
Regionale actie Geïntegreerde opmaak en uitvoering van een activerings- en herstructureringsstrategie voor 
(watergebonden) bedrijvigheid 

Trekker • Deelactie 1 en 2: Provincie West-Vlaanderen en Intercommunale Leiedal
• Deelactie 3: De Vlaamse Waterweg
• Deelactie 4: Provincie West-Vlaanderen

Volgende stappen •    Deelactie 1: Activeringsteams zijn actief
•    Deelactie 2: Bijkomende juridische opdracht naar verordenende  
     voorschriften + Bedrijventerrein van de toekomst (BTvT) 
•    Deelactie 3: evaluatie watergebonden bedrijventerreinen + oprichting   
     eNES 
•    Deelactie 4: overleg kabinet Omgeving m.b.t. keuze locaties + opmaak   
     startnota’s PRUP 

Grondgebied • Deelacties 1, 2 en 4: gehele provincie  
• Deelactie 3: gehele provincie + Oost-Vlaanderen

Rol IBO Waarborgen van de geïntegreerde aanpak, bewaken van de onderlinge wisselwerking tussen de 
acties binnen de ruimtelijke krachtlijnen van de regiovisie en instaan voor het voorbereiden van de 
besluitvorming

Website • www.west-vlaanderen.be/reservepakket-bedrijventerreinen-rsv-west-vlaanderen
• www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/beleidskaders-visies-en-onderzoek/saving-space-

workshops
• ondernemenindekern.leiedal.be

Projectfiche activering en herstructurering 
(watergebonden) bedrijvigheid

Deelactie 1 - Uitwerken van een strategie voor herstructurering en reconversie van bedrijven(terreinen)

Activeringsteams
Naar aanleiding van de vraag van de Provincie aan de Vlaamse Regering om een beroep te kunnen doen 

op het reservepakket, werd ook het engagement aangegaan om de activeringsteams, die voorheen door het 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen gecoördineerd werden, voort te zetten binnen de provincie 
West-Vlaanderen. Voor dit engagement hebben de POM West-Vlaanderen en de intercommunales Leiedal en 
WVI de handen in elkaar geslagen.

STAVAZA
De activeringsteams zijn actief. Ook bijkomende dossiers uit de bilaterale gesprekken met de gemeenten 

worden behandeld. 

Kameleon
Vanuit het basisprincipe ‘paars blijft purper’ willen de lokale besturen, met ondersteuning van de bovenlokale 

partners, maximale prioriteit geven aan het herinvullen van verlaten, leegstaande bedrijfssites met nieuwe 
bedrijfsactiviteiten. Dit ruimtelijk beleid vraagt steeds maatwerk. Er wordt voortgebouwd op het verrichte onderzoek 
in het project Kameleon. Vanuit dit onderzoek werden een aantal ruimtelijke verwevingsstrategieën ontwikkeld 
binnen een op te zetten proactief ruimtelijk-economisch beleid. Hierbij wordt bepaald welke typeactiviteiten 
mogelijk en/of wenselijk zijn op specifieke locaties in een kern en onder welke voorwaarden. Sinds kort is er een 
VerweefCoach actief in Zuid-West-Vlaanderen, om nog gerichter en (pro)actiever in te zetten op reconversie. 

STAVAZA
Deze werkwijze wordt toegepast en zit ook vervat in het Provinciaal Structuurplan.



Deelactie 2 - Zuinig ruimtegebruik
In deze deelactie zijn zowel de Provincie als Leiedal actief. De Provincie 

heeft een coördinator aangesteld voor de werkgroep Zuinig Ruimtegebruik. 
Dit kadert binnen het tweejarig project ‘proeftuinen in het kader van het 
BRV’, geïnitieerd vanuit het Departement Omgeving. Het is een ambitieus 
veranderingstraject 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 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname 
van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. Aan de hand 
van een reeks workshops worden de mogelijkheden, opportuniteiten 
en barrières in kaart gebracht en wordt gezocht naar oplossingen om 
hogere rendementen te halen.

STAVAZA
Het eindrapport werd gepresenteerd op het slotevent van 4 februari 2020. De volgende stap voorziet een 

bijkomende juridische opdracht m.b.t. de vertaling de ruimtelijke principes naar verordende voorschriften. Het 
is de bedoeling dat de principes daarna worden uitgetest/toegepast in het project ‘bedrijventerreinen van de 
Toekomst (BTvT)’ (POM) aan de hand van pilootprojecten. In Zuid-West-Vlaanderen zijn dit specifiek Menen-
Grensland en Kortrijk-Noord.

Leiedal test het “future-proof” maken van bedrijventerreinen aan de hand van concrete projecten. Voor het 
onderzoek en de brede kennisuitwisseling worden middelen en expertise gezocht via subsidieprojecten. Het 
betreft onder meer het uitrollen van een energienetwerk op Transfo (Europese subsidieproject Empower) en 
het concreet toepassen van ruimtelijk rendement via de “Stapel” op Evolis (Europese subsidieproject Circ-NSR).

Deelactie 3 - Bedrijfssites langs het water transformeren ten behoeve van watergebonden 
bedrijvigheid
Doel

In samenwerking met de bovenlokale partners werkt De Vlaamse Waterweg aan een strategie om 
(watergebonden) bedrijfssites te activeren en te herstructureren en om bijkomend aanbod te integreren. 
Op korte termijn wordt de optimalisatie van het bestaande aanbod beoogd. De ruimere ambitie betreft 
een algemene herstructurering van watergebonden bedrijvigheid langs de Leie, het kanaal Roeselare-
Leie, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde. Watergebonden bedrijvigheid wordt niet alleen bekeken 
in de regio Zuid-West-Vlaanderen, maar binnen het werkingsgebied van Seine-Schelde Vlaanderen. 

Oprichting eNES:
Vanuit de Vlaamse Waterweg wordt initiatief genomen voor een Economisch Netwerk Seine-Schelde (eNES). 

Hierbinnen is reeds een werkgroep actief voor Zuid-West-Vlaanderen (met inbegrip van het kanaal Roeselare-Leie) 
en wordt er gewerkt aan een methodiek om de verschillende watergebonden bedrijventerreinen te evalueren. 

STAVAZA
In functie van de oprichting van eNES legt de Vlaamse Waterweg momenteel de laatste hand aan  een ‘charter’ 

of ‘intentieverklaring’, die ze wil afsluiten met de betrokken partners. De overeenkomst moet zorgen voor een 
algemeen engagement vanuit de partners.



Opmaak integrale afwegingstool 
In functie van deze evaluatie werkt De Vlaamse Waterweg aan de opmaak van een integrale afwegingstool. Deze 

tool evalueert elke watergebonden site (o.a. aanwezigheid laadkades, aanwezige watergebonden bedrijvigheid…) 
binnen de ruimtelijke context (o.a. conflict met fietspaden). Er wordt voortgebouwd op het verrichte onderzoek 
over watergebonden bedrijvigheid in het kader van Transport bis. 

 
De tool dient als beleidsondersteunend werkinstrument in functie van het bepalen van strategische en duurzame 
keuzes omtrent watergebonden bedrijvigheid in Zuid-West-Vlaanderen. Deze keuzes zijn niet enkel te maken 
voor de sites op zich, maar staan ook in functie van de positionering van elke waterweg in het ruimere netwerk, 
het definiëren van een profiel voor elke waterweg en het uitwerken van doelstellingen en principes in functie 
van verdere activatie, herstructurering, clustering, … 

STAVAZA: 
Vandaag is de kwantitatieve afwegingstool klaar. De tool kan echter nog niet worden ingezet in functie van 

activering en herstructurering van watergebonden bedrijvigheid. Eerst moet nog - los van de kwantitatieve tool - de 
kwalitatieve afweging worden uitgewerkt voor elk bedrijventerrein uitgaande van kwalitatieve randvoorwaarden. 
Hierbij moeten de sites onderzocht worden binnen de ruimtelijke context, vanuit een geïntegreerde benadering.

De tool zal dus niet enkel economische opportuniteiten omvatten, maar ook afstemming met het vernieuwen 
van steden en kernen langs de waterlopen, het recreatieve medegebruik op en langs het water, nieuwe kansen 
aan natuur- en landschapsontwikkeling… Er zullen op korte termijn een aantal pilootprojecten worden aangeduid 
voor het uitwerken van concrete acties.    

Deze actie moet ook verder afgestemd worden met andere lopende regionale acties: 

• Seine-Scheldeproject
• de ontwikkelingspotenties binnen de transportzone LAR, reconversie elektriciteitscentrale Ruien, 

kanaal Roeselare-Leie
• grensoverschrijdende ontwikkelingen en initiatieven in Frankrijk en Wallonië,
• regionale acties met doorstart: het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk, GRUP K-R8,    

geïntegreerde visie Leievallei van Wervik tot Deinze.
• mobiliteit en ontsluiting als belangrijk aandachtspunt (o.m. afstemming met Vervoerregio Kortrijk)



In het kader van het Provinciaal Structuurplan werd een nieuwe behoefteberekening voor bedrijventerreinen 
opgemaakt. Daarbij werden tekorten vastgesteld in een aantal subregio’s voor de planperiode 2017-2027. Op 
22-12-2007 heeft de Vlaamse Regering beslist dat de provincie West-Vlaanderen een beroep kan doen op het 
Vlaams reservepakket bedrijventerreinen om deze tekorten te kunnen realiseren. 
De Provincie heeft een proces opgestart om binnen de verschillende subregio’s geschikte locaties voor 
bedrijventerreinen te detecteren.  Om mogelijke geschikte locaties in kaart te brengen werden bilaterale 
gesprekken gevoerd met de 64 West-Vlaamse gemeenten en met economische actoren. Op basis van die 
input en een reeks kwalitatieve ruimtelijke criteria worden terreinen geselecteerd. Per subregio zal vervolgens 
de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart worden.
Er zal afstemming moeten zijn met de overige acties i.k.v. eNES en het complex project kanaal Bossuit-Kortrijk, 
inzichten Kameleon en Saving Space.

STAVAZA: 
Het locatieonderzoek voor potentiële bijkomende bedrijvigheid werd uitgevoerd in overleg met gemeenten 

en intercommunales. Ondertussen is een afweging van voorkeurslocaties gemaakt door deputatie. In een 
volgende stap wenst de Provincie de methodiek en locaties voor te leggen aan het kabinet Omgeving. Na 
goedkeuring van methodiek en locaties worden de startnota’s (opstart PRUP) voor de verschillende subregio’s 
gemaakt.

Deelactie 4 - Bestemmen nieuwe bedrijventerreinen


