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2050

Beleid op middellange termijn
Beleidslijnen – acties

doelstellingen en ambities >2030 >2035 
door en voor Oost-Vlaanderen 
in partnerschap

2030
Monitoring en evaluatie 

> Actualiseren acties

2035
Monitoring en evaluatie 

> Actualiseren / 
nieuwe 

beleidskaders
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Geïntegreerde benadering van de ruimte



Situering



Situering









dit webinar

met focus op 
bedrijventerreinen





www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Circulariteit en ruimte

Transitie naar een circulaire 
samenleving

Stefanie Dieleman
Ruimtelijk planner provincie Oost-Vlaanderen

http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050


• Situering van het beleidskader 
• Uitgangspunten van dit transitiepad?
• Doelstellingen

Transitie naar een circulaire samenleving
Beleidskader



Situering 



Waarvoor staat dit transitiepad?



Waarvoor staat dit transitiepad?



Waarvoor staat dit transitiepad?



Waarvoor staat dit transitiepad?



Waarvoor staat dit transitiepad?



Waarvoor staat dit transitiepad?

Geven een voorzet voor slim ruimtegebruik
Zijn toetsende elementen waaraan het ruimtelijk beleid en projecten zullen worden onderworpen



Waarvoor staat dit transitiepad?

Fysisch systeem als leidraad om een gezond ecosysteem 
en ecosysteemdiensten te garanderen

Ruimtelijk principe:

* Fysisch systeem speelt een ruimtelijk 
structurerende rol

* Rekening houden met de 
ecosysteemdiensten die de omgeving levert

* Waar mogelijk ecosysteemdiensten 
versterken



Waarvoor staat dit transitiepad?

Meervoudig en intensief ruimtegebruik versterken

Ruimtelijk principe:

* Efficiënt gebruiken van de schaarse ruimte

* Meerdere ruimtevragen combineren op 
eenzelfde plek

* Ook de ruimtelijke kwaliteit moet verhogen!



Waarvoor staat dit transitiepad?

Nabijheid en bereikbaarheid versterken

Ruimtelijk principe:

* Bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen 
op multimodaal ontsloten plaatsen

* De aanleg van mobiliteitsinfrastructuur 
versterkt de multimodale bereikbaarheid van 

knoopputlocaties 



Waarvoor staat dit transitiepad?

Duurzaam, klimaatneutraal en klimaatbestendig inrichten

Ruimtelijk principe:

* Ruimtelijke ontwikkelingen zijn aangepast 
aan de negatieve gevolgen van de 

klimaatopwarming

Droogte
Hitte

Wateroverlast
verlies aan biodiversiteit

* Ruimtelijke ontwikkelingen dragen niet 
langer bij tot de klimaatverandering 



Waarvoor staat dit transitiepad?

Maatschappelijke betaalbaarheid

Ruimtelijk principe:

Projecten zoeken

*een evenwicht tussen ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarde

* Een sociaal evenwicht tussen de lusten en 
lasten die ze met zich meebrengen



Doelstellingen



DOELSTELLINGEN



DOELSTELLINGEN



DOELSTELLINGEN

➢ activiteiten bundelen/clusteren op de meest geschikte 

plaatsen

➢ Meest geschikte plaats = verkorten en verknopen van 

stromen

➢ Transversale systemen (WATER, ENERGIE en MOBILITEIT)

➢ Materialen en voedselstromen

Strategische plekken in een netwerk van stromen

Elke strategische plek zijn focus

Activiteiten volgen de focus van de plek



DOELSTELLINGEN

> cruciale punten in het netwerk aanstippen op de kaart: 

> de dragers van de stromen

> de producenten 

> de consumenten

> de verwerkers

> ligging nabij grondstoffen en hulpbronnen

= CIRCULAIRE ATLAS

Strategische plekken in een netwerk van stromen

Elke strategische plek zijn focus

Activiteiten volgen de focus van de plek



DOELSTELLINGEN



DOELSTELLINGEN

naar analogie met de studie: 

‘Ruimtelijke kenmerken van 
bedrijventerreinen’  (VITO)



DOELSTELLINGEN

een knoop binnen het netwerk = interessante plek aan 

voor maatschappelijke ontwikkelingen

een strategische plek wanneer er activiteiten gekoppeld 

worden aan deze plek, die maximaal kunnen profiteren van 

de specifieke ruimtelijke kenmerken van de plek

Activiteiten als katalysator voor de circulaire ruimte:

• EHubt’s

• Slimme logistiek

• MaterialenHub’s

• Agro- en voedingsclusters

• Grootschalige detailhandel

• Niet verweefbare bedrijvigheid

Strategische plekken in een netwerk van stromen

Elke strategische plek zijn focus

Activiteiten volgen de focus van de plek Case: bedrijventerrein als EHUBT

Studie ‘ Prognose ruimtevraag voor niet-
verweefbare bedrijvigheid in Oost-
Vlaanderen’ (IDEA)



DOELSTELLINGEN

uitdaging = realiseren van de focus voor deze plekken
Strategische plekken in een netwerk van stromen

Elke strategische plek zijn focus

Activiteiten volgen de focus van de plek Studie ‘ Prognose ruimtevraag voor niet-
verweefbare bedrijvigheid in Oost-
Vlaanderen’ (IDEA)



DOELSTELLINGEN

Een uitgewerkte transformatie instrumentenkoffer

Transformatie van activiteiten in functie van strategische plekken

Transformatie van activiteiten in functie van robuuste gehelen in de open ruimte 

➢ bestaande activiteiten die niet verenigbaar met de focus van de 

plek

➢ ruimtelijke kenmerken van deze plek worden niet optimaal 

benut 

➢ wenselijk dat er zich andere activiteiten op deze plek vestigen

➢ de ruimte optimaal en efficiënt inzetten

Case ‘ Project Briel, Baasrode’



DOELSTELLINGEN

Een uitgewerkte transformatie instrumentenkoffer

Transformatie van activiteiten in functie van strategische plekken

Transformatie van activiteiten in functie van robuuste gehelen in de open ruimte 

Studie ‘prognose ruimtevraag voor niet-
verweefbare bedrijvigheid’ 
> verweefbaarheidsindicator

(DOOR)SCHUIFRUIMTE = noodzakelijk
om transformatie-opgave mogelijk te maken

>Tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen
>Tijdelijke invulling van percelen op bedrijventerreinen

in afwachting van de 'JUISTE ACTIVITEIT' of van ruimte op de 
'JUISTE PLEK'



DOELSTELLINGEN

….

Optimalisatie van het ruimtegebruik door intensief en
meervoudig ruimtegebruik op strategische plekken

Case: Verhogen ruimtelijk rendement op 
regionale bedrijventerreinen in Oudenaarde

➢ Optimalisatie van strategische plekken 

➢ Zoveel mogelijk activiteiten laten profiteren van ruimtelijke 

kenmerken van een plek

➢ Ruimtelijk rendement verhogen door verweven en intensiveren

➢ Kwaliteitsbewaking!



DOELSTELLINGEN



• Onderzoeken

• Cases

• Samenwerking !
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www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

De presentaties van het webinar komen 
hier volgende week ook online

http://www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/onderzoeken.html


Dank voor uw deelname !



Raming van de ruimtevraag voor 
niet-verweefbare economie

Presentatie

Eindrapport



Situering van de opdracht

Raming van de toekomstige vraag naar ruimte voor de niet-verweefbare* 

bedrijvigheid in de provincie Oost-Vlaanderen (perspectief 2035). 

Weergeven van de resultaten voor de provincie als geheel, alsook doorrekening 

naar de relevante economische deelruimten in de provincie.

* Niet-verweefbaar betekent dat een bedrijfsvestiging storend is in de 

woonomgeving en daarom moet gesitueerd worden op een bedrijventerrein



IDEA is partner van CIFAL 
Flanders en streeft naar het 
SDG Pioneercertificaat

“Het is onze ambitie om bij te dragen aan 

belangrijke maatschappelijke transities, nieuwe 

perspectieven te ontwerpen voor steden en 

regio's en te innoveren in governance.”



Ruimtevraag voor niet-verweefbare 
bedrijvigheid

• Vervangingsvraag (verhuis van bedrijven): assumptie van 2% per jaar

• De economisch gedreven vraag



Netto tewerkstelling per sector 2015 2020 2025 2030 2035
% verschil # verschil

01) Landbouw 3 174 3 280 3 390 3 503 3 620 14% 446 

02) Energie 7 950 8 627 9 362 10 159 11 024 39% 3 074 

03a) Intermediaire goederen 25 927 24 343 22 856 21 460 20 149 -22% -5 778 

03b) Uitrustingsgoederen 17 603 20 660 24 248 28 459 33 402 90% 15 799 

03c) Verbruiksgoederen 32 556 31 355 30 199 29 085 28 012 -14% -4 544 

04) Bouw 33 373 35 701 38 191 40 856 43 706 31% 10 333 

05a) Vervoer en communicatie 24 876 26 231 27 660 29 167 30 756 24% 5 880 

05b) Handel en horeca 70 391 74 899 79 696 84 801 90 232 28% 19 841 

05c) Krediet en verzekeringen 10 142 10 520 10 913 11 320 11 742 16% 1 600 

05d) Zorg 81 678 91 294 102 042 114 055 127 483 56% 45 805 

05e) Overige marktdiensten 87 766 101 031 116 301 133 878 154 112 76% 66 346 

06a) Overheid en onderwijs 79 991 79 991 79 991 79 991 79 991 0% -

06b) Huishoudelijke diensten 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 0% -

Alle sectoren 477 077 509 583 546 498 588 383 635 878 + 33% + 158 801



Vestigingen per sector 2015 2020 2025 2030 2035
# 

verschil
% 

verschil

01) Landbouw 642 614 587 561 537 -105 -16%

02) Energie 228 236 245 254 264 36 16%

03a) Intermediaire goederen 825 781 739 699 661 -164 -20%

03b) Uitrustingsgoederen 224 235 246 258 270 46 21%

03c) Verbruiksgoederen 1 680 1 609 1 540 1 475 1 412 -268 -16%

04) Bouw 4 192 4 333 4 478 4 629 4 784 592 14%

05a) Vervoer en 
communicatie

1 314 1 359 1 406 1 454 1 504 190 14%

05b) Handel en horeca 11 102 11 002 10 902 10 804 10 706 -396 -4%

05c) Krediet en 
verzekeringen

1 689 1 889 2 113 2 364 2 644 955 57%

05d) Zorg 2 284 2 358 2 434 2 513 2 594 310 14%

05e) Overige marktdiensten 8 016 8 195 8 378 8 564 8 755 739 9%

06a) Overheid en onderwijs 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 0 0%

06b) Huishoudelijke diensten 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257 0 0%

Alle sectoren 35 884 36 297 36 756 37 262 37 820 1 936 5%



Ruimtebehoeftemodel

• Vervangingsvraag (verhuis van bedrijven): assumptie van 2% per jaar

• De economisch gedreven vraag



Aantal vestigingen op een
bedrijventerrein

2015 2020 2025 2030 2035
# 

verschil
% 

verschil

01) Landbouw 46 43 41 40 38 -8 -17%

02) Energie 218 226 235 244 253 35 16%

03a) Intermediaire goederen 650 615 582 550 521 -129 -20%

03b) Uitrustingsgoederen 230 241 253 265 277 47 20%

03c) Verbruiksgoederen 826 791 757 725 694 -132 -16%

04) Bouw 1 482 1 532 1 584 1 637 1 692 210 14%

05a) Vervoer en 
communicatie

651 673 696 720 745 94 14%

05b) Handel en horeca 3 280 3 250 3 221 3 192 3 163 -117 -4%

05c) Krediet en 
verzekeringen

194 217 243 271 304 110 57%

05d) Zorg 128 132 136 141 145 17 13%

05e) Overige marktdiensten 1 583 1 619 1 655 1 692 1 729 146 9%

06a) Overheid en onderwijs 140 140 140 140 140 0 -

06b) Huishoudelijke diensten 0 0 0 0 0 0 -

Alle sectoren 9 428 9 479 9 542 9 615 9 700 +272 +3%

Status Quo scenario



Verweving 

1. Milieu-

en hinder-

profiel

2. 

Inpassing

activiteit 

3. 

Mobiliteits

-profiel

Verweefbaarheids-

indicator =

1 tot 5 

punten

1 tot 3 

punten 

2 tot 5 

punten

8 tot en met 

13: moeilijk 

verweefbaar

5 tot en met 7: 

verweefbaar 

onder 

voorwaarden

0 tot met 4: 

te verweven



Verweving
Toepassing van de verweefbaarheidsindicator op de bedrijventerreinen in

Oost-Vlaanderen

Bron: bewerking Idea Consult, op basis VNG en VLAIO (GIS-bedrijventerreinen) 



Verweving
Toepassing van de verweefbaarheidsindicator op de bedrijventerreinen in

Oost-Vlaanderen

Verweefbaar
‘verweefbaar onder 

voorwaarden’
Niet- of moeilijk verweefbaar

• 977 bedrijven (10%)

• 778 ha (8%)

• 3.600 m² ruimtegebruik

• 3.474 bedrijven (35%)

• 1.804 ha (18%)

• 8.100 m² ruimtegebruik

• 5.550 bedrijven (55%)

• 7.610 ha (74%)

• 22.100 m² ruimtegebruik

Kmo’s actief in groothandel, opslag 

en reparatie, overheid en onderwijs 

+ veel bedrijven actief in de 

dienstensector

Logistieke bedrijven, lichtere 

industrie, groothandel en 

grotere perifere 

detailhandelszaken (vaak met 

grote logistieke behoefte)

Industriële bedrijven, groothandel, 

energie- en recyclagesector; 

vervoer en logistiek (met zwaar 

hinder en milieuprofiel en/of 

logistieke component

Bron: bewerking Idea Consult, op basis VNG en VLAIO (GIS-bedrijventerreinen) 



Verweving
Toepassing van de verweefbaarheidsindicator op de bedrijventerreinen in

Oost-Vlaanderen

• % van vestigingen binnen sector dat geacht wordt (niet-)verweefbaar te zijn

Bron: bewerking Idea Consult, op basis VNG en VLAIO (GIS-bedrijventerreinen) 



Ruimtebehoeftemodel

• Vervangingsvraag (verhuis van bedrijven): assumptie van 2% per jaar

• De economisch gedreven vraag



Ruimtegebruik

Determinant 3: ruimtegebruik per vestiging

• Het gemiddeld ruimtegebruik per vestiging in Oost-Vlaanderen bedraagt 9.084 m²

• Intensiever en/of zuiniger ruimtegebruik sterk afhankelijk van bedrijventerrein, mate van

sturing, voorschriften, etc.

• Twee assumpties meegenomen: daling van het gemiddeld ruimtegebruik met 5% en met

10%



Ruimtebehoefteraming provinciaal niveau

Drie basisberekeningen:

• De statusquo-berekening;

• Berekening minimale verweving (enkel ‘makkelijk’ te verweven);

• Berekening maximale verweving (‘makkelijk’ + ‘onder voorwaarden’ te verweven).

Vervolgens drie varianten :

• Vertraagde groei omwille van COVID-19.

• Verdichting 5%:

• Verdichting 10%.



1. Status quo

Sector 2015 2020 2025 2030 2035 
Ruimtevraag  

2015-2035 

01) Landbouw 65 76 87 98 107 42 65% 

02) Energie 641 680 720 762 806 165 26% 

03a) Intermediaire goederen 1 328 1 322 1 316 1 311 1 306 -22 -2% 

03b) Uitrustingsgoederen 322 360 400 442 485 163 51% 

03c) Verbruiksgoederen 817 838 858 877 895 78 10% 

04) Bouw 747 848 952 1 060 1 171 424 57% 

05a) Vervoer en communicatie 1 459 1 589 1 724 1 862 2 006 547 37% 

05b) Handel en horeca 1 963 2 113 2 262 2 409 2 555 592 30% 

05c) Krediet en verzekeringen 117 136 157 180 206 89 76% 

05d) Zorg 59 61 64 67 70 11 19% 

05e) Overige marktdiensten 1 050 1 143 1 238 1 336 1 435 385 37% 

06a) Overheid en onderwijs 144 145 147 149 151 7 5% 

06b) Huishoudelijke diensten 0 0 0 0 0 - - 

Alle sectoren 8 712 9 312 9 925 10 552 11 194 2 482 28% 

 

Ruimtebehoefteraming provinciaal niveau



2. Minimale verweving

Ruimtebehoefteraming provinciaal niveau

Sector 2015 2020 2025 2030 2035 
Ruimtevraag 

2015-2035 (in ha en %) 

01) Landbouw  65   75   84   93   101  36 56% 

02) Energie  641   677   714   753   792  152 24% 

03a) Intermediaire goederen  1 328   1 316   1 305   1 294   1 284  -44 -3% 

03b) Uitrustingsgoederen  322   359   397   437   478  156 48% 

03c) Verbruiksgoederen  817   834   851   866   881  64 8% 

04) Bouw  747   844   944   1 046   1 151  404 54% 

05a) Vervoer en communicatie  1 459   1 582   1 708   1 838   1 972  513 35% 

05b) Handel en horeca  1 963   2 080   2 193   2 302   2 409  446 23% 

05c) Krediet en verzekeringen  117   130   144   158   173  56 48% 

05d) Zorg  59   57   56   54   52  -7 -11% 

05e) Overige marktdiensten  1 050   1 102   1 153   1 201   1 247  197 19% 

06a) Overheid en onderwijs  144   145   147   149   151  8 5% 

06b) Huishoudelijke diensten  -     -     -     -     -    - - 

Alle sectoren  8 712   9 202   9 696   10 193   10 693  1 981 23% 

 



3. Maximale verweving

Ruimtebehoefteraming provinciaal niveau

Sector 2015 2020 2025 2030 2035
Ruimtevraag

2015-2035 (in ha en %)

01) Landbouw 65 59 50 39 27 -38 -59%

02) Energie 641 677 714 752 791 150 23%

03a) Intermediaire goederen 1 328 1 298 1 270 1 244 1 219 -110 -8%

03b) Uitrustingsgoederen 322 353 383 414 446 124 38%

03c) Verbruiksgoederen 817 822 826 830 834 17 2%

04) Bouw 747 742 724 691 642 -105 -14%

05a) Vervoer en communicatie 1 459 1 554 1 648 1 743 1 837 378 26%

05b) Handel en horeca 1 963 1 914 1 851 1 775 1 685 -278 -14%

05c) Krediet en verzekeringen 117 114 107 96 79 -39 -33%

05d) Zorg 59 49 38 27 15 -44 -75%

05e) Overige marktdiensten 1 050 931 791 630 446 -604 -58%

06a) Overheid en onderwijs 144 115 86 57 28 -116 -81%

06b) Huishoudelijke diensten 0 0   0 0 0 - -

Alle sectoren 8 712 8 627 8 490 8 297 8 047 -665 -8%



Ruimtebehoefteraming provinciaal niveau
Samenvatting

Status quo
Minimale
verweving

Min + 25% max. 
verweving

Maximale
verweving

Status quo

(tussen haken: bij vertraagde groei)

2 482

(2 253)

1 981

(1 728)

1 395

(1049)

-665

(-988)

Verdichting 5%

(tussen haken: bij vertraagde groei)

1 924

(1 773)

1 536

(1 234)

897

(587)

- 1 019

(-1 352)

Verdichting 10%

(tussen haken: bij vertraagde groei)

1 472

(1 242)

1 019

(740)

421

(126)

- 1 374

(-1 716)

Graad van verweving
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Deelruimten | indeling

• Gentse grootstedelijke economische ruimte

• Westelijke invloedzone van Gent

• Oostelijke invloedzone van Gent

• Economische ruimte Oudenaarde – Ronse

• Economische ruimte Dendersteden

• Economische Ruimte Sint-Niklaas –

Waaslandhaven



Vertrekpunt: 
werkpendel

Analyse
verhuisbewegingen

Analyse econ. 
dynamiek



Ruimtebehoefteraming deelruimten

Ruimtevraag per deelruimte, 2015-2035

Referentiepunt
Status quo

Matig 
ambitieniveau

Hoog 
ambitieniveau

Referentiepunt
Maximaal

Gentse economische ruimte 945 601 (494) 219 (64) -868

Westelijke invloedzone van Gent 131 88 (73) 68 (20) -271

Oostelijke invloedzone van Gent 195 122 (100) 31 (9) -124

Economische Ruimte Sint-Niklaas –

Waaslandhaven
754 443 (364) 55 (16) -221

Economische ruimte Oudenaarde -

Ronse
207 114 (94) 21 (6) -87

Economische ruimte Dendersteden 249 131 (108) 27 (8) -105

Totaal 2 481 1 499 (1 233) 422 (123) -1 676



Deelruimten | Vestigingseisen

Per deelruimte → verschillende (sectorale) ruimtevraag naar de toekomst

Deelruimte Landbouw Energie Industrie Bouw
Vervoer & 

Comm.
Diensten Andere Totaal

Gentse  ruimte 27 45 114 90 272 394 2 945

Westelijke invloedzone 0 -1 7 69 28 28 0 131

Oostelijke invloedzone 0 0 10 78 5 101 1 195

Ruimte Sint-Niklaas –

Waaslandhaven
6 124 31 108 201 280 4 754

ruimte Oudenaarde -

Ronse
3 -1 52 34 4 115 0 207

ruimte Dendersteden 6 -2 6 44 37 159 0 249

Totaal 42 165 219 424 547 1 077 7 2 481

Verdeling van de ruimtevraag (ha) voor de periode 2015-2035, per sector en per deelruimte in Oost-Vlaanderen
Bron: Idea Consult 



Deelruimte
Verweefbare 

Vestigingen

Vestigingen 

‘verweefbaar onder 

voorwaarden’

Niet-verweefbare 

vestigingen

Gentse economische 

ruimte
401 / 12% 1 316 / 38% 1 711 / 50%

Westelijke invloedzone 

van Gent
84 / 10% 265 / 32% 474 / 58%

Oostelijke invloedzone 

van Gent
106 / 8% 468 / 33% 819 / 59%

Economische Ruimte 

Sint-Niklaas –

Waaslandhaven

200 / 9% 676 / 31% 1 294 / 60%

Economische ruimte 

Oudenaarde - Ronse
55 / 8% 237 / 34% 412 / 58%

Economische ruimte 

Dendersteden
133 / 9% 528 / 35% 864 / 57%

Provincie Oost-

Vlaanderen
977 / 10% 3 474 / 35% 5 550 / 55%



Sturen op verweving en verdichting



Sturen op verweving en verdichting

Oriënteren

• Maximale verweving van bedrijvigheid en ruimte-efficiëntie op bedrijventerreinen als 

principes vastleggen in de strategische visie van het provinciale beleidsplan ruimte;

• Het opzetten van een monitor verdichting en verweving voor de Oost-Vlaamse 

bedrijvigheid i.s.m. de POM Oost-Vlaanderen. De monitor moet toelaten om de 

voortgang op deze domeinen op te volgen;

• Een traject opzetten ‘bedrijventerrein van de toekomst’, in samenwerking met 

terreinbeheerders en ontwikkelaars. Zo’n traject moet praktijkmensen sensibiliseren en 

inspireren richting  de gewenste objectieven.



Sturen op verweving en verdichting

Reguleren/dereguleren

• Opnemen van een verwevingsverplichting (of minstens streefcijfers verweefbare 

economie) in gebiedsontwikkelingen of beleidskaders of instrumenten in uitvoering van 

het beleidsplan Ruimte.

• Verfijnen van het toegangs- en uitgiftebeleid voor bedrijventerreinen, zodat enkel niet-

verweefbare bedrijventerreinen er terecht komen.

• Het promoten van de figuur van concessie voor bedrijfsgronden i.p.v. verkopen.

• Ruimte voor zelfregulatie en experiment via regelluwe zones/ ‘green deals’. Onder 

zelfregulatie begrijpen we hier dat de norm/het doel vastligt, maar de betrokken 

partijen vrij zijn in de wijze van realisatie. Pilootprojecten kunnen hierin een eerste stap 

zijn. 

• Aanreiken en promoten van een bovenlokaal toetsings- en afwegingskader voor 

locatiebeslissingen



Sturen op verweving en verdichting

Faciliteren en verbinden

• Matchen van woonontwikkelaars en ontwikkelaars economisch vastgoed, zodat in de 

kernen gemengde projecten tot stand komen i.p.v. monofunctionele woonprojecten. 

Op die manier krijgt verweving vorm.

• Versterkte dialoog en samenwerking op basis van een ‘omgevingsconvenant’ rond 

ruimte voor bedrijvigheid, waarin lokale besturen, ontwikkelaars, 

streekintercommunales, etc. kunnen instappen. 

• Stimuleren van samenwerking op bedrijventerreinen: parkmanagement, samenwerking 

op vlak van multimodale voorzieningen, op vlak van energie, 

bedrijveninvesteringszone.

• Verweefcoaches ter beschikking stellen als brugfiguren, om onderhandeling tussen 

partijen te faciliteren.



Sturen op verweving en verdichting

Stimuleren en investeren

• Een kansenkaart opstellen waarin quick wins of bijzondere opportuniteiten worden 

aangeduid voor verweving of verdichting. Deze kansenkaart kan mee de basis vormen 

voor pilootprojecten (zie hieronder);

• Pilootprojecten initiëren rond verdichting en verduurzaming

• Pilootfonds voor verwevings- en verdichtingsprojecten, gekoppeld aan de andere 

ambities op vlak van circulariteit en mobiliteit: energetische renovaties, aanleg van 

groen-blauwe buffers en glasvezel/5G, installatie van laadpalen voor e-mobiliteit, 

fietsinfrastructuur. 



Raming van de ruimtevraag voor 
niet-verweefbare economie

Contact:

Bart Van Herck

0477 26 34 44

bart.vanherck@ideaconsult.be



Project Briel – Baasrode (Dendermonde)
van verouderde site tot kwalitatief watergebonden bedrijventerrein 

Veerle Van Daele 23/11/2021



Ruimte voor niet-verweven bedrijvigheid

Hoe?

• bestaande bedrijventerreinen:

• activeren onbenutte gronden

• verdichten

• herontwikkeling

→ een case: project Briel – Baasrode

• aanleggen nieuwe bedrijventerreinen

• indien noodzakelijk in een circulaire samenleving

• op strategische locaties

• compensatie ruimtebeslag elders – in balans



Situering



Situering

Klik om de modelstijlen te bewerken

> Tweede niveau

• Derde niveau

– Vierde niveau



Toestand

Bestaand bedrijventerrein 

• lage beeldkwaliteit

• ongestructureerd

• vermenging van functies

• onbenutte delen

• geen buffers ten opzichte van omgeving



Toestand



Toestand



Toestand: functies



Masterplan stedelijk project Briel

Analyse ruimtelijke structuur & knelpunten

Onderzoek ontwikkelingssenario’s:
1. Wonen aan de Schelde

2. Trimodaal bedrijventerrein

3. Bipool-gemengd bedrijventerreinnaast wonen aan de Schelde

4. Verweving van clusters

5. Regionaal recreatiedomein

Voorkeurscenario: behoud en versterking huidige invulling

20,3 ha activeren

waarvan 18,65 ha watergebonden



Realisatietraject

Samenwerkingsovereenkomst tussen 3 partijen:

• Provincie Oost-Vlaanderen planning

• De Vlaamse Waterweg realisatie

• POM Oost-Vlaanderen projectcoördinator



Visie Project Briel

• Maximale maar haalbare transformatie tot een duurzaam

en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein

– Met veel aandacht voor de leefbaarheid van de 

omwonenden, mobiliteit en groene maatregelen

• Samenwerken om een haalbaar project te realiseren



Waarom watergebonden?

Historiek scheepswerf in Baasrode

Strategische ligging aan Schelde:

• Schaars aanbod van watergebonden 

terreinen op de as Antwerpen – Gent

• Tot Baasrode is de Schelde bevaarbaar 

met schepen tot 2000 ton

Baasrode ligt op as Seine-Schelde



Waarom watergebonden?

• Bestaande, brede waaier aan watergebonden 

activiteiten

• Interesse vanuit diverse bedrijven in de regio

• Terrein biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 

➔ op maat van het bedrijf èn de 

draagkracht van de omgeving

Reeds aanwezige 

watergebonden bedrijven



Hoe realiseren?

Wegwerken van knelpunt: verbeteren bereikbaarheid

• opmaak MOBER: 

• verschillende scenario’s voor betere ontsluiting naar N41 

werden onderzocht

• doel: realisatie van nieuwe ontsluitingsweg

• studie haalbaarheid heropening spoorlijn L52

• momenteel gebruik als museumspoorlijn

• doortrekken fietssnelweg

→ project als hefboom voor betere mobiliteit

ook voor ruimere omgeving



Hoe realiseren?

Opmaak PRUP

• gedeelte van terrein voorbehouden voor watergebonden 

bedrijvigheid 

• verordenende stedenbouwkundige voorschriften

• realisatie ontsluiting



Hoe realiseren?

Verwerven zonevreemde woningen

• aanwezigheid van Seveso-bedrijf

• toepassen recht van voorkoop DVW

• inmiddels 20-tal woningen verworven

• onteigeningsplan gekoppeld aan Ruimtelijk Uitvoeringplan

• sociaal begeleidingsplan



Hoe realiseren?

Opmaak inrichtingsplan

• parallel met opmaak PRUP

• in overleg met bestaande bedrijven

→ MAATWERK

• bouwen nieuwe kade(s) via PPS 

• interne ontsluiting

• betere invulling / verdichting

• structurerend gemeenschappelijk groen op terrein

• groen- en geluidsbuffer t.o.v. omgeving

• realiseren afwateringssysteem / infiltratie



Hoe realiseren?

Opmaak beheerplan

• samenwerking bedrijven stimuleren

• gebruik kade(s), ook door derden

• gecentraliseerd parkeren

• onderhoud gemeenschappelijke delen

• bewegwijzering

• beveiliging

• energie

• …



Conclusie

Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen

• vertrekken vanuit bestaande toestand

• wegwerken knelpunten

• werken aan draagvlak (communicatie)

• bedrijven

• omliggende bewoning

MAATWERK – LANGDURIG PROCES - VERTROUWEN



Vragen?



BART VERBEKE
projectcoördinator en ruimtelijk planner

VERHOGEN RUIMTELIJK 
RENDEMENT OP REGIONALE 
BEDRIJVENTERREINEN IN 
OUDENAARDE 

WEBINAR BEDRIJVIGHEID EN RUIMTE
23 november 2021



Hoe kunnen we
dit  beter
doen?



Is dit de
toekomst?



WWW.VENECO.B
E

ACHTERGROND
STUDIE

Project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ van Provincie  
Oost-Vlaanderen in samenwerking met Stad  
Oudenaarde en intercommunale SOLVA

Kan ruimtevraag opgevangen worden binnen  
bestaande bedrijventerreinen?

http://WWW.VENECO.BE/


bebouwde en onbebouwde ruimte  
bruwaan-ring II en lindestraat

bebouwde en onbebouwde ruimte  
coupure en meersbloem



bebouwingspercentage per perceel  
bruwaan-ring II en lindestraat

bebouwingspercentage per perceel  
coupure en meersbloem



bouwhoogte
bruwaan-ring II en lindestraat

bouwhoogte
coupure en meersbloem



leegstand, zonevreemd, restpercelen  
bruwaan-ring II en lindestraat

leegstand, zonevreemd, restpercelen  
coupure en meersbloem



STEEKKAART PER BEDRIJVENTERREIN



ANALYSE VAN VERBETERPUNTEN ( 
SWOT)



Het kan
beter!



Stimuleren van  
multimodaal transport

Concentratie van  
verkeersgenererende  

activiteiten

Efficiënt  
transportgebruik

Mobipunt

Collectief gebruik van  

bedrijfsfuncties

Stapelen van functies

Intensief  
ruimtegebruik (incl.  

daken)

Aanvullend  

ruimtegebruik in tijd

Leegstand en  
zonevreemdheid  

aanpakken

Restpercelen activerenLocatiebeleid

Aandacht voor  

beeldkwaliteit

MOGELIJKE
MAATREGELEN



WWW.VENECO.B
E

M A A T R E G E L E N M A T R I
X

Ruimtelijke winst: hoe doeltreffend is een  
maatregel?

Kostprijs: hoe duur is een maatregel?  

Haalbaarheid: hoe realiseerbaar is een maatregel?

http://WWW.VENECO.BE/


T O O L B O
X

Over welke instrumenten beschikken besturen om  
de voorgestelde maatregelen in de praktijk te  
brengen?

Overzicht welke instrumenten voor welke  
maatregelen kunnen gebruikt worden

Afdwingbaar karakter varieert



VERDIEPEND
ONDERZOEK



PARKEREN
C ENTR ALISEREN



RESTPERCELEN
AANSNIJDEN



HOGER BOUWEN



groen = oppervlakte parking  

oranje = oppervlakte kavel  

rood = oppervlakte gebouw

Ontwikkelbare kavels: 3,88 ha

Uitbreidingsreserves bedrijven of 2de bouwlijn: (minstens) 2,21 ha

Meerdere hectares ruimtewinst  

te boeken

Financiële haalbaarheidsstudie in  

meeste gevallen negatief

SLOTSO
M



The sky is the 
limit

Maar kost veel
geld



Project Bedrijvigheid Oudenaarde 
• www.oost-vlaanderen.be/

bedrijvigheidoudenaarde
• bedrijvigheidoudenaarde@

oost-vlaanderen.be 

VRAGEN OF OPMERKINGEN ?

http://www.oost-vlaanderen.be/oudenaardelinkeroever
mailto:oudenaardelinkeroever@oost-vlaanderen.be


RUIMTELIJKE KENMERKEN VAN 
BEDRIJVENTERREINEN MET HET OOG 
OP EEN CIRCULAIRE SAMENLEVING
Lien Poelmans, Wim Clymans - VITO

1/12/2021
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CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

1/12/2021

©VITO – Not for distribution 2

▪ Circulaire gebiedsontwikkeling doet ons slimmer en efficiënter omgaan met ruimte, 
door hergebruik, door intensief en meervoudig ruimtegebruik en door  stromen van 
personen, goederen, materialen, grondstoffen en energie te verbeteren, te verkorten 
en te verknopen. 

▪ Deze studie bekijkt de ruimtelijke kenmerken van bedrijventerreinen die de terreinen 
meer of minder geschikt maken voor een circulaire samenleving. 



CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

1/12/2021
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▪ Om strategisch gelegen bedrijventerreinen te bepalen, 
beoordelen we: 

1. hun duurzaam ruimtegebruik zoals de leegstandsgraad of 
het aandeel onbenut bedrijventerrein, 

2. hun ruimtelijke situering ten opzichte van producenten of 
consumenten zoals de ligging nabij woonkernen of 
agrarische gebieden en 

3. hun ruimtelijke situering ten opzichte van energie- of 
grondstofbronnen of knopen in een mobiliteits- of 
energienetwerk. 



BELEIDSINSTRUMENT ‘RUIMTELIJKE EVALUATIETOOL BEDRIJVENTERREINEN’

1/12/2021
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Geodatabase Toolbox

Visualisatie



1/12/2021

©VITO – Not for distribution 7



SELECTIE VAN RUIMTELIJKE CRITERIA IFV CIRCULAIRE SAMENLEVING

1/12/2021

©VITO – Not for distribution

Ruimtelijke criteria: 
• Kwantificeerbare en 

gebiedsdekkende maat voor een 
ruimtelijke kenmerk gerelateerd 
aan een bedrijventerrein. 

• Het laat toe om per 
bedrijventerrein een ruimtelijke 
paspoort op te vragen. 

• Hier ligt de focus op criteria die 
een vertaling zijn van de puur 
ruimtelijke principes vervat in het 
beleidskader transitie naar een 
circulaire samenleving, en het 
beleidsplan 2050.
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RUIMTELIJK PASPOORT
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RUIMTELIJK PASPOORT
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4 TYPES UITGEWERKT BINNEN DE STUDIE

1/12/2021
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1. Zelfvoorzienend energiesysteem

2. Slimme en duurzame mobiliteit op 
bovenlokaal niveau

3. Slimme en duurzame mobiliteit op 
lokaal niveau

4. Landbouw korte keten



UITWERKING TYPERING BEDRIJVENTERREINEN

1/12/2021

©VITO – Not for distribution

Type: 
• Een type geeft per 

bedrijventerrein weer wat de 
potentie is om een bepaald
circulaire samenlevingsaspect te
ondersteunen (vb. 
zelfvoorzienend energiesysteem, 
of slimme en duurzame mobiliteit
op lokaal niveau, etc). 

• Het al dan niet voldoen aan een
set van ruimtelijke criteria
bepaalt of een BT tot een type 
behoort: hoog/middelmatig/laag. 

• Ruimtelijke criteria uit
verschillende thema’s worden
gecombineerd binnen één type. 



Ruimtelijke criteria Parameter CheckMaat Sign Threshold Add_score BT 1 BT2
Nabijheid kernen/stedelijk gebied Kern Ja Afstand tot kern (m) < 1000 2 X X
Nabijheid van andere BT (opp) oppBT_diss Ja Opp. BT (m²; 1000m) > 5000000 1 X
Nabijheid van andere BT (gem. Opp) gem_oppBT_diss Ja Gem opp. BT (m²; 1000m) > 2000000 1 X
Nabijheid energie-intensieve tuinbouw serre_ha Ja Opp. Gebruiksprcl (5km) > 50 2
EV klein (op BT) met min. dichtheid (>1.8MWh/m) Warmtevraag_BT_klein_min Ja MWh > 25000 3
EV klein (rond BT) met min. dichtheid (>1.8MWh/m) Warmtevraag_Nabij_klein_min Ja MWh (1000m niet op BT) > 25000 3 X
EV klein (op en rond BT) met min. dichtheid Warmtevraag_Totaal_klein_min Ja MWh (1000m) > 100000 1
EV groot (op BT) Warmtevraag_BT_groot Ja GWh/j > 100 4 X
EV groot (rond BT) Warmtevraag_Nabij_groot Ja GWh/j (1km niet op BT) > 100 4
EV groot (op en rond BT) Warmtevraag_Totaal_groot Ja GWh/j (1km) > 250 1
Huidige windproductie - aantal Wind_Huidig_aantal Ja Aantal (5km) > 15 1
Huidige windproductie - capaciteit Wind_Huidig_MW Ja MW (5km) > 47 1
Potentieel windproductie Wind_Potentieel_aantal Ja Aantal (5km) > 23 2 X
Restwarmte potentieel (op BT) Restwarmte_aantal Ja Aantal op > 0 2 X
Restwarmte potentieel (nabij BT) Restwarmte_aantal_nabij Ja Aantal nabij (1km) > 0 1 X
Ligging tov hoogspanningssites (omslag) HS_site Ja score: 2 / 1 / 0 > 0 !HS_site! X
Ligging tov hoogspanningsleidingen HS_geospan Ja score: 2 / 1 / 0 > 0 !HS_geospan!/2 X X
Ligging tov pijpleidingensites (omslag) PL_site Ja score:  1 / 0 > 0 !PL_site!

Ligging tov pijpleidingen PL_leiding Ja score: 1 / 0 > 0 !PL_leiding!/2 X

Ligging tov havens Ligging_Hav Ja score: 1 / 0 > 0 !Ligging_Hav! X X
Ligging spooroverslag Spooroverslag Ja Afstand (in m) < 1000 1
Ligging tov kade-infrastructuur Kade Ja score: 1 / 0 > 0 !Kade!
Ligging tov wegennetwerk Wegennetw Ja score: 3/2/1/0 > 1 1 X

Aanwezigheid huishoudelijke afvalverwerking BestHuisAV_aantal Ja Aantal (5km) > 0 1

VB. ZELFVOORZIENEND
ENERGIESYSTEEM

1/12/2021
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Voorwaarde per criterium

Score per bedrijventerrein (BT)= ∑add_score 19 6

Gewicht
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SWOT-ANALYSE
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Lokaal niveau

Bovenlokaal niveau



SWOT-ANALYSE

1/12/2021

©VITO – Not for distribution 19



VISUALISATIE IN EXCEL
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VISUALISATIE IN EXCEL
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BELEIDSINSTRUMENT IS FLEXIBEL
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▪ Toevoegen van nieuwe
ruimtelijke criteria

▪ Aanpassen van bestaande
types

▪ Toevoegen van nieuwe
types



BELEIDSINSTRUMENT IS FLEXIBEL
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▪ Screenen van nieuwe
locaties



VOORBEELD: SCORE VOOR PRUP BALGERHOEKE OP TYPE ZELFVOORZIENEND ENERGIESYSTEEM
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VOORBEELD: SCORE VOOR PRUP BALGERHOEKE OP TYPE ZELFVOORZIENEND ENERGIESYSTEEM
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MEER INFORMATIE:
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▪ Eindrapport en filmpje van de studie: https://oost-
vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-
planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-
vlaanderen-2050/onderzoeken.html

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/onderzoeken.html


EHUBt in Energielandschap 2050
Bedrijventerreinen – kloppend hart van het regionale energiesysteem in 2050

Case - Greenfield - EHUBt Balgerhoeke
Case – Brownfield - EHUBt Ruien

Case – bestaand bedrijventerrein - TTS



Energieplanning
Regionale Ruimtelijke Energievisie & Strategie (RRES)



Klimaat problematiek 
Energietransitie!



Vlaams klimaat- en energieplan 

-35% CO2 tov 2005 

Windkracht 2020 & 

Warmteplan 2020

Doelstellingen: 
aantallen, beperkingen, …

Burgemeestersconvenant 

-20% CO2 tegen 2020

- 40% CO2 tegen 2030 

Beperken opwarming 

onder de 2°C 

Streven naar max. 1,5 °C





— Bouwen van windturbines, pv 
panelen, biomassacentrales, …

— Aanleggen & aanpassen van energie 
& distributie infrastructuur

— Voorzien van opslag & omslag
— Soft/Hardware, modellen om 

slimmer energie te verbruiken

Indien geen planning… Kost!

→Wie eerst komt, eerst maalt
→ Herhalen fouten verleden
→ Geen afweging t.o.v. andere noden
→ Bestendigen inefficiënt ruimtegebruik

Energietransitie = Kost?

→ Geen samenhang
→ Energie & kosten inefficiënt
→ Maatschappelijke weerstand



— Geïntegreerde afweging:
— Waar windturbines ? Hoogte?
— Waar grootschalige PV ?
— Waar biomassacentrale ?
— Waar warmtenetten?
— Waar centrale opslag?

— I.f.v. gerichte & gefaseerde 
investeringen

Ruimtelijke energieplanning… Kans!

→ Duurzame investering
→ Opbrengsten voor maatschappij
→ Afwegen t.o.v. andere ruimtevragen
→ Ruimtelijke uitdagingen aanpakken

Of investering = Kans?

→ Samenhangend systeem
→ Energie & kosten efficiënt
→ Weerstand? Mogelijk, maar minder…



Ruimtelijke en onderbouwde visie → betere
vergunningen

— Omgevingsvergunning:

De deputatie van de Provincie is 
bevoegd voor aanvragen tot en 
met 4 windturbines per 
aanvraag, met een vermogen 
per windturbine van meer dan 
1,5 MW en buiten de grenzen 
van de Zeehaven van Gent



= Geïntegreerde opmaak van een onderbouwde, gedragen en ruimtelijke 
bovenlokale visie op het Energielandschap in 2050, om twee evenwaardige 
doelstellingen te realiseren:

— Op regionaal niveau maximaal CO2 reductie door productie, opslag en 
omslag van hernieuwbare en duurzame energie, rekening houdend met de 
landschappelijke draagkracht van het Waasland.

— Het geïntegreerd realiseren van het regionaal energielandschap aangrijpen 
om maximaal ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde voor het 
Waasland te creëren.

= Opmaak strategie en aanzet van actieprogramma ifv uitvoering

— Met engagementen over “wie doet wat?”, “hoe?” en “tegen wanneer?”
— Om visie te laten aansluiten bij lokale klimaatactieplannen, huidige en 

toekomstige

Regionale Ruimtelijke Energievisie & Strategie (RRES)



CONTEXT

lokaal regionaal globaal

REGIONAAL ENERGIESYSTEEM



Geraardsbergen

Ninove

Denderleeuw

Liedekerke

Aalst

Lierde

Roosdaal

Haaltert

Affligem

WINDEnergielandschap 2050 Denderland







RRES: 2 concepten, vele bouwstenen



ZON

HUIDIGE WINDRESTRICTIES

WIND

BESTAANDE DAKEN / 
RESTRUIMTES / INTEGRATIE IN 

ONZE VLAAMSE 
INFRASTRUCTUREN

BIOMASSA

OPTIMALISATIES BIOMASSA
uit huishouden, industrie en 

natuur

WATER

MINIMALE OPBRENGST MAAR 
BEPALEND VOOR IDENTITEIT 

DENDERLAND

HERNIEUWBARE ENERGIE BRONNEN



RUIMTELIJKE CONCEPTEN
WINNINGSGEBIED



Bouwstenen winningsgebieden 

Concentrated Solar Power veld

Houtige biomassa + ketel

Aqua (en Rio-) thermie

Waterkrachtcentrale
Windlandschap 

PV veld

Pompstation



AANPAK
UITGANGSPUNTENOPSLAG en OMSLAG



RUIMTELIJKE CONCEPTEN
EnergieHUB



EHUB waarom op bedrijventerreinen? 

• Grote energievraag
• Al veel hernieuwbare en duurzame energie productie, nog meer potenties - visuele aanknopingspunten 

voor installaties
• Directe afzetmogelijkheden, uitstekende kansen voor de locatie van opslag en omslag-installaties, die 

omwille van schaalelementen en veiligheidsaspecten niet steeds verweven in de gemengde leefomgeving 
kan voorkomen.

• Restwarmte
• Zwaartepunten en/of knooppunten in - het huidige gas- en elektriciteitsnet (zowel distributie als 

transmissie).
• Knooppunten van - bestaande grondstoffen distributie infrastructuur met een link naar hernieuwbare en 

duurzame energie toepassingen – zoals bijvoorbeeld waterstof leidingen.
• Industriële processen met een nood aan grondstoffen en/of waarbij stoffen vrijkomen/geproduceerd 

worden die een link hebben naar hernieuwbare en duurzame energie toepassingen. 
• Knooppunten en/of zwaartepunten van – het bovenlokale transportnet in zijn verschillende modi (over de 

weg, spoor en water – waarbij het aantal bewegingen en grootte van de transportmiddelen bepalend is).
• Logistieke activiteiten met een hoge vraag naar brandstoffen..

• De nabijheid van dichte kernen met een geconcentreerde energievraag – bv voor collectieve 
warmtevoorziening via een warmtenetwerk 

• …

! Uiteraard nog steeds plaatsen voor bedrijvigheid



EHUBt Concept - Bedrijventerreinen als mitochondriën van het bovenlokaal energie 
metabolisme



Bouwstenen EHUBts

Power-2-synfuel

Thermische buffer (BEO, KWO, Tank, ..)

Vehicle-to-grid

Batterij (container)

Biomassa + vergister

Restwarmte



Bouwstenen 

Transformator station

Warmtenetwerk onderstation
Uitkoppelpunt naar warmtenetwerk 



EHUBTs – analyse en selectie



Wat maakt een bedrijventerrein  een EHUBT?
Selectie obv eigenschappen en een proces

→ Energielandschap 2050 proces
! Analyse van data, input stakeholders
! Bouwenstenen, scenario’s → visie
! Bestuurlijke beslissing obv resultaten proces

→ Ruimtelijk-energetische context: 
? Winningsgebieden
? Grote vraag (interne vraag, kernen, bovenlokaal transport)
! Kenmerken bedrijventerrein zelf

TOOL Kenmerken van bedrijventerreinen 

Type “Zelfvoorzienend energiesysteem (EHUBt)”

Een BT dat kan ingezet worden voor de productie, opslag/omslag van energie ifv BT zelf 
EN energielevering naar de omgeving 



• Nabijheid kernen/stedelijk gebied

• Nabijheid van andere bedrijventerreinen (opp)

• Nabijheid van andere bedrijventerreinen (gem. opp)

• Nabijheid van serres

• Energievraag kleinverbruikers op BT met minimale 
dichtheid (>3MWh/m)

• Energievraag kleinverbruikers in nabije omgeving 
(buffer rond BT) met minimale dichtheid (>3MWh/m)

• Energievraag kleinverbruikers totaal (op en rond BT) 
met minimale dichtheid (>3MWh/m)

• Energievraag grootverbruikers op BT

• Energievraag grootverbruikers in nabije omgeving 
(buffer rond BT)

• Energievraag grootverbruikers totaal (op en rond BT)

• Huidige windproductie (aantal windturbines)

• Huidige windproductie (geïnstalleerd vermogen)

• Potentieel windproductie (aantal ifv beschikbare 
ruimte)

• Restwarmte potentieel aantal op BT

• Restwarmte potentieel in nabije omgeving

Naar welke ruimtelijke kenmerken werd gekeken ikv scannen 
potentieel ‘zelfvoorzienend energiesysteem’?

• Ligging tov hoogspanningssites 
(overslag/omvormingsstations)

• Ligging tov hoogspanningsleidingen

• Ligging tov pijpleidingensites 
(overslag/omvormingsstations)

• Ligging tov pijpleidingen

• Ligging tov havens

• Ligging spooroverslag

• Ligging tov kade-infrastructuur

• Ligging tov wegennetwerk

• Bestemming restproducten: Aantal huishoudelijke 
afvalverwerkingscentrale

Bijkomende info manueel:

• Type bedrijvigheid, oa via NACEBEL codes gevestigde 
bedrijven (bvb chemie, metaalverwerking, …)

• Samenwerkingsverbanden

• Info ivm ambities rond duurzaamheid (waar 
beschikbaar), …

• …



EHUBt status → Bouwstenen

• Aanbod hernieuwbare en duurzame energie (HDE)
• Vraag 
• Flexibiliteitsmechanismen
• Interacties, business cases samenwerkingsmodellen: intern op het 

bedrijventerreinen en tussen bedrijventerrein  en omgeving



EHUBT – Balgerhoeke



Balgerhoeke: Regionaal bedrijventerrein & EHUBt

Greenfield in een Energielandschap 

Energiecontext
- Windlandschap met + 30 windturbines
- Afval-Energiecentrale IVM
- Warmtenetwerk Eeklo in ontwerp
- Hoogspanningspost Elia Noord
- N49 wordt Ax tussen Zeebrugge en Antwerpen
- Idee zonnegordel
- Stedelijk gebied Eeklo







Evaluatie ruimtelijk paspoort Balgerhoeke-EHUBt

Score Balgerhoeke als EHUBt: LAAG

Draagt positief bij aan score – Externe factoren, moeilijk te sturen

+ Gunstige ligging tov hoogspanningssite &-leiding
+ Gunstige ligging tov wegennetwerk
+ Uitgesproken gunstige ligging tov afval energie centrale – met restwarmte
+ Uitgesproken gunstige ligging tov windwinningsgebied
→Maximaal valoriseren van KANSEN

Draagt negatief bij aan score – Interne factoren, makkelijker te sturen

- Energievraag en aanbod op bedrijventerrein zelf nu zeer laag
- Energievraag en aanbod in de omgeving laag (enige afstand van andere 
bedrijventerreinen en van voldoende) bebouwing



Afbakening zones
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GIS data → cijfers

2021-12-03 35

Oppervlakte (m²):
- Wind potentieel zones 
- Dakenpotentieel PV
- (Biomassa)
- …

Richtgetallen in FME model:
- kWp/m²
- kWh/kWp (jaarlijkse opbrengst)
- …

Vermogen (MW)
Jaarlijkse energieopbrengst (GWh) 



Balans tussen vraag en aanbod - elektrisch
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Zone 1 - 1 km Zone 2 - Eeklo en Maldegem Zone 3 - Kaprijke en Sint-Laureins

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

A
an

b
o

d

WKK
Eeklo en Maldegem WKK

2,4 0,0 Kaprijke en Sint-Laureins 
WKK

0,0 0,0

Wind Balgerhoeke Wind 40,0 106,0 Eeklo en Maldegem 
Wind

64,6 232,6 Kaprijke en Sint-Laureins 
Wind

0,0 18,0

Zon Balgerhoeke Zon 4,7 31,4
Eeklo en Maldegem Zon

17,5 290,0 Kaprijke en Sint-Laureins 
Zon

6,8 115,0

Biogas en biomassa
Blagerhoeke Biogas en 
Biomassa

55,6 67,6
Eeklo en Maldegem 
Biogas en biomassa

57,3 67,6
Kaprijke en Sint-Laureins 
Biogas en biomassa

0,1 ?

V
ra

ag

Elektriciteit residentiëel
Elektriciteitsverbruik 
rond balgerhoeke

39,5 39,5
Eeklo en Maldegem 
Elektriciteit residentiëel

78,8 78,8
Kaprijke en Sint-Laureins 
Elektriciteit residentiëel

18,5 18,5

Elektriciteit bedrijven
Elektriciteitsverbruik 
rond balgerhoeke

57,6 57,6
Eeklo en Maldegem 
Elektriciteit industrie

190,5 190,5
Kaprijke en Sint-Laureins 
Elektriciteit industrie

24,7 24,7

-1,6 107,8 -145,0 320,9 -43,1 89,8

file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - WKK Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - WKK Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Wind Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Wind Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - Wind Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Zon Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Zon Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - Zon Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Biogas en Biomassa
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Bio Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - Bio Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Vraag Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - Vraag Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Vraag Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Elektriciteit
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/10 km - Vraag Elektriciteit


Balans tussen vraag en aanbod - warmte
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Zone 1 - 1 km Zone 2 - Eeklo Zone 3 - Maldegem

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

Aard
GWh/jaar

huidig
GWh/jaar
mogelijk

A
an

b
o

d

Restwarmte industrie Restwarmte industrie ? ? Restwarmte industrie ? ?

Biomassa Restwarmte IVM 0,00 200,00 Biomassa Eeklo 0 200,47 Biomassa Maldegem 0 0,84

Lage temperatuur (rest)warmte RWZI Aquafin Eeklo 0,00 11,11

V
ra

ag

Warmte residentiëel
Balgerhoeke en 
omgeving 
warmtegebruik

36,58 36,58
Eeklo warmte 
residentiëel

83,23 52,89
Maldegem warmte 
residentiëel

93,76 59,58

Warmte bedrijven
Balgerhoeke en 
omgeving 
warmtegebruik

23,48 23,48 Eeklo warmte bedrijven 81,27 81,27
Maldegem warmte 
bedrijven

53,54 53,54

-60,06 151,05 -164,51 66,30 -147,30 -112,28

file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Bio warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Bio Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Bio Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - RWZI Aquafin
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Vraag Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1 km - Vraag Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Warmte
file:///C:/Users/R0115/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5 km - Vraag Warmte


Bouwblokken flexibiliteit

Stationaire batterij:

• Een stationaire batterij is uitermate geschikt voor het balanceren van de variabiliteit van hernieuwbare energiebronnen. Wanneer productie groter 
is dan consumptie, kan de overtollige elektriciteit opgeslagen worden, deze kan later gebruikt worden wanneer er een tekort is aan hernieuwbare 
energie. 

Vehicle-to-grid

• Wanneer de elektrische wagens van de werknemers overdag stil staan, kunnen deze actief ingezet worden als een variabele afnemer. Het laden 
gebeurt op momenten met veel hernieuwbare energieproductie. Bovendien kan met bidirectionele laadinfrastructuur ook energie teruggestuurd 
worden vanuit de wagens. Waardoor ze ingezet kunnen worden zoals een stationaire batterij. 

Waterstof elektrolyse

• Overschotten aan elektriciteit kunnen omgezet worden in waterstof met behulp van elektrolyse. Deze groene waterstof kan lokaal geconsumeerd 
worden in de bedrijven of geëxporteerd worden. 

Warmtebuffer

• Een warmtebuffer is de variant van een stationaire batterij voor warmte. Wanneer er een overschot is aan warmte kan deze tijdelijk opgeslagen 
worden in een warmtebuffer. Tekorten kunnen vervolgens opgevangen worden met de opgeslagen energie.

Zonnespiegels

• Zonnespiegels focussen de energie van de zon met behulp van speciaal gedimensioneerde spiegels, deze energie wordt omgezet in warmte die 
gebruikt kan worden ter injectie in het warmtenet.  Zonnespiegels zorgen voor een duurzame manier om warmte te produceren, gecombineerd 
met een warmtebuffer kunnen ze ingezet worden als flexibiliteit voor het warmtenet.



Bouwblokken bedrijvigheid

Logistiek bedrijf

• Dit type bedrijf wordt energetisch gekarakteriseerd door een laag energie verbruik zowel elektrisch als warmte. Bovendien heeft dit type bedrijf 
een groot potentiaal aan PV op de daken van opslagloodsen. Daarnaast kunnen koelinstallaties ingezet worden als flexibiliteitsblok. Bij een tekort 
aan elektriciteit, kan het koelvermogen verlaagd worden, dit zorgt voor een tijdelijke stijging van de temperatuur. Achteraf dient het vermogen 
weer verhoogd te worden, om de temperatuur te herstellen naar het oorspronkelijke  niveau. Dit type bedrijf heeft enkel warmte nodig voor de 
verwarming van de gebouwen, dit kan gebeuren met lage temperatuur warmte. 

Maakbedrijf 

• Maakbedrijven hebben een groter energieverbruik in vergelijking met logistieke bedrijven, zowel elektrisch als warmte. Ook dit type bedrijf heeft 
een groot potentieel aan PV productie op de daken en enkel nood aan laagwaardige warmte.

Voedselverwerkend bedrijf 

Voedselverwerkende bedrijven hebben een gelijkaardig energieverbruik als een maakbedrijf, ook deze bedrijven hebben een potentiaal aan PV 
productie op de daken. Bovendien hebben deze bedrijven door de koelinstallaties een potentieel aan flexibiliteit gelijkaardig aan de logistieke 
bedrijven. Bovendien volstaat voor dit type bedrijf ook laagwaardige warmte. 

Metaalverwerkend bedrijf

• Terwijl de voorgaande bedrijven als laag energie intensief beschouwde kunnen worden, zijn metaalverwerkende bedrijven veel energie 
intensiever. Daarnaast heeft dit type bedrijf een potentieel aan PV productie, bovendien kan er restwarmte gerecupereerd en geïnjecteerd worden 
in het warmtenet. In tegenstelling tot de voorgaande bedrijven heeft dit type bedrijf wel nood aan hoogwaardige warmte in de 
productieprocessen. 

Chemie bedrijf 

• Chemische bedrijven zijn uitermate energie intensief en hebben dan ook nood aan hoogwaardige warmte. Er is geen potentieel aan PV, maar wel 
een groot potentieel aan restwarmterecuperatie ter injectie in het warmtenet. 
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Scenario oefeningen

Elektrisch scenario
➢ Maximaal windpotentieel,  75% PV potentieel, 100% biomassa potentieel gerealiseerd

+ Bedrijven: lage warmtevraag, hoog elektriciteit productie potentieel

+ Flex: gericht op elektriciteit 

Gemengd scenario
➢ Cf. elektrisch scenario maar biomassa potentieel beperkt tot 20% (IVM oven valt weg, vervangen door 

zonnespiegels )

+ Bedrijven: hogere warmtevraag, elektriciteit productie potentieel

+ Flex: gericht op elektriciteit en warmte 

? Autoconsumptie zones
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Scenario - analyses

Jaarbalans
Elektriciteit 
(GWh/jaar) zone 3

Warmte 
(GWh/jaar) zone 3

Waterstof 
(GWh/jaar)

Productie 627 214 135

Consumptie 349 264 0

Balans 278 -50 135

 

Batterij gesatureerd, 
piek zoveel mogelijk 
beperkt door 
waterstofelektrolyse 

 

Netafname door 
lege batterij 

Batterij compenseert 
onbalans tussen 
productie en 
consumptie 



Conclusies rol Balgerhoeke als EHUBt

• Gezien de (huidige al) hoge hernieuwbare elektriciteitsproductie en de nabijheid van de
Elia post Eeklo-Noord (met plaats!) is Balgerhoeke zeer geschikt voor bedrijven met een
hoge elektriciteitsvraag én voor bedrijven die veel hernieuwbare elektriciteit kunnen
bieden. Bouwblokken die de regionale auto consumptie van elektriciteit omhoog helpen
zijn zeer geschikt.

• Balgerhoeke ligt nabij een waterloop. De combinatie met de elektriciteits omgeving laat
H2 productie via elektrolyser toe.

• Gezien de afval energie centrale, de mogelijkheden voor een warmtenetwerk in
kleinstedelijk gebied Eeklo heeft Balgerhoeke een onmiskenbare (cruciale!) rol ovv
warmte uitwisseling.

• Gezien de aanwezigheid van de N49 en N9 heeft Balgerhoeke een rol ovv voorzien van
duurzame transport energie voor bovenlokaal (zwaar!) transport.

→ gemengde rol als EHUBt, vertaalt zich in de bouwstenen
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Conclusies Bedrijvigheid

• Balgerhoeke is geen geschikt bedrijventerrein voor bedrijven met een zeer hoge warmtevraag en
met een hoog temperatuurniveau zoals bijvoorbeeld petrochemische bedrijven. Er zijn immers
geen hoge temperatuur warmtebronnen in de directe omgeving.

• Vanwege de eerder beperkte ruimte is het weinig realistisch dat er zich een hele cluster van dit
type bedrijven op deze locatie zal ontwikkelen. Zo kan er ook geen warmte uit bijvoorbeeld
exotherme processen uitgewisseld worden met naburige bedrijven.

• Bedrijven die veel elektriciteit verbruiken en/of aanbieden passen goed – voorbeeld logistiek. Past
ook aan N49. Elektriciteit stromen laten toe elektriciteit te laden óf H2 te voorzien om te tanken.

• De warmtevraag is essentieel voor de opstart van het warmtenetwerk maar dan vooral veel
warmtevraag op lagere temperatuur (+/- 70°C). Vandaar zeker niet enkel in te zetten op bedrijven
uit de logistieke cluster, maar zeker ook in te zetten op bedrijven uit de metaalnijverheid of de
voedingsindustrie met een hogere warmtevraag. Dit om op het terrein zelf voldoende
warmtevraag te hebben om de investering in het warmtenet te kunnen valoriseren.

• Het lijkt aangewezen om het bedrijventerrein (minstens gedeeltelijk) zonder gasleidingen aan te
leggen. Op deze locaties kan het warmtenet vanuit IVM aangelegd worden om de warmtevraag
van deze bedrijven te dekken.
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Conclusies Energie

• Het is essentieel om voldoende flexibiliteit te voorzien op Balgerhoeke, zowel elektrische als voor
warmte, dit om de fluctuaties in hernieuwbare energieproductie op te vangen. Voldoende
batterijcapaciteit, vehicle2grid installaties of stuurbare energievraag kunnen de dagelijkse
schommelingen aan hernieuwbare energieproductie opvangen en zorgen voor een hogere
zelfconsumptie op en rond Balgerhoeke (van 45% naar 53% na toevoeging van 1 batterij
bouwsteen).

• Naast deze dagelijkse verschillen zijn er ook de grote seizoensverschillen. De hoge hernieuwbare
energieproductie in de zomer kan opgevangen worden door de lokale productie van waterstof en
kan de lokale zelfconsumptie van elektriciteit doen stijgen van 53% naar 89% door toevoeging van
1 bouwsteen waterstofproductie. De geproduceerde waterstof kan vervolgens gebruikt worden
als bron voor de mobiliteitstransitie. De vraag is of die H2 nog voor industriële toepassingen daar
kan gebruikt worden? Niet als grondstof en eerder niet als hoogwaardige energiebron (zie
bedrijvigheid). Dus een hoge productie moet vooral voor export zijn. Echter geen Fluxys leiding
nabij. Eventueel op langere termijn schakel in het Fluxys waterstofnet van de toekomst.

• Door het plaatsen van de nodige flexibiliteitsbouwstenen kan de lokale overproductie in de
toekomst op zomerdagen beperkt blijven tot 100-150 MW. Dit bij invulling van 100% van het
potentieel van windenergie en met 75% van de invulling van het maximale PV potentieel in de
omgeving. Deze capaciteit is vandaag reeds beschikbaar op de nieuwe hoogspanningspost Eeklo-
Noord vlak naast het bedrijventerrein.



EHUBt Ruien





Evaluatie ruimtelijk paspoort Ruien-EHUBt
Brownfield

Score Ruien als EHUBt: MATIG

Draagt positief bij aan score - extern
+ Uitgesproken gunstige ligging tov hoogspanningssite &-leiding
+ Gunstige ligging tov pijpleidingen (fluxys)
+ Uitgesproken gunstige ligging tov kade-infrastructuur
→Maximaal valoriseren van KANSEN

Draagt negatief bij aan score - intern
- Energievraag en aanbod op bedrijventerrein zelf nu zeer laag
- Energievraag en aanbod in de omgeving laag
- Winningsgebieden potentieel enkel obv beleidskader Wind – beperkt. Geen zicht op toekomst 

(Energielandschap 2050 Zuid-Oost-Vlaanderen, potenties in West-Vlaanderen en Wallonië) 
→ Kunnen deze kwetsbaarheden/knelpunten aangepakt worden om sterktes/kansen te 
worden?







Zoom warmtevraag bedrijventerrein  en omgeving

0,2 GWh/j → 0,025 MW WKK (geïnstalleerd thermisch vermogen, 8000 vollasturen)
1 GWh/j → 0,13 MW WKK (geïnstalleerd thermisch vermogen , 8000 vollasturen)
20 GWh/j → 2,5 MW WKK (geïnstalleerd thermisch vermogen , 8000 vollasturen)
200 GWh/j → 25  MW WKK (geïnstalleerd thermisch vermogen , 8000 vollasturen)

Kan er aan Ruien als EHUBt een vraag gesteld worden nu of in de toekomst naar elektriciteit, 
warmte, transportenergie? 

Warmte
- Huidige warmtevraag bedrijventerrein Ruien (incl. Rosalinde)

• Scaldis Ruien, Links van HS station: 1-20GWh/j 
• Moerman – handel – 0,2-1 GWh/j
• …
→ Zeer laag potentieel voor warmtenetwerk 

- In 1km omgeving
• 5 vragers 0,2-1 GWh/j (residentie 4klaver, gemeentehuis, …)
• Segmentaire warmtevraagkaart
→laag potentieel (afstand mee inrekenen), beperkt gebied mogelijkheden

- Verder
• 3km ZW - -Avelgem bedrijventerrein: Balta en IVC Textiel (20-200 GWh/j), betonbedrijf 
→ver voor korte termijn warmte uitwisseling, mogelijkheden op langere termijn (indien dan nog nodig)
• +10km bedrijventerrein  Ronse
• +10 km bedrijventerrein Oudenaarde 
• +10 km bedrijventerreinen Kortrijk
→! te ver voor warmte uitwisseling, dus van hieruit geen vraag naar warmte aan Ruien



Potenties omhoog?
→ Huidige potenties maximaal valoriseren: HS, HS leiding, Fluxysleiding, kade
→ Mogelijkheden om kwetsbaarheden/knelpunten →sterktes/kansen:
- Intern werken aan energievraag op bedrijventerrein – invulling!
- Aanduiden windpotentieel in de ruime omgeving → afhankelijk van 

uitkomst Energielandschap 2050, ?plannen in West-Vlaanderen en 
Henegouwen

- Externe energievraag verhogen? 
➢ Transport? → zie SWOT analyse mogelijkheden
➢ Kern verdichten – ruimtelijke keuze? 
Zeer lage woonbehoefte Kluisbergen



EHUBt RUIEN, conclusies

→ Ruien is een bedrijventerrein  met sterke energie distributie voorzieningen
→ De ligging aan een bevaarbare waterweg en de (mogelijkheden voor) kade 

infrastructuur zijn een sterke troef 
→ Energievraag creëren op bedrijventerreinen biedt mogelijkheden om 

maximaal in te spelen op EHUBt paspoort, potenties en rekening te houden 
met randvoorwaarden (geen goede ontsluiting via weg, lage warmtevraag omgeving, 

geen potenties tot verhogen daar)

→ Energie ovv elektriciteit uitwisselen met het landelijk net is zeer 
waarschijnlijk →Zie YUSO

→ Energie uitwisseling op bedrijventerrein  ook vooral te enten op elektriciteit 
en inspelen op rol van flex-plek op landelijk elektriciteitsnet 

MODERNE UITGAVE VAN VROEGERE INVULLING:  ENERGIECENTRALE RUIEN



Eerste ontwerpoefening EHUBt Ruien

Eerste orde: rol op landelijk net - flexibiliteitsmechanismen

- Opstart nu-2027 kleinere vermogens (<100MW)
- Uitbreiding batterij capaciteit 
- Productie van H2, elektrolysers +/-50 MW, water Schelde, elektriciteit van net (en ev. Bedrijvigheid)
- Injectie als bijmenging in hoofdleiding via de 20km verbindingsleiding: die krijgt hoofdfunctie H2

- H2 voor tankplaats vrachtwagens op de site en scheepvaart aan de kade
- Energielevering bedrijvigheid op site

- 2027 - : extra plaats op transmissienet voor grotere elektriciteitsproductie
- Elektriciteitsproductie via H2 elektriciteitscentrale
- Bufferen van verhoogde H2 productie
- Verhoogde H2 injectie op fluxys leidingen 
- Timing → verhogen bijmenging in fluxys net →inspelen op tweede fase reconversie fluxys net, naar 

hoofdvoeding H2

- Verhogen aantal en grootte orde elektrolyse eenheden

Algemeen Flexibiliteit

Bouwblok naam Type
Standaard 
Oppervlakte (m²)

Elektrisch Vermogen 
(MW)

Warmte vermogen 
(MW)

Elektrische capaciteit 
(MWh)

Warmte capaciteit 
(MWh)

Waterstof 
productie (Nm³/h)

V2G Flexibiliteit 20.000 10 0 10 0 0

Batterij Flexibiliteit 20.000 286 0 369 0 0

Waterstof productie Flexibiliteit 20.000 100 0 0 20.000

Warmtebuffer Flexibiliteit 20.000 0 20 0 9.334 0

RWZI installatie Flexibiliteit 0



Eerste ontwerpoefening EHUBt Ruien

Tweede orde: rol voor bedrijvigheid op site in maximale symbiose met 
flexibiliteitsinstallaties en infrastructuur → Virtual Power Plant

- H2 voor tankplaats vrachtwagens op de site en scheepvaart aan de kade
- Energielevering bedrijvigheid op site gebaseerd op H2 → geen CH4 meer 

gebruiken, methaan gasinfrastructuur ook niet
- Bedrijvigheid wordt van warmte voorzien obv H2, rechtstreeks (hoogwaardig), 

onrechtstreeks H2 WKK en warmtenetwerk (+ elektrolysers leveren 
restwarmte!) 

- Types bedrijvigheid aan te trekken: 
+ groot elektriciteitsverbruik, beperkte(re) warmtevraag, geen hoge restwarmte
+ gebruik van H2 als grondstof, maar geen andere pijpleiding grondstoffen (zijn 
er niet)
+ mogelijkheden voor groot eigen hernieuwbare elektriciteitsproductie (PV!) 
+ gebruik van transport over waterweg
+ weinig eigen mobiliteit veroorzaken



Eerste ontwerpoefening EHUBt Ruien
Algemeen Verbruik Productie

Bouwblok naam Type
Standaard 
Oppervlakte (m²)

Warmteverbruik 
bereikbaar binnen 
warmtenetwerk (MWh)

Elektriciteits-verbruik
(MWh)

PV productie 
potentieel (MWh)

Restwarmte potentieel 
(MWh)

Logistiek bedrijf Bedrijf: klein verbruik 20.000 200 200 300 0

Maakbedrijf Bedrijf: klein verbruik 20.000 600 600 300 0

Voedselverwerkend 
bedrijf Bedrijf: klein verbruik 20.000 600 600 300 0

Metaalverwerkend 
bedrijf

Bedrijf: middelgroot 
verbruik 20.000 0 4.000 300 600

Chemie Bedrijf: groot verbruik 20.000 0 100.000 0 10.000

Bedrijvigheid aan te trekken – voor wie duurzame energiekenmerken van EHUBt Ruien interessant zijn

- Chemie: groot elektrisch verbruik maar! Geen pijpleidingen grondstoffen (behalve dan CH4/H2), chemie clustert 
graag en geen dg industrie hier noch in omgeving, mindere logistieke ontsluiting kan probleem zijn, weinig 
potentie om hoge restwarmte te valoriseren 

- Logistiek: mindere logistieke ontsluiting probleem, bovendien nooit exclusief op 1 modus gericht (bv waterweg), 
interessant is grote daken, weinig eigen elektriciteitsverbruik – inkoppelen in VPP

- Metaalverwerkend bedrijf: zeer interessant, hoog elektriciteitsverbruik, goede mogelijkheden  veel PV op dak, 
hoge temperatuur warmte via H2 

- Voedselverwerkend en maakbedrijven, mooi elektriciteitsverbruik, warmtevraag bereikbaar binnen 
warmtenetwerk – opletten mobiliteit via waterweg



Sint-Niklaas - Temse



Sint-
Niklaas –
Temse: 
Ruimtelijk 
energie 
profiel BT

SVK

INDUSTRIEPARK 
WEST

TTS TEMSE

Europark Noord en Zuid



TTS – EHUBt?

Tool  -score: Ja!

+ Nabij Elia HS post (150en 380 kV)
+ Nabij Air Liquide leiding  
+ Nabij E17 (wegennet)
+ Nabij Temse - kern
- Geen grote warmtevraag, geen grote warmtevragers
- Geen hoog, groot restwarmtepotentieel

- Bijkomende inzicht: Warmtescore van Temse → versterking tussen 
bedrijventerrein en kern

Rol: 
- Elektriciteit – ook voor warmte – maar collectief heeft potentie
- Duurzaam transport



Sint-Niklaas – Temse: link met warmtescore nabijgelegen kern(en)
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