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WELKOM

Samen met u blikken we terug op de activiteiten van SKBN (Stichting Kennisalliantie 

Bedrijventerreinen Nederland). Ook kijken we vooruit. Zoals voor vele organisaties geldt, 

heeft COVID-19 ook dit jaar zijn weerslag gehad op de activiteiten van SKBN. We prijzen ons 

gelukkig dat we erin geslaagd zijn om mee te veren met wat kon én mocht en zodoende 

een mooie mix tot stand konden brengen van een fysieke en digitale invulling van onze 

activiteiten. We zijn immers een kennisalliantie waarin het ontwikkelen en delen van 

kennis door en met onze participanten en kennispartners de pijlers van ons bestaansrecht 

vormen. En waarmee we met elkaar een sterk netwerk vormen. Dit doen we al meer dan 10 

jaar en in 2022 willen we dit graag gaan vieren. 

In 2021 is nader invulling gegeven aan het toekomstbeeld van SKBN. Vanuit onze 

overtuiging om de kennis die in de SKBN samenkomt ook voor individuele gemeenten 

aantrekkelijk te maken. Ook hebben we met de totstandkoming van het ‘Manifest 

2021 – Waarde voor economie én maatschappij’ onze visie gegeven op de bijdrage die 

bedrijventerreinen leveren voor de economische én maatschappelijke uitdagingen 

die op ons pad komen. Het manifest is ook aangeboden aan het Rijk. De SKBN wil van 

waarde zijn voor elke professional die bijdraagt of wil bijdragen aan toekomstbestendige 

bedrijventerreinen en werklocaties. 

Onder aanvoering van ons programmabureau ontplooien we tal van activiteiten en werken 

we via een jaarkalender. We hebben werkgroepen die actief zijn op belangrijke thema’s als 

groen-blauwe bedrijventerreinen, energietransitie en circulaire werklocaties. Zij vormen 

het fundament voor het verder delen en ontwikkelen van kennis over de (her)ontwikkeling 

van bedrijventerreinen en werklocaties in onze community of practise. Uiteraard zijn we 

ook trots op de goedgevulde kennisbank, de webinars, de digitale excursie en op het BT 

Event in Eindhoven, dat we dit jaar mede dankzij onze participant provincie Noord-Brabant 

én wederom in samenwerking met mediapartner ELBA\REC hebben georganiseerd. 

We zijn een waardevol netwerk, waarin participanten en kennispartners betrokken zijn en 

zich inzetten voor onze kennisalliantie. Vol enthousiasme vervolgen we als SKBN daarom 

onze koers in 2022. 

Theo Föllings, voorzitter dagelijks en algemeen Bestuur SKBN
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SKBN draagt als kennisalliantie al ruim 10 jaar bij aan de (her)ontwikkeling van 

toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties. 

We hebben, net als 2020, ook in 2021 zoveel als mogelijk (digitale) bijeenkomsten 

georganiseerd; van bestuur, participantenraad, werkgroepen en de community of 

practice. SKBN is en blijft immers een levendig en dynamisch kennisnetwerk. We zijn 

blij dat het netwerk van SKBN groeiende is en willen graag komend jaar meer nieuwe 

mogelijke participanten uitnodigen om mee te gaan doen en met gemeenten actief 

kennis te delen.

ONS NETWERK:

WAT IS SKBN ONZE KOERS

In het jaar 2021 is het toekomstbeeld van SKBN nader geconcretiseerd. In de praktijk gaat 

SKBN meer en meer functioneren als landelijke vraagbaak en vanuit kennis en kunde het 

vliegwiel zijn voor het agenderen van vraagstukken die van belang zijn voor de ontwikkeling 

van bedrijventerreinen in Nederland. Dit doen we aan de hand van kennis die opgedaan 

en gedeeld wordt in de werkgroepen. Deelnemers staan dagelijks met hun voeten in de 

praktijk en kunnen op het hele spectrum visie, beleid en realisatie hun kennis en ervaringen 

delen met hun vakgenoten. 

In 2020 is door SKBN het meerjarenplan voor de periode 2021-2024 uitgewerkt. Actuele 

thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, 

digitalisering, circulaire economie, nieuwe verdienmodellen c.q., verdienvermogen en 

energietransitie. Vanuit een inhoudelijke expertise agendeert SKBN haar standpunten en is 

op deze wijze opiniërend ten aanzien van het belang van werklocaties naar de toekomst. 

Kijkende naar de dagelijkse praktijk van de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige 

bedrijventerreinen en andere werklocaties, is een patroon te zien. De druk op 

bedrijventerreinen is groot vanuit andere functies, zoals wonen, energie en natuur. Naast 

onder meer deze functies zijn bedrijventerreinen nodig voor ruimte voor ondernemers en 

een gezond vestigingsklimaat. Ook de bijdrage die bedrijventerreinen kunnen leveren aan 

de maatschappelijke opgaven op het gebied van de energietransitie en circulaire economie, 

is enorm actueel. Aangezien SKBN vraagstukken beschouwt vanuit de invalshoek ruimte 

voor ondernemen – en dat we hierin uniek en onderscheidend zijn ten opzichte van andere 

organisaties – is door ons dit jaar op meerdere momenten aandacht gevraagd voor het 

belang van bedrijventerreinen en werklocaties. Dit heeft geleid tot meerdere artikelen in 

landelijke media. 
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KENNISDELING

De kennisdeling door het netwerk van SKBN is geborgd in een divers palet aan 

instrumenten, zoals de participantenraad, de kennisbank, de nieuwsbrief, de website 

en socialmediakanalen. De basis voor kennisdeling in het netwerk van SKBN ligt echter 

doorgaans eveneens besloten in de jaarlijkse studiereis en het jaarlijkse BT Event in 

samenwerking met mediapartner ELBA\REC. 

Ten gevolge van COVID-19 kon de studiereis naar Stuttgart helaas niet doorgaan. Ter 

vervanging is voor de zomer de digitale excursie SKBN On Tour georganiseerd langs een 

drietal locaties (zie ook kennisontwikkeling). Op deze manier is in 2021 toch geïnvesteerd in 

het toegankelijk houden van innovatieve kennis over bedrijventerreinen en werklocaties. 

BT EVENT

Op woensdag 10 november hield de SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 

zestiende editie van het BT Event met als thema ‘De kracht van werklocaties’. Dit jaar 

op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren waren 

Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven 

en provincie Noord-Brabant.

De rode draad door het evenement richtte zich op stedelijke werklocaties die samen met 

de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie vormen. Ze zorgen voor 

banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds 

meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, 

broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk 

vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies. Tegelijkertijd 

spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en klimaatverandering ook 

een grote rol in de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe 

trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden 

zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de ontwikkeling van 

werklocaties in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige 

nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen. Met ons congres ‘De kracht van 

werklocaties’ hebben we dit thema kunnen agenderen. 

Scan de QR-code voor een terugblik op het BT Event.
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De kennis en ervaringen die onze participanten en kennispartners in de dagelijkse 

praktijk opdoen, worden in ons netwerk verstevigd, aangevuld en verrijkt. Onze 

participanten en kennispartners zijn de motor voor de kennis van bedrijventerreinen en 

leveren de input voor kennisdeling. 

Onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

• Kennisbank waarin rapporten, onderzoeken en achtergrondinformatie beschikbaar 

zijn op het gebied van belangrijke thema’s in ons werkveld. De kennisbank wordt actief 

bijgehouden door het programmabureau en in samenwerking met aanbod van kennis 

vanuit ons netwerk.

 

• Werkgroepen

• In de werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen wordt samengewerkt met Samen 

Klimaatbestendig, Stichting Steenbreek en CLOK. Er is een voorbeeldenkaart 

opgeleverd die inzicht biedt waar en hoe praktijkvoorbeelden te vinden zijn en 

welke specifieke leerervaringen zijn opgedaan.

• De werkgroep Energietransitie richt zich zowel op het beleidsmatig delen van 

informatie over energietransitie als op het uitwisselen van ervaringen. Zij komt 

driemaal per jaar bijeen en het netwerk wordt als waardevol gezien om over eigen 

casuïstiek te ‘klankborden’ met praktijkgenoten.

• De werkgroep Verdienmodellen richt zich zowel op het beleidsmatig delen van 

informatie over nieuwe verdienmogelijkheden op en van bedrijventerreinen, 

als op het uitwisselen van ervaringen. Zij komt driemaal per jaar bijeen en het 

netwerk wordt als waardevol gezien om over eigen casuïstiek te klankborden met 

praktijkgenoten.

• Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 

 SKBN is facilitator van het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties, waarvan 

Akro Consult en C-creators het programmamanagement voeren. In de periode 

2019-2021 is door twaalf koplopers geïnvesteerd in het organiseren van project 

visits, productontwikkeling, inzet van experts en het organiseren van community of 

practices. De eindresultaten van het praktijkprogramma zijn in 2021 opgeleverd in de 

vorm van een viertal producten en het programma is afgesloten met een slotevent.  

KENNISONTWIKKELING

 De producten die opgeleverd zijn, omvatten:

• een handreiking circulaire gronduitgifte;

• een transitieagenda met doelen en urgenties van bedrijventerreinen; 

• een essay met communicatieaspecten van circulaire bedrijventerreinen; 

• best practices.

 De producten hebben tot doel om gemeenten die aan de lat staan om met circulaire 

bedrijventerreinen aan de slag te gaan, concrete voorbeelden en handvatten te geven 

waar te beginnen. Momenteel zijn we als SKBN samen met C-creators het vervolg 

van het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties aan het opstarten met weer een 

nieuwe groep deelnemers.

• Digitale excursie SKBN On Tour

 Jaarlijks organiseert SKBN een excursie om de participanten te inspireren en te 

leren van aansprekende voorbeelden in het buitenland. Door de beperkingen rondom 

corona was het niet verstandig om op dat moment een dergelijke excursie op te 

zetten en om in het buitenland bedrijventerreinen te bezoeken. Wel willen gemeenten, 

overheden, bedrijven, professionals en parkmanagers inspiratie opdoen en leren 

van elkaar. We hebben een nieuw concept uitgewerkt waardoor we jullie online 

konden meenemen op excursie langs drie verschillende bedrijventerreinen. En wel in 

Nederland, want daar zijn ook heel interessante ontwikkelingen op tal van terreinen. 

 Het SKBN-busje reisde in totaal 418 kilometer met als startpunt de SKBN-

vergaderlocatie bij de OMU in Utrecht. We bezochten drie heel verschillende 

bedrijventerreinen: Plug-in-City op Strijp S in Eindhoven, Businesspark 

Waarderpolder in Haarlem en Laarberg in Groenlo. Ieder terrein heeft te maken met 

eigen kansen en uitdagingen, maar ze zijn allemaal bezig met de vraag: Hoe maak 

je een bedrijventerrein toekomstbestendig en hoe draag je als bedrijventerrein bij 

aan de maatschappij? Scan de QR-code om de excursie terug te kijken. 

 Vanuit de studio werd nog verder ingegaan op de ontwikkelingen die in beeld gebracht 

werden en konden kijkers, bijna driehonderd ingelogde belangstellenden, vragen 

stellen. Gelet op de vele positieve reacties gaan we hier in het komend jaar een vervolg 

aan geven.
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SAMENWERKINGEN

• Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is in kaart gebracht wat de status 

is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. 

SKBN onderstreept deze Paris Proof Ranking van onze Nederlandse bedrijventerreinen. 

SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te 

vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen in de energietransitie.

• SKBN draagt bij aan een groeifondsaanvraag die door IVN in voorbereiding is met een 

grote groep partners ter stimulering van meer groen-blauwe bedrijventerreinen, zodat 

de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig kunnen 

zijn. Op dit moment zijn we in afwachting van de toekenning.

• SKBN heeft deelgenomen aan een marktconsultatie die in opdracht van RVO door 

Merosch is uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op parkeerterreinen 

van bedrijventerreinen. 

• SKBN heeft in samenwerking met Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland 

bijgedragen aan de realisatie van een boekje vol inspirerende ideeën over hoe je 

Groene Gezonde Bedrijventerreinen kunt realiseren.

• We hebben in samenwerking met het Kennislab voor Urbanisme meegedaan aan de 

summerschool ‘Bedrijventerreinen Grijs en Grauw, maak ze Groen en Blauw!’. Dit was 

eveneens een partnership samen met Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-

Holland. De summerschool heeft de denk- en verbeeldingskracht van een twintigtal 

studenten benut voor het genereren van praktische ideeën die een versnelling 

kunnen teweegbrengen in de realisatie van groen-blauwe bedrijventerreinen.

• Met Stichting CLOK is de samenwerking als kennispartner opgezocht om elkaar te 

versterken en om daar waar gewenst krachten te bundelen. 

VOORUITBLIK

Vanuit de solide basis die we in 2021 en de jaren daarvoor hebben weten te creëren, kijken 

we met vertrouwen en ambitie uit naar onze activiteiten voor 2022. We hebben hiervoor 

een activiteitenkalender opgesteld met als leidraad het delen en ontwikkelen van kennis en 

het agenderen van onderwerpen rondom bedrijventerreinen en werklocaties.

ACTIVITEITEN 2022

SKBN gaat in 2022 vol inzetten op ontmoeting en kennisdeling tussen haar 

participanten. Hiervoor is door het programmabureau een activiteitenkalender 

opgesteld. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het aanbod voldoende is en aansluit 

bij actualiteiten. Activiteiten die worden georganiseerd zijn:

• webinars met prominente sprekers in het veld van werklocaties;

• project visits bij werklocaties in Nederland;

• SKBN On Tour;

• redactionele bijdragen aan het vakblad BT Magazine;

• studiereis naar Stuttgart;

• BT Event;

• bijeenkomsten van de werkgroepen;

• interactieve participantenraden.
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OOK DEELNEMEN?

Heeft u interesse om aan te sluiten bij of samen te werken met hét landelijke kennisnetwerk 

voor de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere 

werklocaties? Neem contact op met ons programmabureau of kijk op www.skbn.nu.  

Hier kunt u ook de meest actuele agendering van activiteiten volgen.

BESTUUR SKBN

VOORZITTER: 

Theo Föllings

Manager business  

development Oost NL

BESTUURSLID: 

John Giesen

Consultant gebieds-

ontwikkeling OML

PROGRAMMABUREAU: 

Monique Aldenhuijsen

Bestuurssecretaris

PROGRAMMABUREAU: 

Mieke Naus

Programmamanager

PROGRAMMABUREAU: 

Zoë Spaaij 

Programma-assistent

SECRETARIS: 

Frank Hazeleger

Directeur NV OMU 

PENNINGMEESTER: 

Jan Brugman 

Directeur Industrieschap  

De Plaspoelpolder

BESTUURSLID: 

Boudewijn Kuijl

Senior beleidsmedewerker 

Economische Zaken

PARTICIPANTEN SKBN

Gemeente Den Haag

IPP

NHN

NV OMU

OML B.V.

Oost NL

ROM-D

SADC

KENNISPARTNERS SKBN

Akro Consult

BCI

ELBA\REC

Kadaster

Provincie Flevoland

Provincie Gelderland 

Provincie Noord Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Zuid-Holland

PT

TwynstraGudde

DEELNEMERS SKBN

BPH

WERKGROEPEN

Circulaire Werklocaties

Energietransitie

Groenblauwe bedrijventerreinen

Nieuwe verdienmodellen

COLOFON
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15

INLEIDING

Economisch herstel na corona, goed geïsoleerde bedrijfspanden met daken 

die vol liggen met zonnepanelen, locaties waar wonen, werken, onderwijs 

en andere voorzieningen naadloos op elkaar aansluiten, de schaarse 

ruimte in Nederland nóg slimmer benutten, werk maken van de circulaire 

economie, de landschapskwaliteit bewaken dankzij sturing op de bouw van 

nieuwe logistieke centra. Dit is hét moment om te investeren in de 3800 

bedrijventerreinen en werklocaties die Nederland rijk is.

Niet alleen voor de economie, maar ook voor de woningbouwopgave. Werken 

verbinden met wonen, zo ingewikkeld is het niet. Besparing, opwekking en 

uitwisseling van energie tussen bedrijven en inwoners? Het is niet ondenkbaar 

als we werk durven maken van functiemenging. Kortere en schone ketens in 

de industrie en logistiek? Binnen handbereik dankzij elektrifi catie, waterstof en 

vergroening. Op weg naar circulariteit in 2050 is het zaak om verstandige keuzes 

te maken.

Het vraagt echter wel een omslag in het denken. Verduurzaam de wereld, begin 

op het bedrijventerrein. Maak van wonen en werken, binnen en buiten de stad, 

een win-winsituatie. Geef het motorblok van de economie de ruimte. Nu er, 

eindelijk, aandacht is voor de regie op de schaarse ruimte en er toegewerkt wordt 

naar een circulaire economie, is dit volgens de SKBN het moment om ruimtelijke 

opgaven als de economie, klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken, met 

elkaar te verbinden. Want dat biedt ontzettend veel kansen om Nederland nóg 

mooier en economisch nóg sterker te maken.

Met integrale oplossingen wordt het mogelijk om de ruimtelijke opgaven, complex 

en urgent, daadwerkelijk duurzaam in te passen. Wie pakt, samen met de SKBN, 

de handschoen op?

MANIFEST 2021MANIFEST 2021MANIFEST 2021MANIFEST 2021MANIFEST 2021
Waarde voor economie én maatschappijWaarde voor economie én maatschappij



AANLEIDING

HERWAARDERING 
NOODZAKELIJK 
VOOR BEDRIJVEN-
TERREINEN

Bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren in 

de vergetelheid geraakt. Natuurlijk ging het 

huisvesten van bedrijvigheid ‘gewoon’ door; 

de functie van motor voor de lokale economie 

is wijd en zijd verbreid. Maar daarmee hield 

het vaak al op. In het Klimaatakkoord, gesloten 

in 2019, werd met geen woord gerept over de 

verduurzamingskansen die zich voordoen op 

bedrijventerreinen. In de dertig regio’s waar met de 

Regionale Energie Strategieën (RES’en) uitvoering 

aan dat akkoord gegeven wordt, zien we ook amper 

de mogelijkheden op en nabij bedrijventerreinen 

terug.

 

In de woningbouwopgave is het van hetzelfde laken 

een pak. Uit onderzoek in opdracht van de Stichting 

Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland 

(SKBN) kwam naar voren dat de afgelopen 5 jaar 

46 vierkante kilometer aan bedrijventerreinen 

verdween in stedelijk gebied. De bedrijventerreinen 

worden in de meeste gevallen geheel omgeturnd 

tot woonwijk. Een op het oog logische ontwikkeling, 

want de woningnood is groot. Tegelijkertijd is 

er echter een geprognosticeerde vraag naar 

meer betaalbare bedrijfsruimte. In het meest 

recente prognosemodel van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat werd de behoefte 

aan aanvullende bedrijfsruimte tot 2030 zelfs op 

5500 tot 9500 hectare geraamd.

 

Omdat de druk op de ruimte zo groot is – en dat 

zal blijven – is het zinvol om oplossingen aan te 

dragen. En het mooie is: op werklocaties komen 

de ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen van 

nu juist samen. De woonopgave, de klimaatopgave 

en de economische opgaven kunnen met 

elkaar verbonden worden. Het resultaat? 

Toekomstbestendige bedrijven die werk maken 

van de circulaire economie én slimmer gebruik 

van de bestaande ruimte, wat een impuls voor de 

woningbouw kan opleveren. 

De SKBN is de kennispartner op het gebied van 

regionaal verdienvermogen en ontwikkeling 

van het lokale vestigingsklimaat. Heel concreet 

gaat het om zorgvuldige (her-)ontwikkeling en 

beheer van bedrijventerreinen. Natuurlijk wordt 

het primaire belang voor bedrijven én het sociale 

belang voor werknemers niet vergeten. Circa een 

derde van de werkgelegenheid is immers gevestigd 

op een bedrijventerrein. Bovendien wordt circa 

40 procent van onze belastinginkomsten hier 

verdiend.

Met dat in het achterhoofd is het zinvol om tot 

actie over te gaan. Laten we opgaven als economie, 

klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken 

met elkaar verbinden, zodat de ruimtelijke opgaven 

die voor ons liggen de komende jaren ook duurzaam 

ingepast worden. Tegelijkertijd vraagt dat om nieuwe 

kaders, om afstemming en balans, om verbindingen 

tussen disciplines als economie, klimaat, wonen en 

mobiliteit. Daarvoor wordt governance gevraagd, 

met (nieuwe) verantwoordelijkheden voor het Rijk, 

provincies en gemeenten. We moeten immers 

allemaal zorgvuldig omgaan met de spaarzame 

(stikstof)ruimte in ons land. 

Het is dus de hoogste tijd om de kansen die 

er liggen ook daadwerkelijk te benutten. 

Hoe? Verduurzaam de wereld, begin op het 

bedrijventerrein. Maak van wonen en werken, 

binnen en buiten de stad, een win-winsituatie. 

Geef het motorblok van de economie de ruimte. 

Daarmee draagt u bij aan maatschappelijke 

waardecreatie.
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VERDUURZAMING

VERDUURZAAM DE 
WERELD, BEGIN OP 
HET BEDRIJVEN-
TERREIN

DE UITDAGING

Klimaatneutraal in 2050, zonder CO2-uitstoot. 

Dat is de stip op de horizon voor Nederland, 

voor provincies, regio’s en gemeenten. De 

tussendoelstelling – 50 procent van de energie in 

2030 moet duurzaam opgewekt zijn – komt al snel 

in zicht. De urgentie is dus groot, maar de praktijk 

blijkt weerbarstig. De energietransitie leidt tot 

grote ruimtelijke ingrepen. De mogelijke komst 

van windmolens en zonnevelden leidt tot veel 

maatschappelijke onrust en verzet van burgers.

Daarnaast doemt alweer een nieuw probleem op: 

de transportcapaciteit van de stroomnetwerken 

is beperkt. Dat remt de energietransitie én de 

economie. De capaciteitsproblemen doemen 

inmiddels overal in het land op. De grote druk op 

het net wordt onder meer veroorzaakt door de 

grote wind- en zonneparken, de glastuinbouw, 

de laadinfrastructuur voor auto’s, de bouw van 

datacenters, de toegenomen energiebehoeften 

van bedrijven en het gasloos maken van wijken. 

Naast meer opwekken en transporteren is het 

besparen van energie dus ook zeer wenselijk.

 

DE POTENTIE

Het jaarlijkse energieverbruik op bedrijventerreinen 

en werklocaties is met 700 petajoule een veelvoud 

van alle Nederlandse huishoudens. Desondanks 

werden bedrijventerreinen in 2019 niet genoemd 

in het Klimaatakkoord. Dat is opmerkelijk, want een 

eenvoudige berekening laat zien dat er grote kansen 

liggen om daken vol te leggen met zonnecollectoren. 

Nemen we bijvoorbeeld alleen de grote bedrijfs-

daken – bedrijfsadressen met een minimale vloer- 

en dakoppervlakte van 10.000 vierkante meter 

met een industriefunctie – dan gaat het om 2759 

vestigingen in 2547 unieke panden, verspreid over 

1026 bedrijventerreinen.

Op de geselecteerde 1026 bedrijventerreinen gaat 

het in totaal om een potentieel aan zonne-energie 

van bijna 18 petajoule. Dat is ongeveer 8 procent 

van wat er in 2050 volgens de ‘Paris Proof-

beoordeling’ voor gebouwen aan (hernieuwbare) 

energie beschikbaar is. Een substantiële bijdrage.  

‘We’ hebben trouwens ruim 3800 bedrijven-

terreinen in Nederland ...

De impact kan nog eens vergroot worden 

wanneer er ook meer aandacht komt voor 

groen-blauwe structuren op bedrijventerreinen. 

Zo’n bedrijventerrein draagt namelijk bij aan 

klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress), biedt 

recreatiemogelijkheden voor omwonenden en 

kan bijdragen aan economische doelen. Denk aan 

het verlagen van energiekosten, het verlagen van 

stress bij werkenden. Ook kan een aantrekkelijker 

werklandschap helpen om goed personeel aan te 

trekken en te behouden. 

 

DE PRAKTIJK

Hoe kan de energietransitie op bedrijventerreinen 

sneller en effectiever gerealiseerd worden? Een 

gegeven is het ‘verantwoordelijkheidshiaat’: 

de wensen en doelen van individuele bedrijven 

(versnipperd eigendom) en overheden lopen 

niet synchroon met elkaar. Ondernemers 

focussen – zeker in en direct na coronacrisis 

– op de continuïteit van hun bedrijf. Zij zien de 

energietransitie niet als een doel op zich, maar 

als een middel. Dat wil echter niet zeggen dat 

ondernemers niet bereid zijn te investeren in 

duurzaamheid. Want dat laatste staat in dienst van 

die continuïteit.

Lukt het wel om de individuele wensen en doelen 

van ondernemers te verenigen, dan liggen mooie 

kansen voor het oprapen. Op bedrijvenpark 

InnoFase in Duiven, gelegen aan de A12, is de 

‘industriële symbiose’ al gevonden, onder meer 

met uitwisseling van in- en outputstromen zoals 

warmte, elektra, water, biogas, biomassa en 

restmaterialen. Door deze manier van werken 

wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, 

transport en ruimtebeslag.
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• Verduurzaming van bedrijventerreinen verdient minstens evenveel aandacht als de 

verduurzaming van woonwijken. Tegelijkertijd mogen overheden, veel meer dan bij 

huishoudens, van ondernemers verwachten dat ze mee-investeren in verduurzaming en 

klimaatadaptatie.

• Heb lokaal, regionaal én nationaal oog voor het verantwoordelijkheidshiaat. Het kost tijd 

om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en samen een goed onderbouwde strategiemix 

voor bedrijfsgebonden en collectieve maatregelen, mogelijk zelfs met koppelkansen om 

energie uit te wisselen, op te stellen. Overheden als provincies en gemeenten kunnen dit 

proces aanjagen en faciliteren, maar wees bewust van de bedrijfsbelangen. 

• Onderzoek de kansen voor verzakelijking – in het verleden een beleidsdoelstelling van het 

Rijk – van bedrijventerreinen. De basis van verzakelijken ligt bij het goed organiseren van 

beheer en onderhoud op bedrijventerreinen, wat de kans groter maakt om de neuzen op 

bedrijventerreinen voor verduurzaming, en in een later stadium de circulaire economie, 

dezelfde kant op te krijgen. In dat geval kunnen grote sprongen voorwaarts gemaakt 

worden.

• Los met de netwerkbeheerders de capaciteitsproblemen op de elektriciteitsnetwerken op. 

Dat voorkomt serieuze vertraging in de energietransitie.

• Maak ook van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen een speerpunt. Hittestress 

manifesteert zich niet alleen in binnensteden, maar ook op bedrijventerreinen. Verbreed 

fi nancieringsvormen voor klimaatadaptatie en de energietransitie naar bedrijventerreinen 

voor koeling van de stad, waterberging, vergroening, een verhoging van de biodiversiteit 

en energiebesparing. Deel kennis, werk samen, bied voldoende ruimte en investeer slim 

mét ondernemers. Dat komt het klimaat en de economie ten goede.

VERDUURZAMING
De aanbevelingen
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WONEN & WERKEN

MAAK VAN  
WONEN ÉN 
WERKEN EEN 
WIN-WINSITUATIE

DE UITDAGING

In veel verstedelijkte gebieden is de ruimte 

schaars geworden. Gemeenten zoeken 

koortsachtig naar locaties om het woningtekort 

niet nog verder op te laten lopen. In februari 

dit jaar raamde ABF Research, dat in opdracht 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties de cijfers onderzocht, het 

huidige tekort op 331.000 woningen. 

In de zoektocht naar woningbouwlocaties 

zijn de ogen van gemeenten nadrukkelijk 

gericht op bedrijventerreinen. Uit onderzoek 

in opdracht van de Stichting Kennisalliantie 

Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) kwam 

naar voren dat de afgelopen 5 jaar 46 vierkante 

kilometer aan bedrijventerreinen verdween 

in stedelijk gebied. Het verlies van die 

bedrijfsruimte manifesteert zich op circa 300 

verschillende bedrijventerreinen. Twee derde 

hiervan betreft werkgebied binnen de stad.

 

DE POTENTIE

Ondernemers voelen zich geregeld in het nauw 

gedreven omdat ze op veel plekken moeten wijken 

voor huizenbouw. Dat is een gemiste kans, de 

verbinding biedt veel meer mogelijkheden, ook voor 

het gebruik van de schaarse ruimte. Juist in een 

tijd waarin wonen, werken, recreëren en verblijven 

steeds meer vervlochten zijn met elkaar – denk ook 

aan het thuiswerkeffect als gevolg van corona – is 

functiemenging heel kansrijk. 

Het tot stand brengen van stedelijke werkmilieus 

is juist nu interessant. Uiteraard hoort industrie 

op het industrieterrein, maar het huisvesten van 

lichte bedrijvigheid zou een speerpunt moeten 

zijn in de aanleg van de nieuwe woonwijken. Het 

levert mogelijkheden op voor efficiënte energie-

uitwisseling tussen bedrijven en inwoners, draagt 

bij aan minder transportbewegingen, aan kortere 

ketens in de voedselvoorziening en industrie. Met 

andere woorden: multifunctioneel ruimtegebruik. 

Juist in een tijd waar de ruimte steeds schaarser 

wordt, is het doorbreken van de ruimtelijke 

doctrine van functiescheiding interessant. 

Grondgebonden mkb-bedrijven zijn bovendien 

van cruciaal belang voor de maatschappelijke en 

economische structuur van een stad of gemeente. 

Hun aanwezigheid is bijvoorbeeld ook van belang 

voor behoud van voorzieningen als winkels en 

horeca in centra. 

 

DE PRAKTIJK

De bouwopgave, behoud van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat en de energietransitie; die 

functies niet naast elkaar laten bestaan, maar met 

elkaar verweven is de opgave. Het Havenkwartier 

in Deventer is hier een sprekend voorbeeld van. 

Het gebied, dat met een oppervlakte van 13 

hectare ingesloten is tussen de binnenstad, een 

woonwijk en een industrieterrein, raakte een jaar 

of twintig geleden in verval, maar is stap voor stap 

aangepakt. Oude panden werden opgeknapt en 

kregen nieuwe bestemmingen voor wonen, werken, 

horeca of een combinatie daarvan. Inmiddels mag 

het Havenkwartier zich de hipste buurt van de stad 

noemen. 

Dat heeft Deventer gedaan met onder meer 

uitnodigingsplanologie; de gemeente bepaalt 

op hoofdlijnen welke ruimtelijke veranderingen 

wenselijk zijn. Marktpartijen geven daar vervolgens 

invulling aan. Zo kan Deventer sturen op 

functiemenging, zonder zelf veel grond te bezitten. 

Om ontwikkelaars uit te nodigen tot investeringen 

in wonen en werken, nam de gemeente Deventer 

in het Havenkwartier wel de openbare ruimte op 

de schop. De uitstraling van het gebied verbeterde 

aanzienlijk, wat het gebied voor private partijen 

interessant maakte.
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• Gebruik de woningbouw als motor voor functiemenging. Door in de nieuwe stadswijken 

ruimte te bieden aan bedrijvigheid, draag je bij aan een nieuwe stedelijkheid, waarin wonen, 

werken en recreëren met elkaar verweven worden. 

• Denk na over de faciliterende rol die je als overheid wilt vervullen om de ruimtelijke 

doctrines van functiescheiding te doorbreken.

• Versterk de synergie tussen de functies als wonen, werken, onderwijs en recreëren, met de 

openbare ruimte. Synergie tussen functies leidt tot hogere bestedingen, levendigheid en 

leefbaarheid. Het is de motor voor dynamiek in de stad, op korte en lange termijn. 

• Geef de economie ook ruimte in nieuwe woonwijken. Zware industrie hoort uiteraard thuis 

op het industrieterrein, maar lichte bedrijvigheid – we gaan naar een schone economie toe 

– is helemaal niet zo vies als wordt verondersteld. Bedrijven met een lage milieucategorie 

(< 2.2) zouden een plek moeten krijgen in nieuwe woonwijken. Hetzelfde geldt voor de 

logistieke functies. Kleinschalige logistiek voor ‘the last mile’ zou prima in wijken, dicht bij 

de afnemers, gesitueerd kunnen worden. Van zulke bedrijvigheid dicht bij huis profi teren 

woningeigenaren overigens ook: de waarde van gemengde gebieden is per vierkante meter 

hoger dan monofunctionele gebieden.

• Zorg voor duidelijkheid over de toekomst van bedrijventerreinen in relatie tot 

woningbouwplannen. Ondernemers gaan niet investeren in hun bedrijf of hun circulaire 

ambities op het moment dat die ontbreekt.

WONEN & WERKEN
De aanbevelingen
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ECONOMIE

HET MOTOR- 
BLOK VOOR 
ECONOMISCH 
HERSTEL

DE UITDAGING

Corona heeft het afgelopen jaar de economische 

dynamiek in verschillende opzichten versterkt. 

Zo is de toename van vestiging van grote 

distributiecentra onomkeerbaar. Door corona is de 

e-commerce alleen maar verder gegroeid.

De impact op het landschap is groot en vraagt om 

sturing van de overheid om de landschapskwaliteit 

te bewaken, constateerde het ministerie van 

Binnenlandse Zaken vorig jaar als reactie op de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) al.

Om de gevolgen voor milieu, natuur, mobiliteit 

en infrastructuur in te perken én om ruimte 

te bieden aan de economie, maakte het 

ministerie zich hard voor meer landelijke regie, 

in samenspraak met provincies. Gedacht wordt 

aan concentratie van grote distributiecentra, 

eerst op bestaande terreinen en vervolgens op 

knooppunten langs nationale en internationale 

corridors. 

Tegelijkertijd wakkerde corona ook de discussie 

over re- en nearshoring aan. De roep om het 

terug- en dichterbij halen van productie uit 

lagelonenlanden wordt versterkt door de 

digitalisering en robotisering. Toepassingen 

in de smart industry zijn kansrijk, zeker in de 

triple helix tussen overheden, onderwijs en 

ondernemers, om het verdienvermogen in regio’s 

omhoog te stuwen. 

Het ministerie onderstreepte eveneens het 

belang voor behoud van ruimte voor de industrie. 

De coronatijd drukte de maatschappij wat dat 

betreft ook weer met de neus op de feiten. 

Terwijl dienstensectoren als toerisme, horeca en 

evenementen hard getroffen werden, vormden 

de industrie en de logistiek de economische 

motoren van Nederland. De werkelijkheid is 

echter tegenovergesteld: in Nederland is steeds 

minder bedrijfsruimte voorhanden.

DE POTENTIE

Het belang van werklocaties voor Nederland is 

evident: ondernemers op bedrijventerreinen zorgen 

voor een economisch toegevoegde waarde van 

ongeveer 300 miljard euro per jaar – bijna 40 procent 

van ons bruto binnenlands product – en circa 60 

procent van de jaarlijkse R&D-investeringen. Van 

de grootste R&D-bedrijven in Nederland is zelfs 

80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein. Nu 

de coronacrisis vooralsnog getemd lijkt, kunnen 

deze bedrijven ook wezenlijk bijdragen aan een snel 

economisch herstel van de BV Nederland.

Daar is ruimte voor nodig. In het meest recente  

prognosemodel van het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, dat net voor de uitbraak van 

corona naar buiten kwam, werd de behoefte 

aan extra bedrijfsruimte tot 2030 op 5500 tot 

9500 hectare geraamd. Het is niet vreemd om te 

veronderstellen dat die behoefte niet nog groter 

is geworden, zeker met het oog op reshoring en de 

groei van de logistiek.

Ook het duurzaam gebruik van materialen en het 

hergebruiken van reststromen worden steeds 

belangrijker, uiteraard met het oog op de overgang 

naar een circulaire economie. Al die ontwikkelingen 

zullen ook beslag leggen op de nu al schaarse 

ruimte.

 

DE PRAKTIJK

Grenzen aan de groei van XXL-logistiek. Het is 

makkelijker gezegd dan gedaan. De groei van de 

e-commerce heeft juist in de coronaperiode een 

nog hogere vlucht genomen. Hoe kunnen we de 

groei van logistieke bedrijfsruimte duurzaam 

blijven inpassen? De provincie Gelderland heeft 

de afgelopen jaren nadrukkelijk ervoor gekozen 

om de zogenoemde verdozing van het landschap 

te beperken door slechts op drie locaties verdere 

groei toe te staan. Dat is rondom Nijmegen, langs 

de A12 bij Zevenaar en de A15 bij Tiel. 

Een gebalanceerde economische ontwikkeling met 

daarin ruimte voor landschap, duurzaamheid en 

een ontspannen leefkwaliteit vormen hiervoor de 

leidraad. Daarmee blijft de groene metropoolregio 

die de regio Arnhem-Nijmegen wil zijn, ook op lange 

termijn gehandhaafd.
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• Gemeenten doen er verstandig aan om op lokaal niveau in kaart te brengen welke 

plannen leven bij de maakindustrie, zodat ze daar in hun ruimtelijke planning nadrukkelijk 

rekening mee kunnen houden. Daarnaast moet het belang van een schoon, heel en veilig 

bedrijventerrein consequent vooropstaan.

• De vraag naar opslag- en distributieruimte is onverminderd groot. Een zorgvuldige 

planning van en zorgvuldige integratie binnen het werkgebied zijn wenselijk voor nieuwe 

logistieke centra. De SKBN pleit voor duidelijke kaders met het oog op verduurzaming, 

landschappelijke kwaliteit en economische waarden. 

• Maak onderscheid in logistieke activiteiten en durf de regie te pakken. Stadsdistributie, 

regionaal gebonden logistiek of meer footloose logistiek verschillen wezenlijk qua functie 

en nabijheid. Ontwikkel daar een visie op. Het is wenselijk dat logistieke centra een 

meerwaarde zijn voor de regionale economie.

• Overheden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen in regio’s 

door meer dan ooit te cofi nancieren in de opschaling van perspectiefvolle technologieën. 

Met R&D-investeringen wordt de basis gelegd voor innovaties en verduurzaming van 

ketens en clusters in de maakindustrie.

• Overheden die werk willen maken van de circulaire economie doen er verstandig aan 

om investeringen juist op bedrijventerreinen terecht te laten komen. Dat versterkt de 

innovatie en versterking van de werkgelegenheid op de lange termijn.

ECONOMIE
De aanbevelingen
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OVER DIT MANIFEST

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen 

Nederland (SKBN) deelt en ontwikkelt kennis op het 

gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling 

van het vestigingsklimaat. Dit doet zij vanuit 

een maatschappelijke opdracht: praktisch en 

toekomstgericht. Heel concreet gaat het om de 

(her-)ontwikkeling en het beheer van werklocaties 

en hoe dit aan te pakken. Ook organiseert de 

SKBN de ontmoeting en uitwisseling van expertise 

tussen alle betrokken partijen. 

Een andere pijler onder de SKBN is dat zij 

op basis van haar expertise – gevraagd en 

ongevraagd – beleidsinput levert aan overheden, 

kennisinstellingen en marktpartijen. Dit manifest is 

daar een concrete uitwerking van. Dit document is 

tot stand gekomen met dank aan alle participanten. 

Ook andere personen en instellingen hebben door 

middel van vraaggesprekken, het uitwisselen van 

kennis, scherpe observaties en kritische noten 

bijgedragen aan dit resultaat.

Onze speciale dank gaat hiervoor uit naar: 

• Arènso Bakker (NLhave); 

• Kjell-Erik Bugge (lector ‘Ontwikkeling 

werklocaties’ aan Saxion Hogeschool); 

• Gido ten Dolle (programmadirecteur Economie & 

Europa bij de provincie Noord-Brabant); 

• Pieter Hendrikse (CEO JLL Netherlands);

• Armand van de Laar (wethouder ruimtelijke en 

economische ontwikkeling, duurzaamheid en 

stadsbeheer bij de gemeente Rijswijk); 

• Cees-Jan Pen (lector ‘De ondernemende regio’ 

aan Fontys Hogescholen); 

• Geurt van Randeraat (directeur SITE urban 

development); 

• Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsonderzoek en 

Beleidsadvies); 

• Friso de Zeeuw (adviseur gebiedsontwikkeling 

en emeritus hoogleraar TU Delft).

HEEFT U VRAGEN?

Theo Föllings 

Voorzitter SKBN

info@skbn.nu

Mieke Naus

Programmamanager SKBN

mnaus@skbn.nu

SKBN

info@skbn.nu
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