

1
14

30

Figuur 13: Aantal respondenten wiens bedrijf zal groeien, stagneren of krimpen in oppervlakte

Tabel 15: Aantal respondenten wiens bedrijf zal groeien, stagneren of krimpen in oppervlakte per
bedrijventerrein
Aantal
bedrijven

Nederboelare

Ophasselt - De
Nieuwe Kat

Afname

Schendelbeke

Unalpark

Andere

1

Hetzelfde

1

Toename

2

1

Eindtotaal
1

16

3

9

30

6

5

1

14

In totaal denken 14 van de 45 bedrijven (31%) aan uitbreiding. Van deze 14 bedrijven kunnen 5 deze groei
op hun huidige terrein verwezenlijken en 2 deels (voor 10% en 50%). Dat betekent dat 7 bedrijven deze
groei niet kunnen realiseren op hun huidige terrein en op zoek zullen gaan naar nieuwe terreinen. Eén
bedrijf zal dit buiten Geraardsbergen doen, de overige 6 wensen dit binnen Geraardsbergen te realiseren
(hoewel Ninove nog een bespreekbare optie is voor 1 bedrijf). Dit is 16% van de respondenten die wenst
uit te breiden in Geraardsbergen én dit niet kan op eigen terrein.
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De 8 bedrijven die wensen uit te breiden in Geraardsbergen en dit (deels) niet kunnen verwezenlijken op
hun eigen terrein, worden weergegeven in Tabel 16. Met deze cijfers zal verder gewerkt worden om de
vraag naar bedrijventerreinen in kaart te brengen in hoofdstuk 3 (Ruimtebalans). Er zal rekening
gehouden worden met een uitschieter van 10 ha (100.000 m²), een groei van 31.780 m² per 5 jaar voor
deze groep respondenten en een additionele groei van 15.450 m² binnen 5 en 10 jaar.

Tabel 16: Groei van respondenten niet mogelijk op eigen terrein
Oppervlakte huidige
perceel (m²)

Toename (m²)

Toename (%)

Termijn

280

1.750%

<5 jaar

3.500

7.500

214%

<5 jaar

5.000

2.000

40%

<5 jaar

100.000

400%

<5 jaar

8.000

9.000

113%

<5 jaar

12.530

3.000

24%

<5 jaar

25.000

10.000

40%

<5 jaar

90.000

15.450

17%

5-10 jaar

16

25.000

Tot slot werden de respondenten bevraagd naar hun bereidbaarheid tot herlokalisatie, weergegeven in
Tabel 17 en Tabel 18. Dit omvat zowel hun mening betreft een herlokalisatie binnen Geraardsbergen als
deze naar een andere gemeente.

Tabel 17: Aantal bedrijven die een herlokalisatie binnen Geraardsbergen … vinden
Nederboelare

Ophasselt - De
Nieuwe Kat

Schendelbeke

Unalpark

Andere

Eindtotaal

Noodzakelijk

1

Wenselijk

2

1

Bespreekbaar

4

5

2

11

11

1

5

21

5

1

3

9

Andere

Eindtotaal

Onwenselijk

3

1

Onbespreekbaar

1
3

Tabel 18: Aantal bedrijven die een herlokalisatie buiten Geraardsbergen … vinden
Nederboelare

Ophasselt - De
Nieuwe Kat

Wenselijk

Schendelbeke

Unalpark

2

Bespreekbaar

1

2

2

1

1

5

Onwenselijk

2

11

6

6

25

Onbespreekbaar

1

8

1

3

13
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Slechts 7 van de 45 bedrijven lijken bereid na te denken over een herlokalisatie buiten Geraardsbergen.
Het dubbele aantal is bereid dit te doen voor een herlokalisatie binnen de eigen gemeente en 1 bedrijf
acht dit zelfs noodzakelijk. De meerderheid verkiest uiteraard op zijn/haar eigen terrein te blijven, daar
een herlokalisatie steeds een grote kost met zich meedraagt. Opvallend is dat 75% van de respondenten
op de UNAL-site bereid is te herlokaliseren (weliswaar binnen Geraardsbergen), terwijl over de gehele lijn
slechts 1 op de 3 bedrijven hiertoe bereid is (15 van de 45 bedrijven). In paragraaf 3.4 (profilering huidige
bedrijventerreinen) wordt dieper ingegaan op de huidige situatie van de UNAL-site.
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Het derde deel bestaat uit de confrontatie van vraag en aanbod. De ruimtebalans, SWOT-analyse,
afweging van potentiële locaties en profilering van de huidige bedrijventerreinen die hier in dat licht
uitgevoerd worden, vormen de basis voor de visievorming in hoofdstuk 4.
WES opteert om niet enkel te werken via een top-downbenadering. De ruimtevraag kan berekend worden
op basis van terreinquotiënten (TQM-methode) en doorvertaald worden naar de behoefte aan
bijkomende ruimte voor lokale en regionale bedrijventerreinen in Geraardsbergen. In functie van het
creëren van het noodzakelijke draagvlak bij de ondernemers wordt de ruimtebehoefte vanuit een bottomupbenadering onderzocht. Dit betekent dat de bedrijven worden ondervraagd omtrent hun
ruimtebehoefte. Uit vergelijking van de historische ruimtevraag met bottom-upbehoeftenpeiling bij
bedrijven en de top down TQM-methodiek, blijkt dat deze bottom-upbenadering dichter aanleunt bij de
historische ruimtevraag. De TQM-methodiek leidt meestal tot een trendbreuk en is niet zonder grote
foutenmarge toepasbaar op het niveau van een gemeente. Vandaar wordt in deze studie de voorkeur
gegeven aan de bottom-upmethodiek waarbij de ruimtevraag wordt ingeschat aan de hand van de nettobedrijvendynamiek (aantal oprichtingen min aantal faillissementen of aantal bedrijven dat uit
Geraardsbergen wegtrekt), aangevuld met de ruimtevraag van bestaande bedrijven, alsook de
ruimtevraag die ontstaat door (beleidsmatige) herlokalisatie van minder gunstig gelegen bedrijven.

3.1 Afweging vraag en aanbod
De ruimtebehoefte is het verschil tussen het beschikbare aanbod op dit moment en de vraag naar ruimte
in een bepaalde periode. Deze balans wordt geïllustreerd in Figuur 14.
Ruimtebalans (toekomstige
ruimtebehoefte)
Aanbod bedrijfsruimte

Vraag bedrijfsruimte

▪ Bestaande regionale
bedrijventerreinen
(bouwrijp, onbenutte
ruimte, …)

▪ Oprichtingen faillissementen
▪ Lokale bedrijven
breiden uit

▪ Efficiënt ruimtegebruik
(intensiveringsmogelijkheden door
bestaande ruimte
beter te benutten)

▪ Herlokalisatie
bedrijven in en uit de
stad (migratie)
▪ Zonevreemde
bedrijven

▪ Bedrijfsruimte in
ontwikkeling

Figuur 14: Schema ruimtebehoefte
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In fase 1 werd het aanbod in kaart gebracht en in fase 2 werd de vraag naar bedrijventerreinen besproken.
Hieronder volgt een afweging van beiden. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de huidige
aanwezige bedrijventerreinen (zoals weergegeven op Kaart 4). Er wordt wel duidelijk een onderscheid
gemaakt tussen bedrijventerreinen reeds in gebruik en diegene in ontwikkeling; alsook geclusterde
bedrijfspercelen (te Schendelbeke, Ophasselt, UNAL en Nederboelare) versus verspreide terreinen
(verspreid over het grondgebied van Groot-Geraardsbergen). Aan vraagzijde wordt er rekening gehouden
met de nettogroei (afweging van ondernemingen die komen en gaan), met gevestigde ondernemers met
een expansiedrang en met bedrijven die zich intragemeentelijk wensen te herlokaliseren.

De confrontatie van de vraag en het aanbod beschouwen we als een nettotekort of netto-overschot. Dit
wordt beleidsmatig vertaald in een brutocijfer door een vermeerdering met 20%. Deze 20% van de
oppervlakte wordt niet verkocht aan bedrijven, maar wordt ingenomen door infrastructuur en
bufferzones. Dit cijfer is gebaseerd op de lokale situatie in Geraardsbergen en werd berekend op basis
van Tabel 19. Het totale aantal oppervlakte van bedrijventerreinen dat niet ingenomen wordt door een
strikt economische functie bedraagt 31,0 ha en dat op 153,3 ha in totaal (namelijk 167,3 ha totaal min
14,0 ha in ontwikkeling). Dat maakt dat 20% van de totale ruimte niet ingenomen wordt of kan worden
door een bedrijf.

Tabel 19: Samenvatting aanbod bedrijventerreinen (in ha)
Terrein (mogelijk) in te nemen door
economische functie

In bezit

Terrein niet ingenomen door strikt
economische functie

Beschikbaar:
(Tijdelijk)
In
Afwijkend
leegstaand,
Infrastructuur
niet
ontwikkeling
gebruik
onbebouwd
realiseerbaar

Totaal

Schendelbeke

58,6

1,5

0,3

13,1

1,3

0,5

75,3

Ophasselt

7,6

0

0

0,6

0,3

0

8,5

Unal-site

24,3

0,4

0

0

0,6

0

25,3

Nederboelare

1,7

0

13,7

0,1

1,1

1,3

17,9

Tussentotaal geclusterd

92,2

1,9

14

13,8

3,3

1,8

127

Verspreide percelen

19,9

8,3

0

4,5

2,9

4,7

40,3

TOTAAL

112,1

10,2

14

18,3

6,2

6,5

167,3

Geclusterde
percelen

TOTAAL-SOM

136,3

31

167,3

Uit Figuur 14 blijkt dat voor de vraagzijde in de ruimtebalans rekening gehouden wordt met onder meer
het aantal starters, het aantal faillissementen en de migratie van bedrijven naar andere gemeenten. Deze
drie cijfers worden samengevat door de nettogroeiratio (besproken bij paragraaf 2.2 Bedrijvendynamiek).
Deze ratio is namelijk het aantal opgerichte ondernemingen (zowel starters als immigratie) min het aantal
verdwenen ondernemingen (zowel faillissement als emigratie) gedeeld door het aantal actieve
ondernemingen.
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Voor Geraardsbergen valt een gemiddelde jaarlijkse nettogroeiratio van 1,2% te verwachten. Bij deze
ruimtebalans wordt steeds per 5 jaar een schatting gemaakt. Gezien het sterk fluctuerende karakter van
de nettogroeiratio in Geraardsbergen zou het zinloos zijn per jaar een prognose op te stellen. De
additionele behoefte op basis van de nettogroei zal binnen 5 jaar 7,3 ha zijn (0,012*5 jaar*122,3 ha). Dit
is gebaseerd op een oppervlakte van 122,3 ha wat het aantal terreinen omvat dat momenteel economisch
gebruikt (kan) worden (som van de eerste 2 kolommen in Tabel 19). Op 5 jaar is er dus een nood van 7,3
ha en op 10 jaar bedraagt dit 14,7 ha, door de komst van nieuwe bedrijven naar Geraardsbergen
(nettogroei).

Verder dient men rekening te houden met een uitbreidingswens van ondernemers die reeds in
Geraardsbergen gevestigd zijn. Uit de telefonische bevraging bleek dat niet alle ondernemers die wensen
uit te breiden dit ook kunnen op eigen terrein. Uit onze bevraging blijkt dat 16% van de ondernemers
wenst uit te breiden en dit niet kan op eigen terrein. In totaal wensen zij met 31.780 m² uit te breiden. Dit
is op basis van 54% van de ondernemers (niet in aantal, maar op basis van de oppervlakte die zij innemen
op bedrijventerreinen in Geraardsbergen). Onze extrapolatie gebeurt aldus met een factor 1,84. Binnen
5 jaar moet er rekening gehouden worden met een uitbreiding van 5,8 ha (31.780 m² * 1,84) + 10 ha
(uitschieter binnen onze bevraging), in totaal dus 15,8 ha. Op 10 jaar tijd komt er nogmaals bij: 5,8 ha
(31.780 m² * 1,84) + 1,5 ha (zie 2.3.3 Telefonische bevraging), in totaal 7,4 ha of 23,2 ha bijkomende vraag
over de komende 10 jaar.

Voorts is er sprake van een (beleidsmatige) wens tot herlokalisatie van bedrijven die sterk verspreid of
zonevreemd in Geraardsbergen liggen. We gaan ervan uit dat 10% van de verspreide ondernemers per
5 jaar zich zullen herlokaliseren naar een geclusterd bedrijventerrein. Dit stemt overeen met 2,0 ha per
5 jaar ruimtevraag of 3,8 ha per 10 jaar (op basis van de 19,9 ha verspreide percelen).

De laatste parameter is het percentage waarmee verwacht wordt dat de bedrijven ieder jaar efficiënter
gebruik gaan maken van de beschikbare ruimte, mede dankzij het stimuleren van efficiënt ruimtegebruik.
Hiervoor wordt verwacht dat bedrijven jaarlijks 1,5% minder oppervlakte zullen nodig hebben. De totale
vraag wordt dus verminderd met 7,5% op 5 jaar tijd en 15% op 10 jaar tijd.

Tabel 20: Overzicht vraag naar bedrijventerreinen (in ha)
Nettogroeiratio
Uitbreiding op ander terrein
Herlokalisatie
Totaal nettotekort
Infrastructuur, buffer, etc.
Efficiënt ruimtegebruik
Totale vraag

Binnen 5 jaar
7,3
15,8
2,0
25,1
5,0
-1,9
28,2

Binnen 10 jaar
14,7
23,2
3,8
41,7
8,3
-6,3
43,7
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Tabel 20 giet dit in een overzicht. De nettovraag naar bedrijventerreinen binnen 5 jaar zou 25,1 ha
bedragen, binnen 10 jaar is dit 41,7 ha. Wanneer rekening gehouden wordt met enerzijds de additionele
ruimte (buffers, infrastructuur, etc.) van 20% en anderzijds met een jaarlijkse intensivering van het
ruimtegebruik van 1,5%, komen we aan de totale brutovraag in 2023 van 28,2 ha en in 2028 zou dit 43,7
ha zijn. Deze cijfers liggen ongeveer in lijn met de taakstelling van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
waar sprake was van 30 ha voor de periode 2007-2014.

Aan de aanbodzijde is er momenteel echter slechts een zeer beperkte beschikbaarheid aan ruimte. Er zou
nog 10,2 ha beschikbaar zijn, waarvan 8,3 ha echter op terreinen verspreid over Groot-Geraardsbergen
(zie Kaart 4 en Tabel 19). Hier kunnen echter niet alle bedrijven terecht omwille van hun type activiteiten,
slechte ontsluiting, gedeelde infrastructuur, etc. Bovendien wordt in Geraardsbergen de voorkeur
gegeven om de bedrijven te gaan concentreren en geen disperse verspreiding verder te bestendigen (met
uitzondering van de bedrijven binnen het RUP paarse vlekjes).

Tabel 21 geeft een beknopt overzicht van alle (toekomstig) beschikbare terreinen. Hier wordt geen
rekening gehouden met de terreinen Geraardsbergen Noord en Schendelbeke Oost daar deze momenteel
niet bestemd zijn als bedrijventerrein. Actief aanbod is er momenteel amper op de grote
bedrijventerreinen in Geraardsbergen (1,5 ha in Schendelbeke en 0,4 ha op de UNAL-site). In
Schendelbeke zou wel 4,2 ha reservegrond liggen en op de UNAL-site nogmaals 2,5 ha. Men zou de
eigenaar(s) ertoe kunnen bewegen deze grond aan te bieden op de markt.

Tabel 21: Overzicht (toekomstig) beschikbare terreinen
Beschikbaar:
Reservegrond
In
(Tijdelijk) niet
leegstaand,
bedrijven
ontwikkeling realiseerbaar*
onbebouwd
1,5
4,2
0,3
0,5

Terrein Schendelbeke
Terrein Ophasselt - De Nieuwe Kat
Terrein Unal-site

Totaal
6,5

0

0

0

0

0

0,4

2,5

0

0

2,9

Terrein in ontwikkeling Nederboelare
Verspreide percelen

0

0

13,7

1,3

15

8,3

0

0

4,7

13

Totaal

10,2

6,7

14

6,5

37,4

*Enkel beperkingen van korte, middellange of lange duur (er werd geen rekening gehouden met afwijkend gebruik).

Er is momenteel 14,0 ha in ontwikkeling, hoofdzakelijk op de kmo-zone te Nederboelare. Minder haalbaar
om aan te bieden op de markt zullen de 6,5 ha zijn die (tijdelijk) niet realiseerbaar zijn. Het werkelijke
aanbod op de grote (geclusterde) bedrijventerreinen bedraagt 1,9 ha. In de toekomst kan dit oplopen tot
15,9 ha indien we de ontwikkeling in Nederboelare in rekening brengen. Bovendien gaven 2 bedrijven aan
in onze telefonische bevraging bereid te zijn 4,2 ha te vermarkten. Er wordt verder rekening gehouden
met een toekomstig aanbod van 20,1 ha. Op de meest ideale locaties waar uitbreiding wenselijk is, wordt
dieper ingegaan verder in dit hoofdstuk (paragraaf 3.3).
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Tabel 22: Ruimtebalans
VRAAG

AANBOD

OVERSCHOT/TEKORT

/

1,9*

/

BINNEN 5 JAAR

28,2

20,1

-8,1

BINNEN 10 JAAR

43,7

NU

-23,6

Uit de samenvattende ruimtebalans in Tabel 22 blijkt dat er naar 2023 een tekort is van 8,1 ha (de
ontwikkeling van de kmo-zone te Nederboelare werd hier reeds van afgetrokken). Naar 2028 loopt dit op
tot een tekort van 23,6 ha.

De eerder geplande bedrijventerreinen Noord en Schendelbeke Oost kunnen mede soelaas bieden aan
deze vraag. In Noord kan dit tot 12,6 ha toevoegen aan de ruimtebalans, in Schendelbeke Oost tot 8,9 ha.
Bij deze laatste valt echter een kanttekening te maken. Deze 8,9 ha is namelijk in handen van 1 particulier
als reservegrond en er is dus geen zekerheid dat dit beschikbaar komt voor ondernemers om er zich op te
vestigen als dit terrein bestemd zou worden als bedrijventerrein. Diezelfde onzekerheid geldt voor de
reservegronden te Schendelbeke en op de UNAL-site. Indien geen garantie geleverd kan worden, dienen
er alsnog andere gronden ontwikkeld te worden. Deze onzekerheden onderstrepen nogmaals het belang
van een nauwgezette opvolging van vraag en aanbod.

Op termijn dient een additionele 23,6 ha voorzien te worden. Welke locaties (bestaande en nieuwe)
hiervoor geschikt zijn, wordt verder besproken in paragrafen 3.3 en 3.4.
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3.2

SWOT-analyse
Strengths - Sterktes

Weaknesses - Zwaktes

❖ Een grote diversiteit aan bedrijven (naar activiteit)
❖ Goede samenwerkingen en verstandhouding tussen de bedrijven
❖ Traditie: grote verbondenheid met Geraardsbergen, veel lokale
ondernemers zijn er verankerd
❖ Weinig leegstand, terreinen worden snel ingevuld
❖ Mogelijkheden op de kmo-zone te Nederboelare
❖ Open ruimte en goede bereikbaarheid aan kruispunt N42 met N8, bij
bedrijventerrein “De Nieuwe Kat” in Ophasselt

❖ Geen actief aanbod aan bedrijventerreinen
❖ Een mismatch tussen gewestplan en voorziene bedrijventerreinen
belemmert ondernemers die zekerheid zoeken (betreft o.a. vergunningen)
❖ Gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden
❖ Weinig leegstand, geen aanbod beschikbaar waardoor men voor groei en
nieuwe initiatieven geen ruimte ziet
❖ Bedrijventerreinen die tijdelijk niet realiseerbaar zijn (lange termijn)
❖ Vertekende perceptie (van partijdigheid) van de administratie
❖ Ondernemers hebben nood aan meer informatie van overheidswege

Opportunities - Kansen

Threats - Bedreigingen

❖ Aanleg van doorsteek N45 en een verbetering N42 en N8 kan de ontsluiting
van Geraardsbergen verbeteren
❖ Afbakening van het kleinstedelijke gebied
❖ Veel potentiële werkkrachten beschikbaar
❖ Werkloosheidsgraad bij jongeren (-30-jarigen) op 14,2%
❖ Huidige initiatieven om duurzame bedrijvigheid te stimuleren (o.a.
klimaatpact, concordia) en meer initiatieven wenselijk omtrent onder meer
bewustmaking over alternatieve vormen van uitbreidingen
❖ Aanwezigheid van spoorweg (personenvervoer), met mogelijkheid voor
vrachtverkeer (rekening houdend met diverse hoge randvoorwaarden)
❖ De Dender - indien transport mogelijk wordt
❖ Goedkope zone (terreinen, werkkrachten, etc.)
❖ Gunstige ligging: nabij Wallonië en omgeven door kleinere steden en
gemeenten (groot verzorgingsgebied)
❖ De Vlaamse Ardennen is een aantrekkelijke streek om te (blijven) wonen,
kinderen op te voeden, etc. voor eenieder die van rust en groen houdt

❖ Slechte ontsluiting - mobiliteit:
o Lokaal: tekort aan laad- en losruimte en parkeerplaatsen
o Knelpunten en file langs N42, N8, N45
o Regionaal slecht ontsloten, o.a. grote afstand tot autosnelweg
❖ De Dender - waterhuishouding - overstromingsgevoelige gebieden
❖ (Over)procederen door milieuorganisaties
❖ Sterke omliggende bedrijventerreinen (o.a. Ninove, Ghislenghien)
❖ Hoge spanningsindicator (te weinig vacatures in verhouding tot
werkzoekenden)
❖ Hogere jobratio’s in Ath en Wetteren (en ook Zottegem en Ninove)
❖ Vergrijzing van de bevolking (jongeren trekken weg bij gebrek aan werk)
❖ Gent en Brussel trekken de beroepsactieve bevolking aan
❖ Lage bruto toegevoegde waarde per inwoner (in en rond Geraardsbergen)
❖ Landelijke imago van Geraardsbergen, waardoor diverse bevolkingsgroepen zich verzetten tegen uitbreiding van bedrijventerreinen
❖ Historiek van vernietiging of tegenhouden van plannen in Geraardsbergen
(door o.m. actiegroepen) ontmoedigt bedrijven iets te starten
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3.3 Afweging potentiële locaties
Er is nood aan additioneel aanbod aan bedrijventerreinen. Aan de ene zijde dient er afgewogen te worden
welke van de huidige gekende terreinen (gepland, reservegrond etc.) best geprioriteerd wordt en aan de
andere zijde waar nieuwe terreinen zich zouden kunnen situeren. Hierbij dient er rekening gehouden te
worden met diverse criteria bepaald in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals daar onder meer
zijn:
▪

lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden en de overige economische knooppunten;

▪

lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen;

▪

afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel van de voorziene
bedrijven (= locatiebeleid);

▪

ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen.

Het laatste criterium beperkt reeds het aantal potentiële locaties te Geraardsbergen daar de stad geen
primaire wegen heeft op haar grondgebied en slechts een beperkt aantal secundaire wegen. De twee
secundaire wegen zijn: (a) de N8 die op het noordelijke gedeelte van het grondgebied Geraardsbergen de
deelgemeente Ophasselt doorkruist (van Ninove naar Lierde); en (b) de N42 die het grondgebied op de
Noord-Zuid-as doorkruist via deelgemeenten Ophasselt, Schendelbeke, Nederboelare en Overboelare.
Bovendien loopt die N42 tussen Ophasselt en Overboelare niets steeds over het grondgebied van de stad
en vormt deze zelfs even de grens tussen Schendelbeke en Deftinge. Beiden zichtbaar op Kaart 18.

Verder wordt bij voorkeur rekening gehouden met de bereikbaarheid van de sites op hoger schaalniveau.
Eén manier is om na te gaan wat de afstand is voor transport van en naar de bedrijventerreinen tussen
het bedrijf en autosnelwegen indien dit transport enkel over primaire of secundaire wegen loopt. De
meest nabije (en tevens meest verkeersluwe) autosnelweg is de E429 (A8), oprit Lessines. Aan Vlaamse
zijde is er verbinding mogelijk met de E40 (A10) via opritten Aalst, Erpe-Mere en Wetteren. Voor het
bedrijventerrein De Nieuwe Kat te Ophasselt zijn deze laatste aansluitingen het meest optimaal,
omgekeerd zou aan de zuidzijde van de N42 (en nu reeds voor de UNAL-site) verbinding met de E429 tot
de helft sneller zijn. Tabel 23 geeft een inschatting van de reistijden (bepaald via Google Maps) buiten het
spitsuur op een weekdag vanop de vier aangeduide locaties (meetpunt) op Kaart 18.
Tabel 23: Inschatting reistijden van bedrijventerrein naar oprit autosnelweg
Meetpunten van noord naar zuid weergegeven

Van meetpunt
Kruispunt N42-N8
Schendelbeke
UNAL
N42-zuid

Naar dichtstbijzijnde oprit van E40

Naar oprit Lessines van E429

22 minuten
25 minuten
35 minuten
30 minuten

30 minuten
20 minuten
20 minuten
12 minuten

Bron: eigen inschatting op basis van Google Maps, buiten de spitsuren.
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Meetpunt

Kaart 18: Ontsluiting van Geraardsbergen in de regio

Nieuwe bedrijventerreinen moeten dus verplicht rechtstreeks ontsluiten op één van bovenvermelde
secundaire wegen. Als het gedeelte van de N8 nauwer bekeken wordt, is duidelijk dat er twee zones
waarneembaar zijn: (1) oostelijke gedeelte bevat de dorpskern Ophasselt; (2) westelijke gedeelte bevat
het huidig bedrijventerrein De Nieuwe Kat en open ruimte. Dit tweede gedeelte omvat het kruispunt van
de twee secundaire wegen en ligt dus optimaal wat betreft bereikbaarheid en ontsluiting. Bovendien zou
een uitbreiding langs dit kruispunt voldoen aan alle vermelde criteria indien dit binnen de invloedssfeer
van het economische knooppunt Geraardsbergen beschouwd kan worden. Het situeert zich helaas ver
van een treinstation (naar personenvervoer voor werknemers) wat een gemiste kans is in een stad met
zo veel treinstations op haar grondgebied.

Om de mogelijkheden langs de N42 van noord naar zuid te onderzoeken, wordt deze in volgende zones
onderverdeeld: (a) zone Ophasselt, nabij kruispunt met de N8; (b) zone Schendelbeke-NoordNederboelare, huidige bedrijvige zone; (c) zone centrum, Astridlaan nabij het centrum van
Geraardsbergen; (d) zone Overboelare, dorpskern en lintbebouwing; en (e) zuidelijke zone nabij de grens
met Lessines.
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(a) Ophasselt: naast de zone aan het kruispunt met de N8, eerder besproken en gunstig als locatie voor
extra bedrijvigheid, is het niet optimaal om een cluster op te richten langs de N42 die niet verbonden
zou zijn met het huidige bedrijventerrein van de Nieuwe Kat (gezien bovenstaande criteria en de
afstand met het centrum van Geraardsbergen);
(b) Schendelbeke-Noord-Nederboelare: deze zone clustert momenteel reeds bedrijventerreinen, de te
ontwikkelen kmo-zone alsook “Schendelbeke”. Bovendien werden in het voorgaande PRUP16
volgende uitbreidingen voorgesteld: ‘Geraardsbergen Noord’ en ‘Schendelbeke Oost’. Beiden
breiden verder aan het bestaande bedrijventerrein Schendelbeke en hebben een gunstige ligging.
Verdere uitbreiding naar het noorden is moeilijk gezien het openruimtegebied en de landschappelijke
waardevolle Moenebroekvallei. Verdere uitbreiding naar het westen is praktisch onmogelijk gezien
deze zone grenst aan Deftinge (deelgemeente van Lierde). De Noordsite lijkt hier de enige mogelijke
optie tot uitbreiding. Nog verdere uitbreiding naar het oosten is slechts in beperkte mate mogelijk
gezien de dorpskern Schendelbeke en de spoorweg. Schendelbeke Oost kan hier omgevormd worden
van buffergebied naar bedrijventerrein, maar verdere uitbreiding is niet wenselijk. Evenzeer is
uitbreiding aan zuidelijke zijde problematisch gezien de spoorinfrastructuur en de nabijheid van het
centrum van Geraardsbergen. Hier zou echter wel bedrijvigheid mogelijk zijn dat verweefbaar is met
stedelijke functies. Momenteel is de meeste ruimte hier echter reeds ingenomen, er rest wel nog
ruimte binnen - volgens het RSV17 – het recreatiegebied. Deze ruimte is echter beperkt, nabij
sportterreinen en woongebieden. Een optimale benutting van deze zone is dus wel aangewezen, de
ontwikkeling van terreinen Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost en Nederboelare kaderen
hierbinnen, maar hier moet aandacht zijn voor efficiënt en duurzaam ruimtegebruik.
(c) Centrumzone: momenteel uitsluitend detailhandel en woongebied, het valt volledig af te raden in dit
gedeelte een bedrijventerrein te installeren, teneinde extra verkeer te beperken.
(d) Overboelare: deze deelgemeente is grotendeels vergroeid met het centrum van Geraardsbergen.
Bovendien is er sprake van lintbebouwing in zuidelijke richting langs de N42 (wijk Planken). Dit is
woongebied omringd door agrarisch gebied volgens het RSV17. Een bedrijventerrein in deze zone zou
op voldoende afstand van de bestaande huizen gelegen moeten zijn, mits een nieuwe en goede
verbinding op de N42 met minimale verkeershinder. In deze zone is er momenteel echter geen enkel
bedrijfsperceel en kan dit hier niet bij aansluiten. Dit laatste is echter geen absolute voorwaarde,
maar een aangewezen richtlijn.
(e) Zuidelijke zone bij Lessines: dit gebied bestaat volgens het RSV17 uit agrarisch gebied en woongebied
met landelijk karakter. Het is bovendien omringd door natuurgebied en agrarisch gebied. Opnieuw
ligt hier momenteel geen enkel bedrijfsperceel. Aan de westelijke zijde van de weg (verwijderd van
het natuurgebied en rekening houdend met de bewoning) zou er ruimte zijn voor een klein
bedrijventerrein. Het zou een geïsoleerd bedrijventerrein van relatief kleine omvang zijn dat niet
aansluit bij een bestaand terrein, er zou wel een relatief vlotte ontsluiting zuidwaarts (naar A8-E429)
mogelijk zijn dat geen extra verkeer genereert op de Astridlaan.

16

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - PRUP

17

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen - RSV

Ruimtelijk Economische Studie - Geraardsbergen

91

Uit deze beknopte analyse blijkt dat de twee beste locaties om verder op in te zetten zijn:
▪

kruispunt van de N8 met de N42 (bij huidige bedrijventerrein De Nieuwe Kat);

▪

uitbreiding langs de N42 ter hoogte van bedrijventerrein Schendelbeke, de te ontwikkelen kmo-zone
Nederboelare, terrein “Geraardsbergen Noord” en terrein “Schendelbeke Oost”.

3.4 Profilering huidige bedrijventerreinen
De huidige locaties van bedrijventerreinen Ophasselt, Schendelbeke en UNAL zijn gunstig voor de
aanwezige bedrijvigheid. Hoewel er bij de UNAL-site twee belangrijke kanttekeningen gemaakt moeten
worden, enerzijds over mobiliteit, anderzijds over de overstromingsproblematiek. Op de UNAL-site is het
volgens eerder onderzoek (bevestigd door terreinverkenning) belangrijk de mobiliteit zoveel mogelijk te
beperken. Het kruispunt van de Gaverstraat met de Guilleminlaan kan namelijk niet (of moeilijk)
aangepast worden opdat meer mobiliteit veilig mogelijk zou zijn. De huidige ruimtebehoevende bedrijven
zijn daarvoor geschikt zolang zij niet afhankelijk zijn van veel vrachtverkeer. Ook vormen van sociale
economie (zoals de huidige kringloopwinkel) of bedrijven die inzetten op jongeren (bv. door middel van
leercontracten) en die weinig mobiliteit creëren zijn mogelijk. Zo is er nu reeds sprake van onderverhuring,
daar de kruispuntbank van ondernemingen er meer bedrijven (25 te Gaverstraat 35) registreert dan Vlaio
(17 op de UNAL-site). Bovendien blijkt hier nog steeds vraag naar te zijn. Dankzij de ligging van de UNALsite mag worden aangenomen dat velen van de sociaal zwakkere bevolkingsgroepen, te voet, met de fiets
of met het openbaar vervoer komen. Inzetten op sociale economie en tewerkstelling is bovendien
conform het meerjarenplan van de stad.

Aangaande de waterproblematiek dienen meer paraatheidsmaatregelen besproken te worden met de
ondernemers in het zuidwestelijke gedeelte van de site, zodat zij zich (al dan niet samen) kunnen
organiseren teneinde economische verliezen bij zware overstromingen in te perken. Op lange termijn is
het echter onwaarschijnlijk dat hier een dijkconstructie komt die dit gedeelte van de site volledig zou
kunnen vrijwaren van de waterproblematiek (onder meer door de hoge watertafel, afstromend water van
de flanken en gebrek aan overstromingsgebied stroomopwaarts om het water op te vangen). Het is
aangewezen om op korte en middellange termijn maatregelen te nemen om te kunnen samenleven met
het water. Een oplossing, en opportuniteit voor transport via het water, zou het uitbaggeren van de
Dender zijn. Op deze wijze kan meer transport via het water en hoeft er minder over de weg . Indien de
Dender niet uitgebaggerd wordt, noch andere structurele veranderingen plaatsvinden, dan dient er
nagedacht te worden over ontharding en op lange termijn eventueel een uitdoofscenario aan (zware)
industrie op dit gedeelte van de site. Hierbij moet dan wel nagedacht worden over de compensatie voor
de grondeigenaars, sanering, etc. Diverse scenario’s worden momenteel besproken binnen het ORBP
(overstromingsrisicobeheerplan). Hierover worden in deze studie dan ook geen verdere uitspraken
gedaan. De studie voor het ORBP is momenteel lopende en zal bij afloop hierover onderbouwde
uitspraken kunnen doen. Echter, gezien het tekort aan aanbod van bedrijventerreinen en de hoge
werkloosheidsgraad, blijft het af te raden deze site in te kleuren voor andere functies dan bedrijvigheid.
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Het bedrijventerrein Ophasselt - De Nieuwe Kat ligt op 5 km van Geraardsbergen, maar - of beter, net
daardoor - is de site zeer goed ontsloten. Deze ligt op het kruispunt van de enige twee secundaire wegen
in Groot-Geraardsbergen. Zoals eerder duidelijk zijn alle bedrijfspercelen ten volle benut én liggen er in
de omgeving zelfs enkele zonevreemde bedrijven gekoppeld aan het bedrijventerrein. Bij het ontwikkelen
van dit bedrijventerrein werden alle percelen snel ingenomen door diverse ondernemers. Volgens het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ligt er aan de zuidzijde nog 2 maal 5,0 ha reservegrond dat
ontwikkeld kan worden indien de vraag naar extra bedrijventerreinen kan aangetoond worden. Uit de
ruimtebalans blijkt dat nog veel meer dan 10,0 ha ontwikkeld zal moeten worden, maar naar 2023 zou de
verdere uitbreiding van De Nieuwe Kat soelaas brengen aan de vraag naar bedrijfspercelen. Indien deze
site verder ontwikkeld wordt, is de kans bovendien zeer groot dat deze percelen opnieuw zeer vlot
ingevuld zullen worden en verdere economische ontwikkeling op het Geraardsbergse grondgebied
gestimuleerd wordt.

De zone Schendelbeke tot slot omvat op dit moment de grootste cluster aan bedrijven van gans
Geraardsbergen. In dat opzicht is verdere, duurzame, uitbreiding hier wenselijk. Er dient echter rekening
gehouden te worden met de ontsluiting van dit gebied. De afstand naar een autosnelweg is relatief ver
(zie Tabel 23) en momenteel is de Astridlaan reeds een knelpunt en is het onwenselijk hier nog meer
verkeer te genereren. Bij verdere uitbreiding dient er dan ook rekening gehouden te worden met
maatregelen naar verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Deze studie spreekt zich niet uit over de grootschalige herlokalisatie van bedrijven. In de ruimtebalans
werd er rekening gehouden met een klein aantal bedrijven (momenteel verspreid over het grondgebied)
dat zich zal herlokaliseren aan een ratio van 2,0 ha per 5 jaar. Wanneer een beleid zou gevoerd worden
om andere bedrijven (vanop de terreinen: Schendelbeke, Ophasselt of UNAL) te herlokaliseren, moet deze
oppervlakte integraal toegevoegd worden aan de ruimtebalans. Gezien bovenstaande analyse is er slechts
beperkte ruimte aanwezig in Geraardsbergen en zou het herlokaliseren van een volledig bedrijventerrein
moeilijk gaan bij gebrek aan nieuwe ruimte. Bovendien stellen ondernemers terecht dat een herlokalisatie
duur is en bedrijven een beter terrein dient aangeboden te worden dan het huidige met de garantie dat
zij hun activiteit zullen kunnen uitvoeren op dit nieuwe terrein.
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De afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen biedt heel wat mogelijkheden wat betreft
bedrijvigheid in de regio. Geraardsbergen heeft zich doorheen de jaren ontpopt tot aantrekkingspool op
diverse vlakken, niet enkel toeristisch, maar tevens wat betreft gezondheidszorg, onderwijs en
tewerkstelling. Voor dit laatste zorgen onder andere de diverse bedrijven gevestigd in Geraardsbergen op
de verschillende bedrijventerreinen (op de principale bedrijventerreinen UNAL, Schendelbeke en De
Nieuwe Kat (Ophasselt), en verspreid in Groot-Geraardsbergen). Met het oog op een hogere
tewerkstelling voor inwoners van Geraardsbergen en de omliggende gemeenten dient men de huidige
bedrijvigheid te bewaren en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Deze nieuwe bedrijven zullen in Geraardsbergen een uitgebreid, divers (en jong) aanbod vinden aan
arbeidskrachten, maar ook volgende belangrijke locatiefactoren en troeven van Geraardsbergen dienen
bij hen bekend te zijn:
▪

goedkope bedrijventerreinen;

▪

groot verzorgingsgebied en toegang tot Wallonië;

▪

aangename woon-werkomgeving (Vlaamse Ardennen);

▪

succesvolle samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Momenteel ontbreekt het Geraardsbergen aan actief aanbod om tegemoet te komen aan haar twee
belangrijkste doelgroepen: enerzijds de reeds aanwezige ondernemers, anderzijds nieuwe ondernemers
die zich wensen te hervestigen of starten in Geraardsbergen. Hiervoor dient Geraardsbergen een
aanbodbeleid te voeren om te voldoen aan de vraag naar bedrijfspercelen, zowel voor lokale bedrijven
die uitbreiden (en op eigen terrein niet (voldoende) kunnen groeien) als voor potentiële nieuwkomers.
Bovendien ontstond er onzekerheid omtrent de invulling van de bedrijventerreinen Nederboelare (kmozone), Schendelbeke Oost en Geraardsbergen Noord, gezien de vernietiging van het PRUP Afbakening
Kleinstedelijk Gebied Geraardsbergen eind 2016. Er is dus nood aan additioneel aanbod en tevens
zekerheid omtrent dat aanbod.

Geraardsbergen dient, bij het aantrekken van nieuwe ondernemers, zich niet specifiek te focussen op een
bepaalde sector daar er momenteel geen clustervorming gaande is en dit moeilijk in te plannen valt. Pure
logistiek via weg of water kan voorlopig wel uitgesloten worden, daar de ligging en ontsluiting van
Geraardsbergen zich hier niet toe lenen. Indien in de toekomst de Dender uitgebaggerd wordt, kan er via
de UNAL-site gekeken worden in welke mate watertransport een reëel alternatief zou zijn. Er zou tevens
potentieel zijn voor bedrijven die een grote hoeveelheid bulkvracht (nodig) hebben en daarvoor het spoor
wensen te gebruiken, doch mits zeer strenge randvoorwaarden (cf. infra).
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Enkele belangrijke randvoorwaarden om deze visie om te zetten naar de werkelijkheid zijn:
▪

Op het vlak van aanbod:


effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen zodat ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden aangeboden kunnen worden;



creëren van moderne bedrijventerreinen met parkmanagement, met het oog op duurzaamheid
op het bedrijventerrein en in Geraardsbergen (bv. via gedeelde groene energie, groene ruimte);



flexibel inrichten van bedrijventerreinen op basis van de gevraagde oppervlaktes van de
bedrijven en hun wens tot expansie op (lange) termijn;



ruimte voor parkeren, laden en lossen voor vrachtwagens op de bedrijventerreinen (niet langs
de weg) teneinde verkeersveiligheid te bewerkstelligen, eventueel door de aanleg van een
additionele wachtparking voor vrachtwagens met alle nodige faciliteiten;

▪



bestaande terreinen optimaliseren naar onder meer ruimtegebruik en signalisatie;



zekerheid (continuïteit) van de aangeboden bedrijfspercelen garanderen.

Op het vlak van bereikbaarheid:


verbetering van de N42 en de ontsluiting richting Gent;



tegengaan van verhoogd vrachtverkeer via de N42 en N460 niet bestemd voor of afkomstig van
de bedrijventerreinen in Geraardsbergen;



aanleg van een tunnel (of brug) op de N42 om zo de spooroverweg weg te werken;



veilige fietsverbindingen, op en naar de huidige en toekomstige bedrijventerreinen;



bedrijventerreinen bereikbaar houden en maken via het openbaar vervoer of met behulp van
(private) pendelbussen;



locatie van nieuwe bedrijventerreinen langs de N42 gezien ontsluiting via een (primaire of)
secundaire weg moet verlopen.

▪

Op het vlak van beleid en dienstverlening:


Stad Geraardsbergen dient zich pro-ondernemers te profileren. Hiervoor is een duidelijke visie
nodig en een consequent economisch beleid. De afbakening van het kleinstedelijke gebied
Geraardsbergen is hierin een eerste stap alsook de ondersteuning en oprichting van initiatieven
om ondernemerschap verder te steunen, ondernemerszin bij jongeren te stimuleren en jongeren
in contact te stellen met bedrijven (via onder meer duaal leren en maatwerk);



ondersteunen van bedrijvenvereniging BergOp en duurzaam en evenwichtig parkmanagement;



up-to-date houden van het aanbod aan en de vraag naar bedrijfsruimte, zodat gemakkelijk kan
geantwoord worden op vragen van geïnteresseerde bedrijven. Een handige tool hierbij is de
Bizlocator van CIB Vlaanderen, ontwikkeld met de steun van Vlaio;



bewaken van een evenwichtige invulling van de bedrijventerreinen en logische spreiding van de
tewerkstelling via het uitgiftebeleid op ieder (nieuw) bedrijventerrein.

▪

Op het vlak van marketing en promotie:


Geraardsbergen promoten als potentiële vestigingsplaats, bijvoorbeeld aan de hand van
testimonials van bestaande bedrijven en het bijwonen van seminaries, congressen en beurzen;



groeiende bedrijven aantrekken die voor een hogere toegevoegde waarde zorgen en een hogere
tewerkstelling per hectare hebben, afgestemd op de beschikbare werkkrachten in de streek.
Ruimtelijk Economische Studie - Geraardsbergen

96

De trend bij ondernemers 18 waarbij ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de gebouwen van groot
belang is, kan in het voordeel spelen van Geraardsbergen. Tevens blijkt de mogelijkheid tot samenwerking
met andere bedrijven van groot belang te zijn (wat net een troef is van Geraardsbergse ondernemers).
Hierbij kan BIN (Buurt InformatieNetwerk) overwogen worden als initiatief op het bedrijventerrein om
kosten naar beveiliging te delen. Bovendien zou er kunnen nagegaan worden door (nieuwe) bedrijven of
het mogelijk is om de goede spoorverbinding te gebruiken voor meer dan enkel personenvervoer. Hier
dient echter rekening gehouden te worden met de vele strenge randvoorwaarden 19 die vrachtverkeer via
het spoor met zich meebrengt (onder meer de lengte van het traject dat bij voorkeur boven de 300 km is,
met minimaal 20 wagons in optimaal gebruik, etc.).
Op andere belangrijke locatiefactoren dient Geraardsbergen nog in te zetten, zoals voldoende ruimte, de
kwaliteit van het pand of het bedrijventerrein (met voldoende parking, een aangenaam werkklimaat, etc.)
en de bereikbaarheid moet zo goed mogelijk aangepakt worden. Dit laatste zal steeds een concurrentieel
nadeel blijven voor Geraardsbergen, maar dit nadeel creëert tevens diverse voordelen, zoals
betaalbaarheid, rust, aangename woon-werkomgeving, etc. Er zijn dan ook veel ondernemers verankerd
in de stad en zij wensen zich niet te herlokaliseren zelfs indien de bereikbaarheidsproblematiek blijft. De
stad beschikt dus zeker over voldoende troeven om ondernemers te houden en aan te trekken, indien er
werk gemaakt wordt van eerder vermelde adviezen.
Verder is ook duurzaamheid van groot belang en moet er rekening gehouden worden met het bestaande
klimaatactieplan. Inzake klimaatverandering wordt steeds best ingezet op de twee fronten, mitigatie en
adaptatie, tegelijkertijd. Mitigatiemaatregelen, gefocust op het reduceren van de broeikasgasuitstoot
teneinde de klimaatverandering te beperken, zijn onder meer:
✓

de beschikbare ruimte optimaal benutten (en zo de open ruimte beschermen), onder meer via
samenwerking tussen bedrijven (gedeelde parkeerruimte, etc.);

✓

aandacht schenken aan transport, zowel vrachtverkeer als woon-werkverplaatsingen;

✓

stimuleren van werken in eigen streek (en tegelijk voorkomen dat de streek zou leeglopen);

✓

voorzien van hernieuwbare energie (het bedrijventerrein in Schendelbeke zou op termijn een
energiehub worden volgens ‘Energielandschap Denderland’);

✓

afkoppelingsprojecten waarbij rioolwater gescheiden wordt van hemel- en bronwater;

✓

etc.

Adaptatiemaatregelen (waarbij wij ons aanpassen aan de te verwachten gevolgen van klimaatverandering) kunnen zijn: waterdoorlatende verharding gebruiken (bv. op parking), aanplanten van
bomen en groencorridors, groendaken installeren, waterberging onder wegen mogelijk maken, etc.
Geraardsbergen heeft een grote landschappelijke waarde en haar groene en rustige omgeving is net wat
vele mensen aantrekt. Dit dient dus te allen tijde bewaard te worden. Economische bedrijvigheid en
tewerkstelling stimuleren (zoals gestipuleerd in het meerjarenplan van de stad) hoeven hier ook niet
tegenin te gaan.

18
19

Bron: “Segmentatie van werklocaties Vlaanderen”, Ruimte Vlaanderen (2015).
Volgens de nota van POM Oost-Vlaanderen (2017): “Logistiek: Wanneer overweeg je modal shift naar het spoor”.
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Geraardsbergen heeft bedrijventerreinen die van bovenlokaal belang zijn en hoeft niet te streven naar
bedrijventerreinen die op regionaal niveau van groot belang zijn. Het valt eerder aan te raden de
bestaande bedrijvigheid te bestendigen en ruimte voor uitbreiding te laten aansluiten bij de bestaande
bedrijventerreinen (en zo te verweven met het stedelijke weefsel). Bedrijventerreinen waar uitbreiding
wenselijk is (in volgorde van prioriteit):
▪

▪

▪

zone rond bedrijventerrein Schendelbeke, met uitbreidingsmogelijkheden op en rond:


kmo-zone Nederboelare (15,0 ha),



Geraardsbergen Noord (12,6 ha),



Schendelbeke Oost (8,9 ha reservegrond bedrijf),



Schendelbeke (0,8 ha);

zone rond bedrijventerrein De Nieuwe Kat - Ophasselt:


reservegronden aan de zuidzijde ontwikkelen (2 x 5,0 ha volgens het GRS 20),



verdere uitbreiding rond het kruispunt van de N8 met de N42;

UNAL-site:


deze bestemde zone behouden als industrie- en bedrijventerrein en zo de huidige bedrijven
ondersteunen, zo min mogelijk mobiliteit genereren, maar steeds met het oog op een goede
beeldkwaliteit en milieubescherming. Over onder meer de milieuvergunningen moet
duidelijkheid én zekerheid komen door een constructieve en heldere dialoog te voeren met alle
betrokken partijen. Indien een milieuvergunning niet toegekend kan worden, blijft uitbreiding op
de UNAL-site onrealistisch en is er sprake van een schijnaanbod, extra terreinen dienen dan op
andere locaties gecreëerd te worden teneinde alle ondernemers de nodige ontwikkelingskansen
te gunnen.

In totaal wordt ingeschat dat er naar 2028 een bijkomende nood van 43,7 ha aan bedrijventerreinen zal
zijn. Momenteel is er slechts 1,9 ha beschikbaar op de hoofdterreinen (UNAL, Schendelbeke, Ophasselt),
wat betekent dat er 41,8 ha elders gecreëerd moet worden. In eerste instantie kan de ontwikkeling van
de kmo-zone te Nederboelare soelaas bieden, bovendien zijn enkele bedrijven bereid onbenutte
oppervlakte te vermarkten. Alles samen goed voor 20,1 ha. Men moet dan nog op zoek naar 23,6 ha
(tegen 2028) en deze oppervlakte kan op diverse wijzen gerealiseerd worden. Indien de zone
Geraardsbergen Noord erkend zou worden als bedrijventerrein, kan hier 12,6 ha gerealiseerd worden.
Nabij De Nieuwe Kat te Ophasselt zou er nog eens 10 ha gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke
uitbreiding is net op die locatie zeker gewenst (gezien de goede ontsluiting en de snelle en volledige
invulling van het bestaande terrein), maar gezien het openruimtegebied lijkt een grotere uitbreiding hier
onwaarschijnlijk.

20

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2012)
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Een alternatieve of bijkomende oplossing is het activeren van de reservegronden van bedrijven. Dit zou
een additionele 6,7 ha kunnen opleveren en indien Schendelbeke Oost bestemd wordt als
bedrijventerrein, loopt dit in totaal op tot 15,6 ha. Hier dient echter over onderhandeld worden met de
eigenaars zodat de stad zich kan verzekeren dat deze ruimte zal vermarkt worden binnen een bepaalde
termijn en beschikbaar komt als aanbod voor nieuwe of groeiende bedrijven.
Het is tevens aanneembaar dat bedrijven steeds efficiënter zullen omspringen met de ruimte, waardoor
op termijn ruimte kan vrijkomen (maar niet noodzakelijk vermarkt zal worden) en/of waardoor bedrijven
hun groei op hun eigen terrein zullen kunnen bestendigen. Het is echter onmogelijk in te schatten wat de
grootteorde van dit toenemend efficiënt ruimtegebruik zal zijn en een nauwgezette opvolging van de
vraag (en het aanbod) naar bedrijventerreinen dringt zich op. Op deze wijze kan de ruimtebalans
aangepast worden en kan er voorkomen worden dat er ofwel te veel terreinen omgezet worden naar
bedrijventerreinen ofwel dat er teveel verwacht wordt van de intensiveringsmogelijkheden.
Bovendien zijn er momenteel diverse ruimtebehoevende bedrijven in Geraardsbergen gevestigd.
Ruimtebehoevende bedrijven zijn niet ideaal voor Geraardsbergen daar er weinig ruimte voor
bedrijventerreinen is, maar wel een hoge nood aan tewerkstelling. Wij raden aan de huidige
ruimtebehoevende bedrijven te ondersteunen, maar geen nieuwe dergelijke bedrijven aan te trekken. De
huidige ruimtebehoevende bedrijven hebben nood aan ruimte waar zij kunnen uitbreiden, waar geen
strenge normen zijn betreffende het aantal werknemers per hectare. Nieuwe bedrijven zouden zich daar
echter wel naar moeten schikken.
Regionale afstemming is nodig om te vermijden dat er concurrentie tussen steden optreedt en bedrijven
wegtrekken uit de ene stad om zich te vestigen in een buurgemeente. Door bovengemeentelijk een
afgestemd beleid te voeren, kunnen ondernemers van buitenaf gemotiveerd worden zich in de streek te
vestigen, of kunnen jonge ondernemers gestimuleerd worden hun bedrijf in eigen streek op te richten.
Een regionaal samenwerkingsverband loopt liefst samen met bestaande structuren en zou onder andere
steden en gemeenten als Ninove, Brakel, Lierde, Herzele of Zottegem kunnen bevatten. Geraardsbergen
kan dan bij voorkeur onderhandelen voor bedrijven met een relatief hoge tewerkstellingsgraad voor
laaggeschoolden per hectare, andere steden kunnen bijvoorbeeld de voorkeur krijgen voor bedrijven die
nood hebben aan een goede ontsluiting. Veneco en Interwaas bouwen nu reeds mee in hun streek aan
een gemeenschappelijke

visie

omtrent

de

economische

ontwikkeling

en uitbreiding

van

bedrijventerreinen. Ook de POM Oost-Vlaanderen is een belangrijke partner voor de verdere
economische ontwikkeling van Geraardsbergen.
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Tot slot is het van groot belang een goede relatie te onderhouden tussen ondernemers en beleid waarbij
er voor de ondernemers duidelijkheid bestaat omtrent de planningscontext, vergunningen en het
beschikbare aanbod. Indien een correcte en vlotte informatiestroom gebeurt van overheidswege naar
ondernemers toe, zullen zij een groter gevoel van zekerheid ervaren en sneller beslissingen kunnen
maken. Aan de andere zijde, zorgt een goede relatie tevens voor een vlotte informatiestroom van
ondernemers naar het lokale beleid. Op die manier is het mogelijk in te pikken op de laatste trends alsook
de wensen en noden van de ondernemers te kennen, om zo te identificeren wat de stad zou ontbreken
om nieuwe ondernemers aan te trekken. Bovendien staat het de Stad toe meer en correctere informatie
in te zamelen en deze te gebruiken als aanvulling bij alle bestaande informatiebronnen, teneinde een
gecentraliseerd en up-to-date informatiepunt te creëren.
Ter conclusie, teneinde de vele - vaak jonge en laaggeschoolde - werklozen een kans te geven op de lokale
arbeidsmarkt, dient er ingezet te worden op opleidingen die aansluiten op die arbeidsmarkt, op het
aantrekken van nieuwe bedrijven en stimuleren van groei van bestaande bedrijven zodat er meer jobs
gecreëerd worden, onder meer op bedrijventerreinen. Dit betekent concreet dat een additioneel aanbod
aan bedrijfspercelen beschikbaar gesteld moet worden voor bedrijven die wensen te groeien en voor
nieuwe bedrijven die zich in Geraardsbergen wensen te vestigen. Dit aanbod aan terreinen moet goed
opgevolgd worden, best door de Stad zelf, om zo een duidelijk zicht te hebben op de ruimtebalans (vraagaanbod), aan te zetten tot samenwerking tussen bedrijven, een efficiënt ruimtegebruik te stimuleren en
om erop te waken dat de bedrijven die er zich vestigen voldoende extra werkplaatsen genereren voor de
lokale bevolking en bijdragen tot een meer duurzame samenleving.
Deze visie werd nog niet afgetoetst met de andere deelstudies (omtrent wonen en detailhandel) en moet
binnen het grotere geheel van de afbakening van het kleinstedelijke gebied Geraardsbergen beschouwd
worden.
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1 Invulling bedrijventerreinen naar oppervlakte (in hectare)
2 Bedrijvenlijst Schendelbeke
3 Bezettingstabel per gemeente – bebouwde grond
4 Bezettingstabel per gemeente – onbebouwde grond
5 Online bevraging
6 Telefonische bevraging
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Infrastructuur

Bebouwd
Bezet: Economie Bezet: Afwijkend

ID

Leegstand

In (her)
ontwikkeling

Terreinnaam

Totaal (ha):
bebouwd,
onbebouwd en
infrastructuur

Bezettingsgraad
(%)

2355 Schendelbeke

13,1

54,4

1,3

1,5

0,0

75,3

91,3

1760 Unalpark

0,0

21,8

0,6

0,4

0,0

25,4

88,4

2354 Nederboelare

0,1

1,7

1,1

0,0

0,0

17,9

16,3

1758 Ophasselt - De Nieuwe Kat
1759 Overboelare - Van Lierdelaan

0,6

7,6

0,3

0,0

0,0

8,4

100,0

0,3

1,2

1,8

0,2

0,0

5,5

61,5

Onbebouwd
Tijdelijk niet
realiseerbaar
door
beperkingen
van
middellange
duur

Tijdelijk niet
realiseerbaar
door
beperkingen
van lange
duur

Actief
aanbod

Gronden in
gebruik door
bedrijf

Reservegrond
bedrijf

Reservegrond
projectont
wikkelaar

In ontwikkeling

Tijdelijk niet
realiseerbaar
door
beperkingen
van korte
duur

2355 Schendelbeke

0,0

0,0

4,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

1760 Unalpark

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2354 Nederboelare

0,0

0,0

0,0

0,0

13,7

0,0

0,8

0,0

0,0

0,5

0,0

1758 Ophasselt - De Nieuwe Kat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1759 Overboelare - Van Lierdelaan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,6

0,0

ID

Terreinnaam

Bron: Vlaio (2018)

Niet
realiseerbaar

Tijdelijk niet
realiseerbaar
door
afwijkend
gebruik

Tijdelijk niet
realiseerbaar
o.w.v.
onbekende
redenen

Omschrijving activiteiten
Activiteiten van industriële wasserijen
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's
Beschutte en sociale werkplaatsen
Bouwrijp maken van terreinen
Brandstofstation
Consulting inzake human resources.
2 x Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
2 x Drukkerij
elektro groothandel
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
garage - carrosserie
Garage, verdeler Peugeot
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Groothandel in cosmetica
Groothandel in hout
2 x Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's
Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Handling systemen
Hoogspanningsinstallaties en automatisatie
Import, conditionering, distributie van laboratoriummateriaal
Installatie van verwarming e.d.
Kringloopwinkel
Matrassen- en beddenfabrikant
Nationaal en internationaal vervoer
Onderzoek en productie van geneeskrachtige substanties
Opslag en verlading van gassen
Organische afvalverwerking
personenvervoer met autobussen en autocars
Postkantoor
Productie van steunen en kleine constructies
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Reparatie van machines
4 x Schrijnwerkerij
Uitzonderlijk vervoer
Verhuur hydraulische terreinkranen, takeldienst, bouwmaterialen
Verkoop personenwagens en vrachtwagens
Verlichtings- en geschenkartikelen
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Vervaardiging van artikelen van hout
Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof
Vervaardiging van houdbaar banketbakkerswerk
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Vervaardiging van metalen constructiewerken
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Bijkomstig nog 5 bedrijven waarvan geen omschrijving werd teruggevonden en bedrijvenvereniging
BergOp.

Infrastructuur
Bezet
Economie

oppervlakte in ha

Diksmuide
Geraardsbergen
Leopoldsburg
Ninove

Bebouwd
Leegstand
Afwijkend

Totaal
(infrastructuur,
bebouwd en
onbebouwd)

In (her)ont
wikkeling

25,18

129,38

6,09

5,57

0

189,6

18,66

108,63

8,04

10,42

0

194,39

3,54

11,34

1,25

1,56

0

19,15

21,41

142,9

12,64

6,02

2,54

223,78

17,7

115,07

5,07

7,63

0

175,5

5,83

80,2

10,49

8,15

0

135,52

Poperinge
Torhout
Veurne
Wetteren

33,8

127,34

5,2

1,81

1,87

223,27

22,29

155,98

11,88

10,3

0

220,01

Zottegem

13,79

74,55

15,19

4,59

0

133,73

Gemiddelde 9
steden

18,02

105,04

8,43

6,23

0,49

168,33

Vlaanderen
totaal

6 000,9

29 634,4

2 275,8

1 819,9

126,5

50 355,4

Vlaanderen
gemiddeld

19,48

96,22

7,39

5,91

0,41

163,49

Onbebouwd
Tijdelijk niet realiseerbaar door beperkingen van …

oppervlakte in ha

Diksmuide

Gronden in
gebruik door
bedrijf

Actief
aanbod

Reservegrond
bedrijf

Reservegrond
projectont
wikkelaar

In ontwikkeling

Van korte
duur

Van middellange duur

Van lange
duur

Tijdelijk niet realiseerbaar …

Niet
realiseerbaar

Door afwijkend
gebruik

Onbekende
redenen

4,25

4,21

0,35

0

6,96

5,35

0

0

0

1,89

0,37

Geraardsbergen

0

0,1

13,51

0,33

13,65

1,62

1,6

14,59

0

2,82

0,42

Leopoldsburg

0

0,02

0

0

0,27

0

0

0

0

0,04

1,13

2,73

1,05

6,5

0

2,43

0

1,01

0,43

0,09

23,79

0,24

0

4,52

3,23

0

0

1,36

0

1,71

0

17,36

1,85

Torhout

1,71

0,22

3,58

0

14,49

8,98

0,52

0

0

0,97

0,38

Veurne

2,54

1,9

3,87

15,35

0

27,2

0,03

0

0

2,36

0

Wetteren

0

0,51

15,3

0

0

0

0

0,32

0

2,95

0,48

Zottegem

8

0

14,28

0

0

0,95

0,49

0

0

1,8

0,09

2,14

1,39

6,74

1,74

4,20

5,05

0,41

1,89

0,01

6,00

0,55

1 667,2

1 503,7

1 744,7

286,6

538,2

1 343,5

285,4

1 289,2

119,0

946,3

774,2

5,41

4,88

5,66

0,93

1,75

4,36

0,93

4,19

0,39

3,07

2,51

Ninove
Poperinge

Gemiddelde 9
steden
Vlaanderen totaal
Vlaanderen
gemiddeld

Van 14 november tot 30 december werd de bevraging beschikbaar gesteld online, ondernemers werden per
brief gecontacteerd om hieraan deel te nemen. In totaal zijn 37 respondenten gestart aan de vragenlijst en
32 hebben deze vragenlijst zo volledig mogelijk ingevuld (niet alle vragen waren van toepassing voor
iedereen). Vooreerst wordt de volledige enquête “Ruimtebehoeftepeiler Geraardsbergen” weergegeven
zoals de ondernemers deze online vonden (verder wordt nog op diverse grafieken de antwoorden van de
respondenten weergegeven):
Deze enquête is onderdeel van een ruimtelijk economische studie die input geeft aan het planningsproces van
de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.
Bedankt voor uw deelname aan onze enquête. Het invullen ervan zal slechts enkele minuten van uw tijd in
beslag nemen. Al uw antwoorden in deze enquête zijn persoonlijk en vertrouwelijk.
Vraag 1
Op welke locatie bent u gevestigd?








Schendelbeke
Ophasselt
In de kern, in het centrum
In de kern, in een woonwijk
In de kern, langs uitvalswegen
Buiten de kern, niet op een bedrijventerrein
Unal-site

Vraag 2
Welke activiteit voert uw onderneming uit?
























Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie
Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Groothandel, reparatie van auto’s en motorfietsen
Vervoer en opslag
Informatie en communicatie
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Administratieve en ondersteunende diensten
Onderwijs
Kunst, amusement en recreatie
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie voor eigen gebruik
Winning van delfstoffen
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Bouwnijverheid
Detailhandel
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Financiële activiteiten en verzekeringen
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Overige diensten
Extra territoriale organisaties en lichamen
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 3
Heeft uw bedrijf een milieuvergunning?






Ja, klasse 1 (meest hinderlijke activiteit, vergunningen worden toegekend door de provincie)
Ja, klasse 2 (minder hinderlijke activiteit, vergunningen worden toegekend door de gemeente)
Ja, klasse 3 (minst hinderlijke activiteit, er is enkel een meldingsplicht bij de gemeenten)
Nee
Ik weet het niet

Vraag 4
Hoelang bestaat uw bedrijf al?




Minder dan 3 jaar
3 – 10 jaar
Langer dan 10 jaar

Vraag 5
Om welke reden heeft u het bedrijf opgericht?






Zelfstandigheid/vrijheid
Arbeidsomstandigheden bij vorige job
Marktkansen/ondernemerskansen
Ik heb het bedrijf niet zelf opgericht
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 6
Hoelang is het bedrijf op de huidige locatie gevestigd?




Minder dan 5 jaar
5 à 10 jaar
Langer dan 10 jaar

Vraag 7
Hoe typeert u uw onderneming?






Zelfstandige onderneming
Hoofdvestiging van een groep
Onderdeel van een nationale groep
Onderdeel van een internationale groep
Zelfstandig franchisenemer

Vraag 8
Hoeveel vaste werknemers heeft u?










1 – 4 werknemers
5 – 9 werknemers
10 – 19 werknemers
20 – 49 werknemers
50 – 99 werknemers
100 – 199 werknemers
200 – 499 werknemers
500 – 999 werknemers
1.000 werknemers of meer

Vraag 9
Hoe groot is uw huidig perceel waarop uw bedrijf gevestigd is (in m²)?









Kleiner dan 250 m²
250 – 500
500 – 1.000
1.000 – 2.000
2.000 – 3.000
3.000 – 5.000
5.000 – 10.000
Groter dan 10.000 m²

Vraag 10
Hoe typeert u uw huidige bedrijfshuisvesting?





Gekoppeld aan mijn eigen woning (gegroeid vanuit de eigen woning)
Zelfstandige bedrijfshuisvesting
Zelfstandige bedrijfshuisvesting met (dienst)woning (niet gegroeid vanuit de eigen woning)
Bedrijfsverzamelgebouw

Vraag 11
Wordt uw dienstwoning nog als zodanig gebruikt?




Ja, als bedrijfswoning
Ja, alleen als burgerwoning
Nee

Vraag 12
Welk percentage van uw bedrijfsperceel is in gebruik door bedrijfsonroerend goed (gebouwen, …) en/of
opslag van goederen (al dan niet in openlucht)?




Minder dan 50%
50 à 75%
Meer dan 75%

Vraag 13
Bent u eigenaar of huurder van de gebouwen en het perceel?
EIGENAAR

HUURDER

ANDER TYPE
GEBRUIKER
(ERFPACHT,
VRUCHTGEBRUIK,
LEASING, …)

PERCEEL







GEBOUWEN







Vraag 14
Verwacht u dat uw bedrijf in omvang (benodigde m² aan bedrijfsonroerend goed en/of opslag van goederen)
zal gaan groeien?





Ja, ik denk dat mijn bedrijf in omvang zal groeien
Nee, ik denk dat mijn bedrijf in omvang stabiel zal blijven
Nee, ik denk dat mijn bedrijf in omvang zal krimpen
Ik weet het niet

Vraag 15
Op welke termijn denkt u uw groei te realiseren?





Binnen nu en één jaar
Binnen één à twee jaar
Binnen twee à vijf jaar
Niet binnen de komende vijf jaar

Vraag 16
Kunt u uw groei op de huidige locatie faciliteren?




Ja
Nee
Ik weet het niet

Vraag 17
Op welke termijn denkt u uw krimp te realiseren?





Binnen nu en één jaar
Binnen één à twee jaar
Binnen twee à vijf jaar
Niet binnen de komende vijf jaar

Vraag 18
Zijn er redenen om naar een andere locatie te gaan?



Ja
Nee

Vraag 19
Welke reden(en) zijn er om naar een andere locatie te gaan (meerdere antwoorden mogelijk)?














De groei/uitbreiding van mijn bedrijf kan niet op de huidige locatie
Door de krimp van mijn bedrijf zoek ik een kleinere locatie
Het huurcontract loopt af
Verschillende bedrijfsonderdelen worden samengevoegd
Faillissement/bedrijfsbeëindiging
Beperkingen vanuit milieuvereisten
Nabijheid van andere voorzieningen/bedrijven
Lagere kosten
Betere bereikbaarheid
Dichter bij de klant
Uitstraling
Onvoldoende parkeerruimte
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 20
Wat is uw totale ruimtebehoefte in m²? (huidige oppervlakte + eventuele benodigde extra oppervlakte of –
de overbodige ruimte)









Minder dan 250 m²
250 – 500
500 – 1.000
1.000 – 2.000
2.000 – 3.000
3.000 – 5.000
5.000 – 10.000
Meer dan 10.000 m²

Vraag 21
Geef tevens, indien mogelijk, een exacte indicatie in m²: ___________________________________
Vraag 22
Laat u uw huidig perceel achter wanneer u naar een ander locatie verplaatst of blijft het in gebruik?



Het blijft in gebruik voor eigen gebruik
Het blijft niet in gebruik voor eigen gebruik

Vraag 23
U heeft aangegeven dat de huidige locatie niet meer voor eigen gebruik zal dienen. Wat bent u van plan met
deze locatie?





Verkopen
Verhuren
Ik weet het niet
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 24
Naar welk type bedrijfsonroerend goed bent u op zoek?










Ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw voor opslag/werkplaats
Ruimte in ene bedrijfsverzamelgebouw voor dienstverlening
Zelfstandige productie- of opslaghal
Productie- of opslaghal met ruime kantoorruimte
Zelfstandig kantoor
Zelfstandige bedrijfshuisvesting met (dienst)woning
Vrijkomende agrarische bebouwing
Zelfstandige winkel-, horeca- of recreatieruimte
Ander, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 25
Welk type locatie heeft uw voorkeur?





Een eigen nieuwbouwlocatie
Overname van een bestaand onroerend goed
Beide zijn mogelijk
Ik weet het niet

Vraag 26
Op welke locatie wilt u zich bij voorkeur vestigen?






Op het huidige/zelfde bedrijventerrein
Op een ander bedrijventerrein in dezelfde gemeente
In het centrum/woongebied van de huidige gemeente
In een andere gemeente
Ander, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 27
U heeft in de vorige vraag aangegeven dat u zich bij voorkeur zou vestigen in een andere gemeente. Welke
gemeente is dit? Benoem indien mogelijk ook de gewenste locatie of het gewenste bedrijventerrein.
Gemeente:

___________________________________

Bedrijventerrein/locatie: ___________________________________
Vraag 28
Welke vestigingseisen vindt u van belang bij het zoeken naar een nieuwe locatie?
1

2

3

4

5

--

-

-/+

+

++

Bereikbaarheid met de auto/vrachtwagen











Bereikbaarheid met het openbaar vervoer











Ligging in het centrum





















Betaalbare huisvesting











Nabijheid van zelfde type bedrijven











Parkeermogelijkheden voor auto











Parkeermogelijkheden voor vrachtwagen











Kwaliteit en hoeveelheid groen











Verkeersveiligheid voor auto, vrachtwagen











Verkeersveiligheid voor voetganger, fietser











Imago, uitstraling, architectuur











Andere, gelieve te specificeren:











Zichtbare locaties aan
hoofdontsluitingswegen

één

van

de

________________________________

Vraag 29
Welke binding heeft u met de gemeente waar momenteel uw bedrijf gevestigd is? (meerder antwoorden
mogelijk)








Plaats van oprichting bedrijf
Woonplaats van de directeur
Sociaal-maatschappelijke binding (sponsor verenigingen, afzet lokale detailhandel)
Woonplaats van veel werknemers
Aanwezigheid andere bedrijvigheid/voorzieningen
Geen specifieke binding
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 30
Welke knelpunten ervaart u op dit moment? (meerdere antwoorden mogelijk)











Te weinig aanbod aan bedrijfspercelen
Te weinig geschikt aanbod aan bedrijfshuisvesting
Geen/beperkte doorgroeimogelijkheden op eigen perceel
Geen/te weinig parkeervoorzieningen
Te hoge huur/grondprijzen
Te weinig informatievoorziening naar ondernemers
Te weinig medewerking aan initiatieven
Te lange doorlooptijd vergunningen
Ik ervaar momenteel geen knelpunten
Andere, gelieve te specificeren: ___________________________________

Vraag 31
Zult u ervoor kiezen om u in een andere gemeente te vestigen indien niet aan uw wensen kan worden
voldaan?



Ja
Nee

Vraag 32
Tenslotte hebben we nog enkele vragen over verwachte veranderingen in uw branche die van invloed zijn op
de ruimtebehoefte (per medewerker) in uw sector. Welke veranderingen verwacht u?




Geen grote veranderingen
Structureel minder m² per arbeidsplaats
Structureel meer m² per arbeidsplaats

Vraag 33
Welke ontwikkelingen ziet u in de aard van de arbeidsplaatsen in uw bedrijf?
1

2

3

AFNAME

GEEN WIJZIGING

TOENAME

LAGER GESCHOOLD PERSONEEL







HOGER GESCHOOLD PERSONEEL







Vraag 34
Welke initiatieven verwacht u van de overheid om de huidige en toekomstige bedrijvigheid adequaat te
ondersteunen ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vraag 35
Bent u voorstander van duurzaam ruimtegebruik in de zin van hoger bouwen en / of ondergronds inrichten ?
•
•

Ja
Nee

Vraag 36
Bent u voorstander van multifunctioneel (flexibele) invulling van de ruimte (bv. Opslag en
parkeermogelijkheid ; combinatie met energiewinning d.m.v. zonnepanelen, windmolens; een sportveld op
het dak van een gebouw)?
•
•

Ja
Nee

Vraag 37
Bent u voorstander van gezamenlijke aankoop van bv. groene energie, veiligheidsdiensten?
•
•

Ja
Nee

Vraag 38
Tot slot hadden wij graag nog wat extra informatie over het bedrijf. Deze informatie wordt uiteraard
vertrouwelijk behandeld en dient enkel om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken. Er worden
geen individuele antwoorden verspreid of gecommuniceerd.
Naam van uw bedrijf:

___________________________________

Ondernemingsnummer:

___________________________________

Persoon die de enquête heeft ingevuld:

___________________________________

E-mail:

___________________________________

Resultaten
Om de anonimiteit van alle respondenten te bewaren, kan niet alle data weergegeven worden of werden
teksten aangepast (individuele opmerkingen), deze worden weergegeven in het grijs.

27% Andere:
Begrafenisonderneming
Fabricatie meubilair
Brouwerij
Schoonmaak
Grondwerken
Automobiel, verkoop en onderhoud
Moto winkel en toebehoren
Business Consultancy
Productie van drukwerken voor bedrijven, overheid, scholen en particulieren
Groothandel in fietsen en fietsonderdelen/ alleen showroom

14% Andere:
Passie - Van hobby beroep gemaakt
Overname
4e generatie
Betreft locatie: De oppervlakte die wij nodig hebben is te groot om op een ander bedrijventerrein
toegelaten te worden volgens de tewerkstelling die wij hebben. Het was ook het enige
bedrijventerrein waar ik blijvend op perceelsuitbreiding kon rekenen.

5 Andere:
Bij aanvraag van nieuwe milieuvergunning en/of bouwvergunning ondervinden bedrijven op de
UNAL-site tegenwerking van milieuorganisaties. Bovendien zien zij geen vooruitgang in de
ontsluiting van de N42 (richting Zottegem en Ghislenghien).
Arme centrumbevolking en de indruk van een verwaarloosd centrum.
Ontevredenheid omtrent de werking van de gemeentelijke administratie.
Onvoldoende ruimte voor laden en lossen.
Indien een beperking op tonnage (3,5 ton) zou komen, is bereikbaarheid niet meer realistisch
haalbaar.

2 Andere:
Het is niet hun pand, de verhuurder bepaalt wat ermee zal gebeuren.

2 Andere:
Zijn niet op zoek. Eén respondent merkt op dat hij/zij niet op zoek zal gaan indien er voor de UNALsite een betere ontsluiting en vergunningsbeleid komt.

Andere:
Voldoende ruimte
Betaalbaar (terrein)

4 Andere:
Werken voor de plaatselijke bevolking
Geboren te Geraardsbergen (2)
Toeristische aantrekkingskracht van Geraardsbergen

3 Andere:
Slechte ontsluiting van Geraardsbergen (2)
Te hoge kost bedrijfspercelen

Antwoorden:
•

Maatregelen om bedrijvigheid goedkoper/betaalbaar te maken. (6)

•

Ik verwacht geen initiatieven. (2)

•

Een verbetering van de ontsluiting voor vrachtwagens. (2)

•

Meer steun voor ondernemers door Vlaanderen. (1)

•

Objectiviteit en efficiëntie bij het afhandelen van vergunningen. (1)

•

Meer aanbod aan bedrijventerreinen. (1)

•

Meer initiatieven met betrekking tot scholing en opleiding van de jeugd binnen dit kader. (1)

•

Aantrekkelijker (en bereikbaar) maken van het stadscentrum. (1)

•

Onpartijdigheid en objectiviteit vanuit overheidsinstanties naar ondernemers. Uitwerking van een
duidelijke en moderne visie op de plaatselijke ruimtelijke ordening. (1)

Alle 110 bedrijven die gecontacteerd werden (waarvan de respons van 45 verwerkt kon worden):
Nr

Ondernemingsnummer

Naam

Naam bedrijventerrein

1

0459985777

Schendelbeke

2

0810125687

3

0883512622

A.G. Thermo-service
ALGEMENE GRONDWERKEN
BEKAERT
All Wood Building

4

0477197339

Allaja

Schendelbeke

5

0440797494

Altebra

Ophasselt - De Nieuwe Kat

6

0888124674

Ascoop Technology

Unalpark

7

0469492272

Autoparts Flanders

Schendelbeke

8

0456832584

Bedrijvencentrum Geraardsbergen

Nederboelare

9

0539996624

Bergop

Schendelbeke

10

0806074849

BG. DECOR

Schendelbeke

11

0412647797

Borremans Cock en Kinderen

Zonnebloemstraat

12

0439538375

Bourdeaud'hui

Schendelbeke

13

0214596464

bpost

Schendelbeke

14

0817986053

Build@Home

Nederboelare

15

0440248752

BUS4YOU

Schendelbeke

16

0417391097

C.M.C.

Schendelbeke

17

0445761817

Coco Rico

Unalpark

18

0474199940

Coesens Renting Service

Schendelbeke

19

0875837150

Colliertrans

Volderstraat 1

20

0467010359

Concreton

Schendelbeke

21

0862014551

Containerpark

Schendelbeke

22

0875490227

Daneels Johny

Rapidelaan

23

0416317070

De Dagmoed

Schendelbeke

24

0421488853

De Pril

Schendelbeke

25

0878507224

De Smet Motors

Schendelbeke

26

0448214729

De Wilde

Schendelbeke

27

0817672089

Delta Application Technics

Ophasselt - De Nieuwe Kat

28

0447146541

Delta Engineering

Ophasselt - De Nieuwe Kat

29

0434539907

Depo Trans

Ophasselt - De Nieuwe Kat

30

0419152341

Derito

Ophasselt - De Nieuwe Kat

31

0478559396

Derito Quality

Tempelstraat

32

0473428888

Devano

Schendelbeke

33

0475165683

Dorsoo International

Schendelbeke

34

0453543591

Drukkerij Van De Maele

Schendelbeke

35

0837472462

DTB-Consult

Ophasselt - De Nieuwe Kat

36

0448867993

Eco 2

Ophasselt - De Nieuwe Kat

37

0439986060

Schendelbeke

38

0418220250

Electriciteit Godfroid
Elektrotechnische Ondernemingen
Vander Putten

Schendelbeke
Volderstraat 3

Schendelbeke

39

0439046348

Eltralight

Schendelbeke

40

0428107124

Fivez

Schendelbeke

41

0417977750

Flamant

Schendelbeke

42

0431943572

Fostham

Unalpark

43

0426547206

Garage Avau Erik

Schendelbeke

44

0420891809

Garage Carrosserie Antoine

Schendelbeke

45

0890408629

Garage Stephan Vanbelle

Schendelbeke

46

0422744311

Schendelbeke

47

0456623540

48

0425161292

Geraard Motor
Geraardsbergse Bandencentrale /
Humac Technics
GFS

49

0480419917

Grond- en Afbraakwerken Michiels

Schendelbeke

50

0429965465

Handling Co

Lorreinestraat - Neerminstraat

51

0453240220

Immo Hilmar

Schendelbeke

52

0860313685

Schendelbeke

53

0316380841

54

0438069816

Inolux
Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Intec

55

0453529834

J&S Packaging

Marktweg

56

0422835470

J. Van Den Driessche

Schendelbeke

57

0444786075

Jan Coesens Transport

Schendelbeke

58

0851785506

KEB

Schendelbeke

59

0845327284

Linea Expertises

Overboelare - Van Lierdelaan

60

0500679455

Lonely Alien

Lorreinestraat - Neerminstraat

61

0880595296

Lukona

Unalpark

62

0899117249

M&V Containers

Unalpark

63

0898474475

M.R RACHID

Unalpark

64

0454026118

Malysse Geraardsbergen

Schendelbeke

65

0420216173

Marginvest

Schendelbeke

66

0440780470

MATTHIJS EN CO

Schendelbeke

67

0451554103

Monsieur Glasdesign

Ophasselt - De Nieuwe Kat

68

0464988009

Newton

Unalpark

69

0426668554

Novolab

Schendelbeke

70

0417629738

Pan All

Schendelbeke

71

0433662551

Portas-Denyves

Schendelbeke

72

0418995260

Prindal-Hout

Ophasselt - De Nieuwe Kat

73

0460753463

Pump Fleet Services

Ophasselt - De Nieuwe Kat

74

0887506448

Quantum Necesse

Ophasselt - De Nieuwe Kat

75

0464793316

Raoul

Schendelbeke

76

0464793316

Raoul

Unalpark

77

0477095686

Rebuco

Unalpark

78

0405666668

Recticel

Schendelbeke

79

0471852441

SANICO

Overboelare - Van Lierdelaan

80

0462960016

Scheerlinck Luc

Schendelbeke

81
82

0807494217
0436049543

SCHEPENS INVEST
Overboelare - Van Lierdelaan
Schrijnwerkerij en Keukens Van Mello sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 1

Schendelbeke
Schendelbeke

Oudenaardsestraat

83

0442747788

Seminck Gas

Schendelbeke

84

0400248526

Simon En Zonen

Schendelbeke

85

0463847169

Statech

Schendelbeke

86

0478583350

Steenhouwerij Matthys

Astridlaan

87

0413788538

Steeno

Volderstraat 4

88

0450825811

Stevens Yvan

Schendelbeke

89

0454388580

Stylmar

Schendelbeke

90

0447628967

T.T.C. Triumph Gemo

91

0429538863

Tamar

Schendelbeke

92

0457514059

Toi Toi & Dixi

Unalpark

93

0478067567

Tomaldo

Overboelare - Van Lierdelaan

94

0474742249

Trappen Mignon

Schendelbeke

95

0424025404

Troncquo

96

0479327577

Tuin & Machines

97

0436512470

Van Der Schueren - Lion

98

0442541417

Van Israel

Unalpark

99

0464608224

Van Israel Transport

Unalpark

Nederboelare

101 0458135948

Van Liefferinge - SchendelbeekhofAgri
Van Lierde P & L

102 0479858208

VAN OUDENHOVE SCHILDERWERKEN Schendelbeke

103 0460579655

Van Rijckeghem Transport

Zonnebloemstraat

104 0832225554

VANDERCOILDEN

Schendelbeke

105 0431415913

VDH

106 0892349817

VDM Transport

Schendelbeke

107 0465401050

Vrancx Lubricants

Embeke

108 0472708120

Wips

Schendelbeke

109 0413640365

Woningbouw Merckaert

Marktweg

110 0862559533

Zygo Software

Schendelbeke

100 0883671186
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