
Ideeënboek

Slim omgaan met logistiek 

op bedrijventerreinen



Ambitie

2

Het is de ambitie van de Vlaamse 
overheid om de positie van 
Europese logistieke 
topregio verder 
te verstevigen



Logistiek: duidelijke voorkeur voor 

bedrijventerreinen
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Toenemend belang kwaliteit
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82%

18%

Eens

Oneens

“Voor ons bedrijf is het 
belangrijk dat we op een 
bedrijventerrein zitten dat 
er piekfijn uitziet!”



Doel en opzet ideeënboek
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Ideeënboek:

Bereikbaarheid en parkeren

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtegebruik

Organisatie en duurzaamheid
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Bereikbaarheid en parkeren
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Files op hoofdroutes Opstopping bij uitgang Parkeren op de weg



Ruimtelijke kwaliteit
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Herkenbaar terrein? Openbaar of privaat? Om aan te zien?



Ruimtegebruik
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Verkeerd gebruik Leegstand Ongebruikte kaai



Organisatie en duurzaamheid
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Geen samenwerking Verrommeling Slechte inpassing



Strategische aanbevelingen

Een topregio wordt je alleen door goede samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven

Werk daarbij vanuit het gezamenlijk belang

Richt je niet op alles, maar kies enkele speerpunten (logistieke 

toplocaties)

Slimme logistiek ontstaat op bedrijventerreinen vooral door 
slimme combinaties te maken
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Algemeen
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Strategische aanbevelingen

Bedrijven:

Bepaal  de optimale verkeerscirculatie op uw perceel
Gebruik beeldkwaliteit voor profilering en oriëntatie
Denk ook in de derde en de vierde dimensie

Overheden:

Verken kansen om één partij te laten ontwikkelen en beheren
Zorg dat het terrein past in een regionale visie op logistiek                
(met bijbehorende bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid)

Planvormingsfase
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Aanlegfase

Strategische aanbevelingen

Bedrijven:

Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden met andere 
bedrijven op het terrein
Kies voor duurzame materialen, verlichting, enzovoorts

Overheden:

Plan het juiste bedrijf op de juiste plaats                                             
(ivm ontsluiting; beeldkwaliteit; nabijheid woningen)

Stel een (stedenbouwkundig) supervisor aan
Richt ook niet gebruikte percelen (tijdelijk) in



14

Gebruiksfase

Strategische aanbevelingen

Bedrijven:

Beschouw hoogte ook als strategische reserve
Organiseer een centraal aanspreekpunt voor de overheid 
Regel gezamenlijke belangen met elkaar (bijvoorbeeld beveiliging)

Overheden:

Zorg dat de externe bereikbaarheid en interne ontsluiting 
uitstekend blijven
Zorg voor een goede handhaving (van onder andere parkeren en 

buitenopslag)



Meer informatie?
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