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Terrains pour enTreprises
BeDriJFsGronDen
Het eerste nummer van het Overzicht van de
productieactiviteiten schetste anderhalf jaar geleden
de evolutie van het gebruik van de fabrieken en
opslagplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit tweede nummer beschrijft in detail de evolutie van de
terreinen bestemd voor nieuwe productie- of logistieke
bedrijven die in 1997 nog onbebouwd waren. Tegelijk
maakt het de balans op van het GBP dat in 2004 werd
goedgekeurd. Het heeft immers betrekking op het thema
“productiebedrijven in een stedelijk milieu” in gebieden
met een economische bestemming.
De conclusies van deze balans kunnen worden
samengevat in 4 punten.

1997–2013
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Belangrijke ontwikkeling van
huisvesting ten koste van bedrijven
Zoals we zien in de tabel op de volgende pagina, situeert
de huisvesting zich steeds vaker in de “gemengde” of
“sterk gemengde gebieden” van het GBP. Deze gebieden
verworden stilaan tot woongebieden, vooral omdat
productieactiviteiten en huisvesting minder verenigbaar
worden naarmate er meer woningen bij komen. Een
dramatische en hardnekkige tendens.
Woongelegenheid neemt momenteel 58 ha in, dit is 25%
van de sinds 1997 ingezette oppervlakten. 52% daarvan
situeert zich in “sterk gemengd gebied” en 27% in
“gemengd gebied”, waar heel wat oude werkplaatsen en
fabrieken worden omgebouwd tot woningen.

Enkel de “gebieden voor stedelijke industrie” beschermen
de productieactiviteiten door hun preferentiële
voorschriften. Hetzelfde geldt voor de logistieke
activiteiten in de “gebieden voor havenactiviteiten en
vervoer”.
Bedrijven werden vooral gevestigd in de bedrijfsparken
van Citydev (de voormalige GOMB), vooral in de meest
recente die na 1997 werden ingericht.
De recente wijziging van het GBP creëerde een
“ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving” waar
huisvesting en productieactiviteiten beter met elkaar
zouden worden verenigd.
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résidentiels (boulevard S. Dupuis à Anderlecht, avenue M. Bervoets à
Forest, avenues du Château d’Or et É. Van Ophem à Uccle) ont été
érigés durant cette période ou sont en cours d’achèvement, sur de
grands terrains pour lesquels le PRAS préconisait une forte mixité.
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De andere bestemmingen van beschikbare terreinen
tussen 1997 en 2013 zijn handelszaken (7%), kantoren
(11%) en collectieve voorzieningen (18%) zoals scholen,
sportzalen, culturele centra, gebedshuizen, de gevangenis
van Haren, evenals gemeentelijke infrastructuren, groene
ruimtes, infrastructuren van de NMBS en de MIVB…

FIG. 4 éVOLUTION DES OCCUPATIONS
BEzETTINGSEVOLUTIE

In de tabel hiernaast, de evolutie van de bezettingen (op
het ogenblik dat ze concreet werden) wordt bekeken over
twee periodes: 1997-2004 en 2005-2013.

ha

De vraag vanwege de logistieke en productiesector is
het grootst en gaat in stijgende lijn. Dit bevestigt de
permanente grondnood van de bedrijven.
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Het meest spectaculair is de toename van de
woongelegenheid in de periode 2005-2013. Verschillende
grote wooncomplexen (S. Dupuislaan in Anderlecht, M.
Bervoetslaan in Vorst, Gulden Kasteelstraat en E. Van
Ophemstraat in Ukkel) werden in die periode opgericht
of worden momenteel afgewerkt op grote stukken grond
waarvoor het GBP een sterk gemengd karakter aanbeveelt.
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1997-2004

2005-2013

Atelier Werkplaats

23,6

37,0

Habitation Woning

9,3

29,8

Bureau Kantoor

6,3

5,8

Commerce Handelszaak

3,4

5,1

Voirie intérieure, aire de manœuvre
Binnenweg, manoeuvreerruimte

Meudon - 3 ha
Marly - 3 ha

Parking
Parking

Bempt - 4 ha
Evere Local / Lokaal - 6 ha

Espace vert
Groenruimte

Noendelle - 5 ha
Carli - 3 ha

Autres installations
Andere installaties

Galilei - 10 ha

Bâtiment
Gebouw

Quai Aa / Aa-Kaai - 3 ha
Moyenne - 37 ha
Gemiddelde
Da Vinci - 33 ha
Erasmus - 18 ha
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EMPRISE AU SOL
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Le coefficient d’emprise au sol (E/S) a été privilégié comme indicateur principal de la densité bâtie car les ateliers sont aujourd’hui quasi
tous de plain-pied ; le coefficient fondé sur le
rapport planchers/sol s’avère ici peu utile.
La figure 8 précise les pourcentages d’emprise
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Des différences dans l’importance des
emprises caractérisent les zonings aménagés à
des époques différentes ; certaines particularités l’expliquent partiellement 18.
Les sites Marly, Bempt, Evere Local et Noendelle présentent une densité bâtie plus élevée
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In de bovenstaande tabel zien we tien van de twintig
industrieparken die worden beheerd door Citydev.
Gemiddeld is bijna een derde van de oppervlakte
(31%) voorbehouden voor het (karige) groen dat zich
in de achteruitbouwstroken en de bufferzones langs de
gebouwen bevindt.
Dat is meer dan het oppervlaktepercentage bestemd voor
de parkings en de manoeuvreerruimtes (29%) die het
vrachtverkeer nodig heeft om de gebouwen te bereiken.
Gebouwen vertegenwoordigen dus gemiddeld slechts 35
tot 40% van de totale oppervlakte van het terrein.
Op het terrein doet de uitspreiding van gebouwen steeds
meer vragen rijzen in de industrieparken die werden
aangelegd sinds de jaren 70.
Kan dit verstedelijkingspatroon waarvan de beperkingen
intussen duidelijk zijn worden verbeterd? Dat is de trend
die stilaan vorm krijgt in de nieuwe projecten in “gebied
voor stedelijke industrie”.
Wijzigingen aan de stedenbouwkundige regelgeving
kunnen de ontwikkeling versterken en ingang doen
vinden in alle oude parken. Door geleidelijk aan de
achteruitbouwstroken en bufferzones rond gebouwen
af te schaffen, kunnen die gebouwen gevoelig worden
uitgebreid (met ongeveer 30%) zonder aan esthetiek of
functionaliteit te moeten inboeten.
Een dergelijke stedenbouwkundige omwenteling kan
interessant zijn voor bestaande bedrijven die willen
uitbreiden. Als voor de vernieuwing van de gebouwen
wordt gewacht op het vertrek van die bedrijven, dan zal
de omwenteling meer tijd vragen (twee tot drie decennia).

Beperkte grondbeschikbaarheid voor
de productieactiviteiten
Tussen 1997 en 2013 is de onthaalcapaciteit met de helft
getroffen: van de 485 ha die in 1987 beschikbaar waren,
blijven er nog 257 ha over.
23 ha daarvan (18%) zijn beschikbaar omdat
ze gecommercialiseerd zijn en 47 ha (37%) zijn
schijnbaar beschikbaar omdat het braakliggende
gronden zijn. In totaal hebben 70 ha een dusdanige
beschikbaarheidsgraad dat ze op korte of middellange
termijn kunnen worden ingezet.
Als we kijken naar de snelheid waarmee gronden in de
afgelopen 16 jaar zijn ingevuld, zal het wellicht maar een
vijftiental jaar duren vooraleer de nu nog beschikbare
gronden een bestemming krijgen. Bijna 90% van de
in de studie getelde gronden zijn kleiner dan 1 ha. Ze
zullen dus eerder een woonbestemming krijgen dan
een productiebestemming, temeer omdat een zeer groot
deel van de gronden gelegen is in “gemengd” of “sterk
gemengd” gebied.
Van de 257 beschikbare ha ligt 116 ha bovendien in
gebied waar logistieke of productieactiviteiten voorrang
hebben. Gezien de reële beschikbaarheidsgraad van
de gronden, moeten we uitgaan van de helft van deze
oppervlakte, namelijk 58 ha. Met een terreinbezetting
die nauwelijks meer dan 50% bedraagt, blijkt slechts 29
hectare op korte of middellange termijn bebouwbaar. Dat
is heel weinig, want een grote logistieke of productieeenheid heeft al 2 ha nodig.

Privéweg naar het bedrijfspark Marly van de GOMB. De site is dichter
bebouwd, omdat de achteruitbouwstroken beperkt zijn. © Pierre Demeuter
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Ro‐Ro
Prison
Gare Formation
Tact
T&T
Béco

Quai Usines
Josaphat

Gare Ouest
Abattoirs
Rives

Deze krappe beschikbaarheid geeft aan hoe moeilijk
Citydev het heeft om gronden te vinden waarop ze nieuwe
industrieparken kan ontwikkelen, bij voorkeur met een
oppervlakte van 10 hectare.

Bijzonder lage leegstand van

Er staan elf grote stedenbouwkundige projecten op
stapel die plaats zouden kunnen bieden aan logistieke of
productieactiviteiten of, net omgekeerd, de aanwezigheid
van deze activiteiten kunnen doen dalen. De eerste zes
zijn officieel (in het roze op de kaart), de volgende vijf zijn
dat nog niet (in het groen op de kaart).

De gecommercialiseerde leegstand van werkplaatsen en
opslagplaatsen, die in 2011 al bijzonder laag was (4,7%),
is de laatste twee jaar nog lichtjes gedaald (4,5%).
Bovendien is het aantal werkplaatsen en opslagplaatsen
die uit de voorraad verdwenen nogmaals afgenomen
(239.000 m² verlies over een totaal van 4.500.000 m²). Ze
werden omgebouwd tot woningen in meer dan 80% van
de gevallen, maar ook tot collectieve voorzieningen en in
mindere mate tot handelszaken of kantoren.
Ondanks de crisis is er nog steeds een grote vraag. Het
blijft een actieve, gespannen markt.

werkplaatsen en opslagplaatsen
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