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0. InleIdIng

“Een sterke economie kan pas ontstaan vanuit een sterke identiteit 
van de stad in zijn ruimtelijk-economische omgeving. Een sterk 
economisch profiel draagt ook in belangrijke mate bij aan het 
versterken van het welzijn van de mensen in de stad, het voorzien 
van een financiële zekerheid die de eigenwaarde van de Sint-
Niklazenaar versterkt.

De historisch gegroeide regionale bedrijvenstructuur in de rand, 
de kennis en diensten aanwezig in de kern, zorgen ervoor dat 
Sint-Niklaas in zekere zin sterke elementen heeft binnen zijn 
economische structuur.

De vraag en voornaamste reden voor de opmaak van een 
economische studie voor de stad is  of de stad een antwoord gaat 
vinden op alle uitdagingen die zich in een steeds veranderende 
economische omgeving aan het voordoen zijn. Ondernemend Sint-
Niklaas staat voor  het grote mobiliteitsvraagstuk rond Antwerpen, 
Brussel en Gent, de veranderende kijk op de verdere groei van 
de economie, de klimaatdoelstellingen met eerder ontharding 
dan uitbreiding, de vergrijzing en hiermee gekoppelde groeiende 
zorgvraag. Een sterke economie gebaseerd op bijkomende ruimte-
inname is in deze context niet langer vanzelfsprekend en dat is 
voelbaar, ook in Sint-Niklaas. 

Een nieuw verhaal, met een logisch en leesbaar ontwikkelings’spoor’ 
voor de ondernemer, maar ook duidelijk voor de bewoner en 
gebruiker van de stad,  dat is waar Sint-Niklaas nog naar op zoek 
is, en dat vormt ook het uitgangspunt voor deze studie.”
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• Focus: 

De studie zal de economische ruimte van Sint-Niklaas 
niet heruitvinden, maar richting geven aan de bewoners,  
ondernemers en hun klanten die zich hierin bewegen. De kracht 
moet uitgaan van de bestaande sterke economische sectoren 
in Sint-Niklaas.

• Ruimtelijk: 

Ruimtelijk zal de studie Sint-Niklaas een ontwikkelingsspoor 
aanreiken, waarin de huidige economische ruimte een plaats 
krijgt, maar waar vooral nieuwe ideeën, nieuwe vormen 
van economie een plaats krijgen. Verwevenheid krijgt als 
belangrijke ruimtelijke tendens een belangrijke plaats in het 
ruimtelijk visieverhaal.

• Doelstelling: 

Met open vizier naar andere steden en projecten en vanuit 
nieuwe tendensen, willen we de toekomstige ondernemers/
investeerders beter oriënteren in de stad. We duiden 
speerpuntsectoren aan, duiden geschikte ruimtes aan voor 
nieuwe en bestaande vormen van economie, en zorgen ervoor 
dat dit op een kwalitatieve duurzame manier kan gebeuren. De 
leefbare stad en zijn economie zullen elkaars meerwaarde zijn.

Met de economische studie wil de stad inzetten op jobcreatie 
met extra werkgelegenheid bij zowel bestaande bedrijven als 
start-ups.

Doelstelling
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• Uitgangspunt

Economisch vitale steden zijn steden waar bewoners,  
ondernemers en hun klanten graag zijn en naartoe gaan. We  
reiken nieuwe, maar ook bestaande ondernemers een duidelijk 
ontwikkelingsspoor. Het unieke (meerzijdige) economische 
DNA van de stad Sint-Niklaas wordt zichtbaar en zal ervoor 
zorgen dat ook  bewoners en bezoekers zich goed kunnen 
oriënteren in deze economische vitale stad. Sint-Niklaas is 
klaar voor de toekomst.

• Opbouw

Deze ruimtelijke economische studie wordt opgebouwd uit 
volgende belangrijke stappen.

  . We inventariseren en analyseren de bestaande economische 
ruimte en de beschikbare economische data in Sint-Niklaas 
en de ruimere Waaslandregio.

  . We leren uit benchmark-steden Kortrijk, Mechelen, Roeselare 
en Bergen en relevante referentieprojecten

  . We formuleren een duidelijk visieverhaal voor  de 
economische ruimte van Sint-Niklaas

  . We verduidelijken op welke manier een duidelijk 
ontwikkelingsspoor kan worden aangereikt.

Methodiek



1. InventarIsatIe en 
analyse
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1.1.1 Algemene ruimtelijke fiche Sint-Niklaas

• Sint Niklaas is een (Oost-) Vlaamse stad

Sint-Niklaas is één van de 13 Vlaamse centrumsteden en 
hiermee de op 2 na grootste stad van Oost-Vlaanderen, 
slechts 6 steden in Vlaanderen zijn duidelijk groter: Antwerpen, 
Gent, Brugge, Leuven, Mechelen, Aalst, hiernaast zijn er wel 
enkele steden met gelijke grootte (Hasselt, Kortrijk,...)

• Sint-Niklaas is een Wase hoofdstad

Sint-Niklaas kan gezien worden als de belangrijkste stad 
binnen het  Waasland, met een sterke interne economische 
verbondenheid. Sint-Niklaas vormt het verzorgingsgebied 
voor een groot deel van het Waasland dat 250.000 inwoners 
telt.

• Sint-Niklaas is een woonstad

Met 77.679 inwoners* staat Sint-Niklaas op gelijke voet met 
Hasselt (ca. 78.296) en Kortrijk (76.735).

• Sint-Niklaas is een voorziene stad

Sint-Niklaas heeft vooral een sterke aantrekking op de direct 
omliggende gemeenten als Temse, Hamme, Sint-Gillis-Waas, 
Stekene, Waasmunster voor retail, ziekenhuis, middelbare 
scholen.

* volgens statistieken.vlaanderen.be 2019

• Sint-Niklaas is een economische stad

Sint-Niklaas is gelegen op de belangrijke economische as 
Gent-Antwerpen:

  . Centraal op de E17 tussen beide steden.

  . Centraal op de treinverbinding tussen beide steden

  . Centraal tussen 2 belangrijke havens

  . Als grootste voorstad voor Antwerpen

1.1 Bestaande economische ruimte

We situeren Sint-Niklaas in de economische ruimte van Vlaanderen 
in een korte (ruimtelijk-economische) fiche van de stad en bekijken 
de economische ruimte van Sint-Niklaas binnen de ruimere 
bestaande beleidsvisie.
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1.1.2 Bestaande beleidsplannen

• Structuurplannen

De bestaande ruimtelijke structuurplannen zijn niet recent, maar 
hebben een grote impact gehad op de economische ruimte 
zoals deze gegroeid is in Sint-Niklaas. We kunnen enkele 
belangrijke conclusies trekken die relevant kunnen zijn als 
uitgangspunt voor de visie op de economische toekomst.

Sint-Niklaas heeft voor zijn economische ontwikkeling 
en ontwikkeling als centrale plaats voordeel gehaald uit 
hun verkeersligging op de verbindingswegen tussen de 
grootstedelijke centra. Sint-Niklaas is gelegen op het kruispunt 
van twee belangrijke economische assen Antwerpen-Gent, 
geënt op de E17 en Sint-Niklaas-Mechelen, geënt op de N16.

Sint-Niklaas speelt samen met Temse een belangrijke rol in 
de bestaande economische systemen. Temse heeft hierbij een 
kleinstedelijke functie, Sint-Niklaas een regionaalstedelijke. 
In vergelijking met andere Vlaamse regionale steden heeft 
Sint-Niklaas moeite zich als volwaardige regionale stad te 
profileren, door de relatief korte afstand tot de grootstedelijke 
centra van Brussel (voor Aalst) en Antwerpen (voor Sint-
Niklaas). De regionale invloedssfeer blijft voornamelijk beperkt 
tot de omliggende gemeenten en is niet veel groter dan zijn 
kleinstedelijke invloedssfeer.

Sint-Niklaas heeft naast Gent en Aalst een belangrijke 
taakstelling naar bedrijvigheid gekregen van de provincie.

Sint-Niklaas kent een vrij grote tertiaire sector (73% van 
de totale tewerkstelling). De voornaamste sectoren zijn 
gezondheidszorg (3.400 werknemers) en onderwijs (3.100 
werknemers). Daarna volgen de zakelijke dienstverlening 
(2.400 werknemers), openbaar bestuur (2.300 werknemers), 
kleinhandel en groothandel *(2.000 en 1.500 werknemers) 
en verkeer en vervoer (1.100 werknemers). (p65 GRS** Sint-
Niklaas)

De industriële sector kent een zekere specialisatie in de 
textielindustrie, en in mindere mate in niet-metaal, mineralen en 
machinebouw.’ (p65 GRS Sint-Niklaas)

Het stadsbestuur wenst de regionale uitstraling van Sint-Niklaas 
als hedendaags en dynamisch handels- en dienstencentrum 
in de Vlaamse Ruit uit te bouwen en te versterken. De nadruk 
ligt hierbij op de ruimtelijk uitbouw van tertiaire activiteiten en 

* Onder groothandel wordt hierbij de distributie en verhandeling van goederen tussen bedrijven verstaan en dus niet aan 
consumenten. Een voorbeeld is het bedrijf Febelco dat geneesmiddelen verdeelt naar apothekers.
** GRS = Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

vrijetijdseconomie (handel, diensten, evenementen, cultuur, 
vrije tijd, ontspanning, …). Door middel van een verbreding 
van economische activiteiten wordt het traditioneel industriële 
karakter van Sint-Niklaas bijgesteld. Als regionaal centrum in 
de Vlaamse Ruit streeft het stadsbestuur naar een vernieuwde 
kwalitatieve ruimtelijke uitstraling voor Sint-Niklaas. (p176 GRS 
Sint-Niklaas).

• Beleidsplannen Sint-Niklaas

Er bestaat momenteel in Sint-Niklaas wel een groenplan, 
woonbeleidsplan,  mobiliteitsplan, klimaatplan, detailhandels-
plan, lobbenstadmodel …. . Een beleidsplan specifiek voor 
economie is nog niet opgemaakt. Wel zijn er enkele conclusies 
uit de andere beleidsplannen die bepalend kunnen zijn voor 
de keuzes die we maken in deze ruimtelijk-economische studie:

  . Woonbeleidsstudie:  Er zijn belangrijke zorgcentrische 
structuren aanwezig die versterkt kunnen worden, zoals 
o.a. zorgcentrum ’t Punt, centraal in de kern gelegen. 
Het woonbeleidsstudie ziet ook duidelijk ruimtelijke 
opportuniteiten in de ontwikkeling van nieuwe concepten (rond 
dagverzorgingsmogelijkheden, andere zorgwoonvormen,…).

  . Detailhandelsplan: Er worden zes deelgebieden voor 
detailhandel en ondernemende activiteit bepaald, waarbij 
voor het focusgebied het idee van ondernemende kern met 
ondernemerschap in de brede zin wordt gedefinieerd. De 
beleving wordt hierbij niet louter gecreëerd door detailhandel, 
maar door een mix van retail, horecazaken, diensten, vrije 
beroepen, alsook ondernemers uit de creatieve en innovatie 
sector. Er wordt gesteld dat je een ondernemende, bedrijvige 
kern creëert  door in te zetten op innovatie en nieuwe trends, 
gekoppeld aan duurzaam ondernemen. Sint-Niklaas wil 
inzetten op een synergie tussen de centrum en daarbuiten 
door in te zetten op city depots en door de koppeling  tussen 
de Stationsstraat en het Waasland Shoppingcenter te maken.

  . Lobbenstadmodel: De bedrijventerreinen worden in de 
lobbenstad voorzien langsheen de bestaande auto- en 
spoorverbindingen. De huidige terreinen voldoen hieraan in 
grote mate (Europarken langs knooppunt spoorlijn en N70 
en Industrieparken langsheen E17). Voor de nieuwe terreinen 
wordt gepleit voor een duurzame invulling. De huidige site 
van SVK kan bijvoorbeeld in het lobbenstadmodel in de 
toekomst ingezet worden als nieuwe creatieve economie 
voor startende ondernemingen nabij de stadskern (cfr. Trier, 
Vaartkom Leuven, Nieuwevaart Gent).
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• Conclusies uit huidig beleid rond 
bedrijvigheid in Sint-Niklaas

Regionale bedrijventerreinen 

  . Sint-Niklaas werd als stedelijk gebied ook automatisch 
geselecteerd als economisch knooppunt. 

  . De verdere documentatie doet concluderen dat Sint-Niklaas 
een focus heeft op regionale bedrijventerreinen, maar ook 
op stedelijke maakbedrijvigheid. 

Verweving

  . De verweving van bedrijvigheid met de woonfunctie wordt 
behouden en zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de 
bedrijfsactiviteiten verzoenbaar zijn qua schaal en aard. 
(GRS* Sint-Niklaas, 2006) Er wordt verder nagegaan 
in welke mate hier een evolutie in is, en wat push- en 
pullfactoren** zijn voor verweven activiteiten.

Beleid rond bedrijventerreinen

  . Op basis van de KMO-behoeftenstudie (2012) het gebruik 
van de bedrijventerreinen te rationaliseren en duurzaam te 
revitaliseren. 

  . Daarnaast wordt ook bijkomende bedrijfsruimte voorzien 
door de ontwikkeling van enkele nieuwe bedrijventerreinen 
voor lokale ondernemers en KMO

  . Economische en commerciële concentratiepunten moeten 
worden afgebakend.

*     GRS = Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
**  Keep-factoren: wat maakt dat uw bedrijf Sint-Niklaas behoudt als locatie voor bedrijvigheid, in welke zin geeft het  
 een competitief voordeel? 
 Pull-factoren: welke locatievoordelen bieden andere locaties ten opzichte van Sint-Niklaas? Wat trekt nieuwe 
 bedrijvigheid naar Sint-Niklaas?
 Push-factoren: welke factoren maken dat bedrijven Sint-Niklaas verlaten? 

Handelsvestigingen 
Economische en commerciële concentratiepunten 
moeten worden afgebakend. Langsheen de N70 komen 
momenteel verspreid en in enkele linten diverse bedrijven en 
handelszaken voor. 

  . Sint-Niklaas was een actieve partner binnen het 
interprovinciaal onderzoek naar rationalisatie van 
detailhandelslinten langs steenwegen

  . Het premiebeleid ter stimulering van renovatie van ruimtes 
boven winkels wordt geëvalueerd. Er wordt onderzocht 
of ook andere oplossingen mogelijk zijn, zoals het 
samenvoegen van bovenverdiepingen van winkels tot één 
geheel voor (flexibele) bureauruimtes, kleine zelfstandige 
activiteiten of wonen.

• Evoluties op bedrijventerreinen: 
investeringen en heraanleg

Industriepark Noord: Type bedrijvigheid 

  . Industriepark-Noord heeft een totale oppervlakte van 49,85 
ha, daarvan wordt 10% ingevuld met een kantoorfunctie en 
90% met regionale gemengde bedrijvigheid

  . Het type bedrijvigheid is zeer divers op Industriepark-Noord 
(voeding, chemische sector, logistiek, kantoren, …) 
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Zaken die op Industriepark-Noord spelen (bron: RUP* 
Industriepark-Noord, toelichtingsnota)

  . Bedrijven dit wensen uit te breiden, kunnen dit niet binnen de 
voorschriften van het BPA** en overwegen daarom weg te 
trekken van het industrieterrein

  . Nieuwe kansrijke bedrijven komen niet naar Industriepark 
Noord omwille van het stringente juridische kader

  . Opmerkelijk is dat 72 % van de respondenten aangeeft 
binnen de 5 jaar te zullen investeren in het bedrijfsperceel / 
bedrijfsgebouw. Dit geeft aan dat Industriepark Noord heel 
wat gezonde bedrijven huisvest

  . Het RUP geeft ruimte aan incubator voor hoogwaardige 
starters

* RUP = Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
** BPA = Bijzonder Plan van Aanleg

1.1.3 Vergelijkbare steden (benchmarksteden)

Om onze analyse te kunnen doen hebben we nood aan 
ruimtelijk-economische vergelijkbare steden met Sint-Niklaas 
Ons oog viel hierop op de volgende 4 steden. 

  . Kortrijk

  . Mechelen

  . Bergen (Mons)

  . Roeselare

Deze steden zullen enerzijds een referentiekader 
kunnen bieden en anderzijds als inspiratie kunnen 
dienen voor de ruimtelijke economische studie van Sint- 

Niklaas. Deze steden hebben elk op hun eigen manier 
een antwoord geboden op de vergelijkbare ruimtelijk-
economische vraagstukken, die we als leidend voorbeeld  
zullen gebruiken. Hun gelijkaardige strategische ligging ten 
opzichte van grotere steden (bv. Mechelen tussen Antwerpen 
en Brussel) en vergelijkbaar formaat zijn twee ruimtelijke 
overeenkomsten met Sint-Niklaas, waarom deze 4 steden naar 
voor kwamen als benchmarksteden.

Daarnaast zijn ook hun vergelijkbaar aanbod van diensten en 
hun economische vergelijkbare context met Sint-Niklaas goede 
aanknoppunten om ze op te nemen in de studie. 

In de hieropvolgende hoofdstukken, zullen we daarom eerst 
bestaande economische cijfers vergelijken met deze van Sint-
Niklaas, om ze daarna als inspiratie te laten dienen in hoofdstuk 
2, om zo Sint-Niklaas beter te profileren.
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1.1.4 Bestaande economische activiteiten

Het is niet de bedoeling om de economische activiteiten in 
Sint-Niklaas her uit te vinden, maar om ze ruimte en richting te 
geven. We bekijken de bestaande activiteiten daarom op alle 
ruimtelijke niveaus.

• MACRO 

Hieronder geven we een overzicht van de economische activiteiten op macroschaal, met hierbij ook een duiding van de OV-
bereikbaarheid*.

* OV = openbaar vervoer
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• MESO

Hieronder geven we een overzicht van de economische activiteiten op mesoschaal, met hierbij ook een aanduiding met het 
regionaal stedelijk gebied.
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• MICRO

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste bedrijven die zich in het regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas gevestigd 
hebben.
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1.1.5 Belangrijke innovatieve bedrijven

Oxford Bikes is marktleider in België. Is sinds 1925 gevestigd 
geweest in Sint-Niklaas.  Op het moment is daar een 
assemblagelijn en een groothandel gevestigd. Oxford profiteert 
van vraag naar elektrische fiets (2/3 verkoop). Het bedrijf 
verkoopt voornamelijk in Belgie. Een van de toeleveranciers is 
het Antwerpse Sapim (spaken). 80 procent van de onderdelen 
komt echter uit China. De prijs van een speed-pedelec is 3.600 
euro en dit is de enige in België geassembleerde speed-
pedelec. Hun omzet steeg in 2017 met 10 procent naar 17 
miljoen euro, bedrijfswinst naar 1,7 miljoen euro

Niko is marktleider in België voor schakelaars en stopcontacten. 
Het familiebedrijf is sinds 1921 gevestigd in Sint-Niklaas 
(kantoren en productiesite). Verhuisde in 1972 naar Industriepark 
West en is hier nog steeds gevestigd. Deed overnames in 
NL, BE en Denemarken (lichtsturing). Startte fifthplay, een 
softwareplatform voor smart buildings en verkoopt de Niko 
Home Control. Bij Niko draait het meer en meer om software 
en –ontwikkeling.Meer dan 400 werknemers in Sint-Niklaas, 
totaal meer dan 700 in Europa

Zeer winstgevend bedrijf: 12,2 M€ winst op 93,1 M€ 
bedrijfsopbrengst (2014)

Newtec: ontwerp, ontwikkeling en productie van apparatuur 
voor satellietcommunicatie voor o.a. de ESA. Sinds 1985 
gevestigd in Sint-Niklaas, met commerciële afdelingen over 
de hele wereld. Aantal medewerkers Newtec steeg van 150 
in 2005 naar 315 in 2011. Over de periode 2014 tot 2016 
realiseerde Newtec een zeer sterke groei met een omzetstijging 
van 62% tot 72 miljoen euro. Singapore ST Engineering hebben 
meerderheidsbelang in het bedrijf genomen voor, volgens De 
Tijd, voor meer dan 50 miljoen euro kapitaal om verder te 
groeien. 

Van Hoecke: producent (Hallux) en verdeler van lade- en 
scharniersystemen met 250 werknemers in Sint-Niklaas. 
Verdubbelde zijn omzet in de afgelopen tien jaar tot 75 
miljoen euro. Sinds 1983 gevestigd op Industriepark-West. In 
1998 verhuisd naar Europark-Noord. Expansie tot 45.000 
m² in 2013. Investeert continu in technologie, automatisatie en 
productontwikkeling (Factory of the Future Award).

Overige innovatieve productiebedrijven: Sports&Leisure Group 
(kunstgrasvelden), Microtherm (isolatie) en Eaton Filtration 
(industriële filters),…

• Factories of the future

Jaarlijks reikt Agoria de titel ‘Factory of the Future’ uit aan 
bedrijven die volop inzetten op automatisering, robotisering en 
digitalisering en tegelijk ook tewerkstelling creëren. Newtec, 
Van Hoecke en Niko zijn 3 bedrijven uit Sint-Niklaas die deze 
onderscheiding ontvingen, wat maakt dat Sint-Niklaas de 
enige stad met 3 erkenningen en dus uniek in België is.

1.1.6 Belangrijke zakelijke diensten

SBE: een van België’s grootste ingenieursbureaus, gevestigd 
aan de achterzijde van het station. 110 hoogopgeleide 
werknemers, beschrijft zijn locatie als ‘nabij Haven van 
Antwerpen’. Gespecialiseerd in o.a. ontwerp van sluizen 
en havenontwikkeling, in de Haven van Antwerpen en 
internationaal (Spanje, Panama, Nigeria, Haïti, Vietnam, …) 
voor o.a. de Wereldbank en Asian Development Bank. 

Sint-Niklaas kent echter geen echte kantoorwijk. De enige 
locaties met enige clustering van zakelijke diensten zijn:

  . Stationsbuurt voorzijde: Synergie, Regus, OM Collective, 
Accuria, Confederatie Bouw, VOKA

  . Stationsbuurt achterzijde: SBE, Ethias

  . Kruispunt R42 met N403: RVA, Accent, Partena Ziekenfonds, 
DVV Verzekeringen, Urbis vastgoed

Overige zakelijke diensten en kantoren zitten verspreid 
overheen het gemengd weefsel van Sint-Niklaas (De Neef, 
A&T), of op industrieterreinen (Bedrijvencentrum Waasland, 
hoofdkantoor Standaard Boekhandel, DCI, Alpha-IT)

1.1.7 Andere

Korte vermelding ook van toegevoegde waardelogistiek-
bedrijven zoals VF Europe en Unigro  en distributie-
ondernemingen E5 Mode, Torfs, Unigro, Bunz (Ellis Gourmet 
Burger), Key Music,... die ook belangrijk zijn voor de Sint-
Niklase economie.
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1.1.8 Aanwezige onderwijsinstellingen
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1.2 Bestaande economische cijfers

Zoals de bestaande toestand en de structuurplannen duidelijk weergeven heeft 
Sint-Niklaas voor zijn economische ontwikkeling voordeel gehaald uit zijn ligging 
tussen de steden Gent-Antwerpen en zijn link met Mechelen. Een inventarisatie 
van de beschikbare economische data geeft ons een duidelijk inzicht in de huidige  
kracht, kwaliteit en identiteit van de ontwikkelde economie in Sint-Niklaas. Een 
data analyse met sterke en zwakke punten van Sint-Niklaas vormt noodzakelijke 
basis om Sint-Niklaas economisch te oriënteren t.o.v. Antwerpen en Gent, binnen 
het Waasland (lokaal) en  binnen Vlaanderen (regionaal). 

1.2.1. Algemene inventarisatie

• Recente statistieken

Werkende bevolking (grafiek 1,2 & 3)

Evolutie van de totale bevolking (projecties 2018).

bron: federaal planbureau 2018

Het aantal inwoners in Sint-Niklaas is voorspeld met 3,09% 
toe te nemen tot 2024. Dit is gelijk aan 2.337 inwoners extra

Ter vergelijking met de benchmarksteden: 

Deze evolutie is iets minder sterk dan de evolutie in Mechelen 
(4,7%) en Roeselare (3,64%), maar dit zijn dan ook sterk 
groeiende steden. De voorspelde evolutie van de bevolking in 
het Vlaamse Gewest tot en met 2024 bedraagt 2,4% 

Toegevoegde waarde per werkende:

Arbeidsproductiviteit ligt onder het Vlaams gemiddelde: de 
bruto toegevoegde waarde per werkende in Sint-Niklaas is 
met €77.512 in 2015 iets onder het gemiddelde in het Vlaams 
Gewest, maar hoger dan in Roeselare en Kortrijk. Ook is de 
arbeidsproductiviteit hoger dan in Aalst, Brugge, Genk en 
Hasselt.

Bevolking op arbeidsleeftijd tot op heden:

bron: Statistiek Vlaanderen 2019

Ter vergelijking met de benchmarksteden

De afname van de bevolking op arbeidsleeftijd is veel sterker 
geweest dan in de andere  (benchmark)steden.

Evolutie van de bevolking per leeftijdscategorie  
 (projecties 2018)

Het aandeel van personen op arbeidsleeftijd (18 – 65 jaar) is 
voorspeld stabiel te blijven.

De bevolking van 65 jaar en ouder is voorspeld nog met 10 
procent toe te nemen tot ongeveer 22 procent van de totale 
bevolking in 2027. De vergrijzing in Sint-Niklaas is vergelijkbaar 
met die in Vlaanderen. Die in Vlaanderen is voorspeld aan te 
houden tot 2040 en te stabiliseren tot 2060. 
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grafiek 1: evolutie 
aantal inwoners 2018-
2024 in Sint-Niklaas en 
benchmarksteden 

bron: federaal planbureau 
2018

grafiek 2: projectie 
evolutie bevolking per 
leeftijdscategorie in 
relatieve cijfers 

bron: federaal planbureau 
2018

grafiek 3: projectie 
evolutie bevolking per 
leeftijdscategorie in 
absolute cijfers 

bron: federaal planbureau 
2018
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Woon-werkpendel op provinciaal niveau:

bron cijfers: Census 2011

Van de inwoners in Sint-Niklaas, werkt 76% in de Provincie 
Oost-Vlaanderen en 18,5% in de Provincie Antwerpen. 

Van de werkenden in Sint-Niklaas, komt 86% uit de Provincie 
Oost-Vlaanderen en 8% uit de Provincie Antwerpen. 

Woon-werkpendel op gemeentelijk niveau:

bron cijfers: Census 2011

Relatief sterke binding van werknemers: 47% van de werkende 
Sint-Niklazenaars werkt in eigen gemeente, 10% in Temse en 
Beveren, 10% in Antwerpen, 4% in Gent en 2% in Brussel.

Eerder beperkte aantrekkingszone van werknemers richting 
Sint-Niklaas. Van de werkenden in Sint-Niklaas, komt 43% uit 
Sint-Niklaas en de rest voornamelijk uit omliggende steden 
en gemeenten in Oost-Vlaanderen (Beveren, Lokeren, Temse, 
Hamme). Zeer kleine percentages uit Gent (2,3%), Antwerpen 
en Brussel. 

Ter vergelijking met de benchmarksteden: 

54% van de inwoners van Roeselare werkt in eigen gemeente, 
49% van Bergen, 49% van Kortrijk en 39% van Mechelen.

40% van de werkenden in Roeselare komt uit eigen gemeente, 
36% van Bergen, 33% van Kortrijk en 30% van Mechelen.

Werkloosheidscijfers (grafiek 4 & 5)

bron cijfers: VDAB Arvastat 2019

De werkloosheid in september 2018 bedroeg 7,81% in Sint-
Niklaas. Het niveau en de evolutie van de werkloosheid is 
vergelijkbaar met dat van Mechelen. In Roeselare en Kortrijk is 
de werkloosheid lager en stabiel, maar beiden liggen in West-
Vlaanderen. 

De werkloosheid in Sint-Niklaas is hoger dan in de 
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. Het is typisch 
dat de werkloosheid hoger is in stedelijke omgevingen. De 
werkloosheid in Sint-Niklaas neemt sterk af. In september 2017 
was deze 9,02% en in september 2018 is deze gedaald tot 
7,81%. Deze afnemende werkloosheid ligt dan ook in lijn met 
het Vlaamse gemiddelde.

• Evolutie van het inkomen (grafiek 6)

In de periode 2006-2014 is het nominaal gemiddeld inkomen 
toegenomen met 23%, voor de andere steden is dit 25 tot 28% 

Vergelijking met de benchmarksteden:

Het inkomen per inwoner in Sint-Niklaas is het laagst van alle 
benchmarksteden

• Jobratio

Onder het aantal jobs wordt de bezoldigde tewerkstelling 
inclusief zelfstandigen bedoeld. Dit geldt voor zowel de 
bepaling van de jobratio, als voor onderstaande tabel. 

Als we kijken naar de jobratio ( i.e. het aantal jobs per 100 
inwoners op arbeidsleeftijd) van Sint-Niklaas blijkt deze na die 
van Aalst (71.0) de laagste van alle centrumsteden te zijn.

Vergelijking met de benchmarksteden:

De jobratio in Sint-Niklaas is opvallend veel lager dan die in 
de benchmarksteden en gemiddeld voor Vlaanderen.

Jobratio (data 2016 - https://www.steunpuntwerk.be/
node/3762 )   

Gemeente Jobs Inwoners 15-64 jaar Jobratio

Sint-Niklaas 35317  46947  75

Mechelen 54836  54607  100

Roeselare 41985  39275  107

Kortrijk  52489  47315  111
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grafiek 4: Evolutie 
werkloosheid laatste 
13 maanden Sint-
Niklaas en Vlaamse 
Benchmarksteden

bron: VDAB Arvatstat 
2019

grafiek 5 : Evolutie 
werkloosheid 
laatste 13 maanden 
Sint-Niklaas, Oost-
Vlaanderen en 
Vlaanderen

bron: VDAB Arvatstat 
2019

grafiek 6: Evolutie 
gemiddeld inkomen 
per inwoner (€)

bron: Statbel, FOD 
Financiën, 2019, cijfers 
tot en met 2014



24

• Tewerkstelling in de omgeving van Sint-
Niklaas (2017)

Sint-Niklaas bevindt zich in de wijdere omgeving van het 
‘Arrondissement Sint-Niklaas’ en ‘het Waasland’. Deze bestaan 
uit volgende gemeenten.

Arrondissement Sint-Niklaas: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-
Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse

Het Waasland (werkgebied Interwaas): Beveren, Kruibeke, 
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, 
Temse, Waasmunster en Zwijndrecht

Gemeente   Aantal jobs

Beveren    25061

Kruibeke    4627

Lokeren    19071

Moerbeke   1385

Sint-Gillis-Waas   4854

Sint-Niklaas   36615

Stekene    4324

Temse    12177

Waasmunster   3198

Zwijndrecht   14061

   

Totaal Waasland  125373

Bovenstaande tabel toont aan dat hoewel Beveren, Lokeren 
en Zwijndrecht belangrijke werkgelegenheidspolen zijn, Sint-
Niklaas de grootste is. Tezamen met Temse, bedroeg de 
loontrekkende tewerkstelling in Sint-Niklaas liefst een kleine 
50.000 jobs in 2017. 

• Statistieken en conclusies stadsmonitor 
‘Ondernemen en werken in Sint-Niklaas’. 

bron cijfers: stadsmonitor

Arbeidsproductiviteit

De bruto toegevoegde waarde per werkende in Sint-Niklaas 
is met €77.512 in 2015 iets onder het gemiddelde in het Vlaams 
Gewest, maar hoger dan in Roeselare en Kortrijk. Ook is de 
arbeidsproductiviteit hoger dan in Aalst, Brugge, Genk en 
Hasselt. 

Netto-groei van ondernemingen (%)

Het verschil tussen het aantal startende en stopgezette 
ondernemingen in een jaar, van zowel natuurlijke personen 
als vennootschappen, is relatief laag in Sint-Niklaas in 2016. 
In 2008 en 2010 was deze juist relatief hoog. In Mechelen en 
Roeselare neemt het aantal bedrijven twee keer zo veel toe en 
Leuven voert de lijst aan. 

Netto-jobcreatie:

De netto-jobcreatie is structureel licht negatief in Sint-Niklaas, 
van 2011 tot en met 2015 met een totaal van -2,9 procent. In 
Roeselare is de netto-jobcreatie juist sterk positief geweest in 
2014 en 2015.

Aandeel bezoldigde tewerkstelling in sectoren met 
economisch vernieuwingspotentieel:

Deze is liefst 25,5% in Mechelen, 11,8% in Kortrijk, 15,5% 
in Roeselare en 7,7% in Sint-Niklaas. Hieronder vallen 
zogenaamde sleutelsectoren zoals farmacie, transportmiddelen, 
nutsindustrie, de afvalsector, zakelijke en audiovisuele diensten, 
zoals gedefinieerd door Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie
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• Conclusies aan hand van vergelijking met 
de benchmarksteden

bron cijfers: stadsmonitor

Sterkste afname van bevolking op arbeidsleeftijd van alle 
benchmarksteden over de periode van 2007 tot 2017. De 
afname van de bevolking op arbeidsleeftijd in relatieve zin 
is veel sterker geweest dan in de andere (benchmark)steden. 
Tot en met 2027 is dit voorspeld stabiel te blijven. In absolute 
termen, is wel sprake van een toename van 1.701 personen. 

Sint-Niklaas kent een relatief sterke binding van werknemers uit 
eigen gemeente, maar een relatief beperkte aantrekkingskracht 
ten opzichte van andere gemeenten. Zeker ten opzichte van 
Mechelen en de andere benchmarksteden. 

De werkloosheid in Sint-Niklaas, is vergelijkbaar met die van 
de benchmarksteden (buiten die in West-Vlaanderen) 

Het gemiddeld inkomen per inwoner in Sint-Niklaas is het laagst 
van de benchmarksteden en de evolutie ervan van 2006 tot 
2014 is achtergebleven bij dat van de benchmarksteden. 

De jobratio in Sint-Niklaas, is met 75 (jaar 2016), opvallend 
veel lager dan die in de benchmarksteden en gemiddeld voor 
Vlaanderen.

Opvallend is dat het aandeel bezoldigde tewerkstelling in 
sectoren met economisch vernieuwingspotentieel, slechts 7,7% 
is (Stadmonitor, 2017). In de andere benchmarksteden is dit 
veel hoger en in Mechelen bijvoorbeeld liefst 25,5%. 

De hoofdconclusie is dat een van de opgaven voor 
de komende jaren, het verhogen van de jobratio 
is. Deze studie poogt dit door ruimte te maken 
voor speerpuntsectoren op specifieke locaties. 
Daarnaast is het voor de creatie van duurzame 
werkgelegenheid, te mikken op sectoren met 
economisch vernieuwingspotentieel. De link met 
innovatie van bestaande werkgelegenheid en het 
aantrekken van innovatieve sectoren, is daarom 
doorheen de studie gelegd. 

1.2.2. De evolutie van de tewerkstelling tussen 
2008 en 2018

In de analyses op sectorniveau, wordt uitgegaan van de 
bezoldigde tewerkstelling exclusief zelfstandigen. Het 
betreft de gedecentraliseerde statistieken, ofwel ingedeeld 
volgens de plaats van tewerkstelling van de werknemer. 
De sectorale indeling is NACE2 niveau, ofwel volgens 100 
typen economische activiteiten zoals gedefinieerd door de 
Europese Unie. Voor de overzichten, zijn sectoren vervolgens 
samengenomen tot 24 sectoren volgens een tabel van Rebel. 

De analyses zijn gedaan op de niveaus ‘Sint-Niklaas’, ‘Sint-
Niklaas en Temse’ en ‘Arrondissement Sint-Niklaas’ voor 
de jaren 2008 en 2018. Daarnaast zijn deze vergeleken met 
Vlaanderen (specialisatiegraad). De gemeenten Sint-Niklaas 
en Temse zijn samengenomen, omdat de Industriezone TTS, 
die veel bedrijven huisvest, tussen Sint-Niklaas en Temse ligt, 
maar in de gemeente Temse. 

De specialisatiegraad is gedefinieerd ten opzichte van het 
aandeel in de Vlaamse werkgelegenheid (specialisatiegraad 
= aandeel sector in werkgelegenheid van stad of regio / 
aandeel sector in werkgelegenheid van Vlaanderen). Zij geeft 
dus een relatieve onder- of oververtegenwoordiging van een 
sector weer. 

• Observaties Arrondissement Sint-Niklaas

• Het Arrondissement Sint-Niklaas bestaat uit de 
gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse

• De relatieve specialisaties (2018) ten opzichte 
van Vlaanderen betreffen: energie-industrie (4,2), 
elektro-industrie (2,2), distributie (2,1), groothandel 
(2,0), afvalindustrie (1,7) en bouw (1,6)

• De grootste sectoren in termen van werkgelegenheid 
(2018) zijn: persoonlijke diensten (15%), zakelijke 
diensten (13%), onderwijs (9%), bouw (9%), 
groothandel (6%), detailhandel (6%) en distributie 
(5%)

• De grootste toename van de tewerkstelling (2008 – 
2018) vond plaats in: 
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grafiek 6: Evolutie 
tewerkstelling in 
arrondissement Sint-
Niklaas 2008-2018

Absoluut: zakelijke diensten (+3.977), distributie (+1.917), 
persoonlijke diensten (+1.543), bouw (+1.099), detailhandel 
(+571), onderwijs (+548) en IT en Telecom (+476)

Relatief: IT en telecom (+100%), distributie (+72%), zakelijke 
diensten (+53%) en afvalindustrie (+33%) 

• De grootste afname van de tewerkstelling (2008 – 
2018) vond plaats in:

Absoluut: metaalindustrie (-634), kledingsindustrie (-634), 
openbaar bestuur (-428) en kunststofindustrie (-112)

Relatief: kledingsindustrie (-45%), metaalindustrie (-19%), 
kunststofindustrie (-14%), openbaar bestuur (-9%) en elektro-
industrie (-5%)

Grafiek 6: evolutie tewerkstelling per sector in het arrondissement Sint-Niklaas tussen 2008 en 2018 
 
Brongegevens: RSZ (2020), bewerking Rebel tot evolutie, specialisatiegraad en reductie tot 24 sectoren  
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• Observaties Sint-Niklaas en Temse 
(samengenomen)

• De relatieve specialisaties (2018) ten opzichte van 
Vlaanderen betreffen: 

elektro-industrie (3,9), groothandel (2,6), kledingsindustrie 
(1,3), metaalindustrie (1,2), persoonlijke diensten (1,2), 

recreatie (1,2) en bouw (1,2)

• De grootste sectoren in termen van tewerkstelling 
(2018) zijn: 

persoonlijke diensten (18%), zakelijke diensten (12%), 
onderwijs (11%), groothandel (8%), bouw (7%) en 

detailhandel (7%)

• De grootste toename van de tewerkstelling (2008 – 
2018) vond plaats in: 

Absoluut: zakelijke diensten (+1.785), persoonlijke diensten 
(+584), onderwijs (+547), bouw (+306), IT en telecom 
(+274), detailhandel (+176) en distributie (+174)

Relatief: IT en telecom (+138%), afvalindustrie (+60%), 
zakelijke diensten (+52%), chemische industrie (+47%), 
voertuigen en machines (+27%), distributie (+19%) en 

onderwijs (+14%)

• De grootste afname van de tewerkstelling (2008 – 
2018) vond plaats in: 

Absoluut: metaalindustrie (-346), kledingsindustrie 
(-322), openbaar bestuur (-250), groothandel (-197) en 
kunststofindustrie (-162)

Relatief: kledingsindustrie (-41%), kunststofindustrie (-27%), 

metaalindustrie (-22%) en media (-19%)

Grafiek 7: evolutie tewerkstelling per sector in Sint-Niklaas en Temse tussen 2008 en 2018 
 
Brongegevens: RSZ (2020), bewerking Rebel tot evolutie, specialisatiegraad en reductie tot 24 sectoren  
 
 

 
 
 

  

grafiek  7: Evolutie 
tewerkstelling per 
sector in Sint-Niklaas 
en Temse tussen 
2008 en 2018
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Grafiek 8: evolutie tewerkstelling per sector in Sint-Niklaas tussen 2008 en 2018 
 
Brongegevens: RSZ (2020), bewerking Rebel tot evolutie, specialisatiegraad en reductie tot 24 sectoren 
 

 

 
 

 
 
De weergave van de negatieve evoluties is zonder die van de elektro-industrie. Door de hoge 
specialisatiegraad, verstoort deze de weergave van de andere sectoren in het bellendiagram.   

grafiek  7: Evolutie 
tewerkstelling per 
sector in Sint-Niklaas 
tussen 2008 en 2018
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• Conclusies evolutie tewerkstelling

_Specialisaties:

 
Op niveau van het arrondissement zijn energie-industrie, 
elektro-industrie en distributie en groothandel relatief sterke 
specialisaties. Daarnaast zijn de afvalindustrie en de bouw 
relatief sterk vertegenwoordigd. Specifiek in Sint-Niklaas 
zijn daarnaast onderwijs en persoonlijke diensten een 
specialisatie. 

• Het van oorsprong Sint-Niklase bedrijf Niko heeft zijn 
Factory of the Future en hoofdkantoor op Industriepark-
Noord. Het aantal medewerkers van Niko (>400) 
verklaart de relatieve specialisatie in elektro-industrie. 

• In de omgeving van Sint-Niklaas zijn veel distributie-
ondernemingen gevestigd. Bijvoorbeeld groothandelaar/
verdeler van geneesmiddelen Febelco, bevoorraadt het 
Waasland en een groot deel van Oost-Vlaanderen vanaf 
Industriepark-Noord. Andere vestigingen van distributie-
ondernemingen zijn Standaard Boekhandel, E5 Mode, 
Torfs, Unigro, Bunz (Ellis Gourmet Burger), Key Music, Vf 
Europe, VDB-parts (Oxford Bikes) en Unigro. 

* Relatief sterke evoluties voor de chemische industrie en afvalindustrie, omdat het aantal arbeidsplaatsen beperkt is 
(respectievelijk 222 en 206 in 2018 in S-N en Temse

_ Evoluties:  

• Het aandeel van persoonlijke en zakelijke diensten 
neemt toe in zowel Sint-Niklaas, Temse, alsook in het 
arrondissement. 

• Sterke groeisectoren voor Sint-Niklaas en Temse, zijn 
onderwijs, IT en telecom, detailhandel en distributie 
geweest tussen 2008 en 2018.

• De groei is te verklaren door de groei van Newtec, hoewel 
hun productiefaciliteit zich in Erpe-Mere (Factory of the 

Future) bevindt

• De werkgelegenheid in de maakindustrie heeft sterk 
onder stuk gestaan. In Sint-Niklaas en Temse is de 
gezamenlijke tewerkstelling in de sectoren metaal, 
kunststof en kleding met liefst 28 procent afgenomen 
tussen 2008 en 2018. Metaal (1,2) en kleding (1,3) zijn 
relatieve specialisaties van Sint-Niklaas en Temse. Op 
niveau van het arrondissement vond een vergelijkbare 
evolutie plaats.

• Sectoren met een hoog vernieuwingspotentieel laten een 
gemengd beeld zien: 

• Elektro-industrie: -5% tewerkstelling in arrondissement en -15% 
in S-N en Temse

• Chemische industrie: +2% in arrondissement en liefst +47%*  in 
S-N en Temse

• Afvalindustrie: +34% in arrondissement en liefst +60% in S-N 
en Temse
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1.3 Knelpunten en potenties

In deze sectie worden bondig knelpunten en potenties aangegeven op basis van 
de gedane kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 

1.3.1. Dynamiek van de tewerkstelling

De maakindustrie staat onder druk in Sint-Niklaas. Over 
de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in de textiel-, 
metaal- en kunststofindustrie sterk teruggelopen. 

Tegelijkertijd is de tewerkstelling in persoonlijke en zakelijke 
diensten toegenomen. Innovatieve maakindustrie laat 
tegelijkertijd groeicijfers zien (Van Hoecke en Niko) en Sint-
Niklaas huisvest meerdere Factories of the Future. IT en Telecom 
(o.a. Newtec) laat relatief de sterkste groei zien in termen van 
tewerkstelling in Sint-Niklaas en Temse. 

Er is een duidelijke aanzet van de vestiging van creatieve 
bedrijven en kleinschalige maakbedrijven en -initiatieven. 

Het meest prominent is de stijging van de werkgelegenheid in 
zakelijke diensten. Deze sector is relatief ondervertegenwoordigd 
(lage specialisatiegraad), maar de sterkst groeiende sector in 
absolute zin in zowel het arrondissement alsook in Sint-Niklaas 
en Temse. Tegelijkertijd is het opvallend, voor een centrumstad, 
dat Sint-Niklaas geen noemenswaardige kantorenbuurt kent.

De specialisatiegraden in groothandel en distributie reflecteren 
de locatiefactoren die Sint-Niklaas en omgeving voor 
deze activiteiten bieden. Tegelijkertijd is de tewerkstelling in 
groothandel slechts licht toegenomen in het arrondissement en 
zelfs afgenomen in Sint-Niklaas en Temse. De tewerkstelling van 
de sector distributie is wel gegroeid in beiden, maar wederom 
sterker in het arrondissement. 

1.3.2. Potentie van revitalisatie 

De stad gelooft in revitalisatie van oude bedrijventerreinen en 
de verweving van wonen en werken. 

Met de plannen voor Europark-Zuid, Heidebaan-Noord, 
Metalunion, Westakkers, Heihoek, Eeckelaerthof en De 

Winningen, was het plan 125 hectare bedrijventerrein 
beschikbaar te stellen tegen 2020.  

Dit onderzoek zal later ingaan op de wenselijkheid van deze 
ontwikkelingen (kwantitatief) en vooral koppeling tussen deze 
ruimtes en de wenselijkheid / meerwaarde van bepaalde 
ontwikkelingsrichtingen (kwalitatief), gegeven de speerpunten 
en ambities van de stad

1.3.3. Keep-, push- en pull-factoren

De sterkst groeiende bedrijven op vlak van investeringen en 
tewerkstelling in Sint-Niklaas, zijn bedrijven die al decennialang 
in Sint-Niklaas gevestigd zijn. Sint-Niklaas heeft duidelijk sterke 
keep-factoren ten aanzien van  de gevestigde bedrijven. Deze 
bedrijven zijn ook succesvol vanuit hun uitvalsbasis Sint-Niklaas.

  . Grote bedrijven in Sint-Niklaas (Niko, Oxford, Guylian, 
rest CEO Top 20) zijn hier veelal historisch gegroeid en 
verankerd, en blijven verder investeren en groeien. Er is een 
sterk weefsel van ondernemers en ondernemende families in 
de stad.

  . Gevestigde bedrijven zijn tevreden over de locatie van 
Sint-Niklaas: SBE roemt zijn locatie als nabij de Haven van 
Antwerpen en dit geldt ook voor Oxford Bikes en andere 
importerende/ exporterende bedrijven.

  . Gevestigde bedrijven blijven investeren: Uit een enquete 
binnen de opdracht Pilootproject Industriepark Noord blijkt 
dat 72 % van de bedrijven op Industriepark-Noord aangeeft 
te willen investeren in het bedrijfsperceel / bedrijfsgebouw. 

  . Er is een sterk ondernemersnetwerk in Sint-Niklaas en 
ondernemers zijn ook erg tevreden over de samenwerkingen 
met het bestuur en middenveldorganisaties
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Er zijn wel enkele pull-factoren in Sint-Niklaas aanwezig om 
bedrijven aan te trekken:

  . de ligging vlakbij de E17 van de terreinen Industriepark-
Noord, -West en TTS, en meer in het algemeen de sterke 
(vracht)wagenconnectiviteit met afzetmarkten Gent/ 
Antwerpen/Brussel 

  . de aanwezigheid van zowel lang- als kortgeschoolde 
profielen op de arbeidsmarkt

  . de relatief lage prijs van bedrijventerreinen en bedrijfsvastgoed 
in Sint-Niklaas. 

  . Een sterk en pro-actief ondernemersnetwerk (met VOKA 
Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers van 
Koophandel, BePaSin,...)

De bestaande pull-factoren leiden op vandaag in sommige 
gevallen tot het aantrekken van bedrijven uit groothandel en 
distributie. Het is vooral zaak voor Sint-Niklaas om zijn pull-
factoren in de toekomst beter in de verf te zetten en bedrijven 
van buitenaf te overtuigen, ook deze buiten de sectoren 
groothandel en distributie.

In sommige gevallen verlaten bedrijven of vestigingen Sint-
Niklaas ten voordele van Antwerpen of Gent. ‘Niko investeert 
bijvoorbeeld miljoenen in Gent voor ontwikkeling Homelab’. 
Eenbelangrijke push-factor is dan ook het feit dat academische 
instellingen (en academisch geschoolde tewerkstelling) zich 
voornamelijk in Gent en Antwerpen bevinden. Deze push-
factor heeft op vandaag geen erg sterke werking. De minder 
goede connectiviteit met de luchthaven, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Mechelen, zorgt er niet voor dat bedrijven 
vertrekken uit Sint-Niklaas. Het zorgt er wel voor dat 
bepaalde bedrijven die afhankelijk zijn van de luchthaven, 
zoals internationale hoofdkantoren, zich niet snel in regio Sint-
Niklaas zullen vestigen.

Het is voor Sint-Niklaas het nuttigst om de pull-factoren verder 
te versterken. Sint-Niklaas is een goede voedingsbodem 
voor succesvolle bedrijven en de taak is deze te blijven 
binden. Een van de opdrachten is het uitbouwen van het 
ecosysteem van innovatieve bedrijven. De stad kan een 
rol spelen in het opzetten van netwerken, de verbinding 
met onderwijs en het tijdig signaleren van behoefte aan 
uitbreiding. Het ecosysteem zal een belangrijke pull-factor 
vormen in de toekomst.
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1.4 Speerpuntsectoren

In de zoektocht naar het vormen van een duidelijke economische identiteit voor 
Sint-Niklaas en een duidelijk visie op het ruimtelijk-economisch beleid, kunnen we 
vanuit de gedane analyse een eerste aanzet geven van mogelijke speerpuntsectoren 
voor Sint-Niklaas. 

  . IT & Telecom

  . Hoog technologische productie-industrie

  . Zakelijke dienstverlening

  . Toegevoegde waardelogistiek

  . Onderwijs

De opgesomde speerpuntsectoren vormen een basis vanuit de data en zullen verder 
verfijnd/aangepast worden. De  fiches op volgende pagina’s motiveren de keuze van de 
speerpuntsectoren.
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Speerpuntsector: 
IT & Telecom

Locatievoordelen en meerwaarde  
voor Sint-Niklaas 

• Vanwege de hoge toegevoegde waarde en de 
werkgelegenheid die deze bedrijven leveren. 

• Deze bedrijven geven aanzien aan de stad, wat 
sectorgenoten en/of andere hoogtechnologische 
bedrijven aantrekt.  

• Een groeisector met groeibedrijven die telkens meer 
mensen aannemen.

• Voorlopig te weinig bedrijven in Sint-Niklaas om van een 
clustereffect te spreken: andere bedrijvigheid in deze 
sector is vooral te vinden in Gent. 

• De nabijheid van Gent is zowel een locatie- 
voordeel, als een bedreiging. In Gent zijn er 
opleidingen elektrotechniek en ook UGent heeft een 
afdeling elektrotechniek. Daarnaast is er in Gent een 
beperkte cluster aanwezig, met vestiging van Huawei en 
TP-Link, IGent Toren voor ICT en Materialenonderzoek, 
Agoria en iMinds

• Voor deze bedrijven is loonkost en het vinden van geschikte 
werknemers belangrijke factoren. Er lijken voldoende 
engineeringprofielen in regio Sint-Niklaas te zijn.

Dynamiek bestaande bedrijven in Sint-Niklaas 
 

• IT en Telecom is voorlopig geen relatieve specialisatie 
(0,49) van Sint-Niklaas en Temse. De werkgelegenheid in 
deze sector is zeer sterk toenemend. 

• Newtec was een Trends Gazelle in 2011 en hun 
productiefaciliteit in Erpe-Mere is een Factory of 
the Future (Agoria)

 
_ Bedrijf dat werkt rond satellietcommunciatie 
 
_ Aantal medewerkers steeg van 150 in 2005 naar 315 in 2011 
 
_20 ingenieurs op 300 medewerkers, CEO Newtec 
is in gesprek met Voka en Agoria over duaal leren 
voor technische opleidingen, zoals in Duitsland.  
 
_ Newtec is een zeer internationaal bedrijf dat concurreert 
met bedrijven uit  Israël en de Verenigde Staten, 
internationale talentpool waarin de voertaal  Engels is.  
 
_ Naast de vestiging in Sint-Niklaas, heeft het vestigingen in New York, 
Dubai, Sao Paulo, Singapore en Beijing, en onderzoeksinstellingen 
in Berlijn en Brest. Engineering, finance en support zijn gehuisvest 
in België. Productie voor consumentenmarkt in Verre Oosten. 
 
_ Opmerkelijk: Newtec realiseert nauwelijks twee procent van zijn 
omzet in eigenland.

_ Zeer recent overgenomen door Singaporees bedrijf dat verder 
wil  investeren.

• In de realisatie van communicatientewerken is 
Cas-Vos een belangrijke speler in Sint-Niklaas 
 
_ Onder andere actief in het aanleggen van glasvezelnetwerken
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Hoe te faciliteren met ruimtelijk economisch 
beleid? 

• Andere steden slagen er in hoogtechnologische bedrijven 
aan  zich te binden. Mechelen haalt biotech naar zijn 
terreinen, met een biotechcluster op de as Antwerpen-
Mechelen

• Misschien is er een mogelijkheid om spin-offs van UGent 
ook naar Sint-Niklaas te halen?

• Connectiviteit: Goede treinverbinding garanderen met 
Gent en Antwerpen

• Brug tussen onderwijs en bedrijfsleven is, specifiek voor 
ingenieurs, erg belangrijk

• Profilering van Sint-Niklaas als aangename stad om te 
wonen

Bepalende pullfactoren 

• Ecosysteem van innovatieve (kennis)bedrijvigheid

• Aangename stedelijke woonomgeving

• Aanwezigheid van een kritische massa van bedrijven 
binnen deze sector
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Speerpuntsector: 
Hoogtechnologische productie-industrie

Locatievoordelen en meerwaarde  
voor St-Niklaas 

• Het is belangrijk dat deze sector, waarin Sint-Niklaas een 
zeer sterke relatieve specialisatie kent, zich kan blijven 
ontwikkelen in de regio

• Met drie Factories of the Future (Agoria), is Sint-
Niklaas een voedingsbodem voor hoogtechnologische 
productie-industrie. Dit is een locatievoordeel dat Sint-
Niklaas in de verf kan zetten om verdere innovatieve 
bedrijvigheid aan te trekken. 

• Meer traditionele maakindustrie (metaal, kunststof, 
hout en kleding) heeft een schok gehad, maar 
hoogtechnologische productie heeft overheen 
Vlaanderen een opleving doorgemaakt in termen van 
werkgelegenheid. Deze trend lijkt zich de komende jaren 
verder te zetten.

• De meerwaarde voor Sint-Niklaas is de hoge 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid die 
deze bedrijven leveren. 

• Daarnaast geven deze bedrijven aanzien aan de stad, 
wat sectorgenoten en/of andere hoogtechnologische 
bedrijven aantrekt. Tot slot zijn het groeibedrijven die 
telkens meer mensen aannemen, die investeren en die 
toekomstbestendig zijn.

Dynamiek bestaande bedrijven in St-Niklaas 
 

• Elektro-industrie is een zeer sterke specialisatie van Sint-
Niklaas en Temse, met een specialisatiegraad van liefst 
3,9.

_ Niko maakt hier een groot onderdeel van uit, het aantal werknemers 

Niko is > 400, aantal werknemers in elektro-industrie in 2018 is 552. 
 

• De werkgelegenheid in de elektro-industrie is met 15% (101 
arbeidsplaatsen) afgenomen in Sint-Niklaas en Temse 
en met 5% (36 arbeidsplaatsen) in het arrondissement 
Sint-Niklaas. De globale tewerkstelling in andere 
maakindustrie (metaal, kunststof en kleding), is met 28 
procent afgenomen. 

• Er zijn ook tal van andere voorbeelden van 
hoogtechnologische productie, zoals Van Hoecke 
(Factory of the Future van ladesystemen), Kaefer (isolatie), 
Microtherm (isolatie) en Eaton Filtration (industriële filters). 

• Er wordt in Sint-Niklaas veel geïnvesteerd door de 
gevestigde bedrijven, o.a. door NIKO:

 
_Niko investeert 10 miljoen euro per jaar in vestiging 
in Sint-Niklaas voor ontwikkeling nieuwe producten. 
 
_Investeert 7,5% omzet in R&D om verder te evolueren 
naar een bedrijf actief in domotica en Internet of Things 
 
_ Activiteiten rond productie, verkoop en O&O zijn gevestigd in 
Sint-Niklaas

• Sint-Niklaas huisvest drie Factories of the Future: Niko, 
Newtec en Van Hoecke. Daarnaast is Oxford een 
innovatief en winstgevend productiebedrijf met zijn speed-
pedelecs. Allen zijn groeibedrijven. 
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Hoe te faciliteren met ruimtelijk economisch 
beleid? 

• Innovatie ondersteunen door juiste partnerships aan te 
gaan.

• Voldoende ingenieurs en technische profielen aan de stad 
binden

• Faciliteren van een verdere transitie naar 
hoogtechnologische productie-industrie faciliteren via 
bijvoorbeeld onderwijs en onderzoekscentra

Bepalende pullfactoren 

• Aangename stedelijke woonomgeving

• Aanwezigheid van hooggeschoold personeel

• Aanwezige cluster van technologische bedrijven

• Nabijheid van kenniscentra

• Hybride omgeving waar combinatie labo/atelier/
magazijn/kantoor mogelijk is.
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Speerpuntsector: 
Zakelijke dienstverlening

Locatievoordelen en meerwaarde  
voor Sint-Niklaas 

• Qua vestigingsfactoren staat Sint-Niklaas voor de meeste 
zakelijke dienstverleners even sterk als Mechelen. 
Met ligging tussen Gent en Antwerpen aan E17 en 
Station Sint-Niklaas als uitvalsbasis. Op vandaag is de 
aanwezigheid van dienstenbedrijven (IT, boekhouding, 
consulting, advocaten,…) echter sterk ondergemiddeld. Er 
is dus een enorm potentieel in deze sector te behalen.

• Gelijkaardige steden slagen erin een duidelijke cluster 
van zakelijke (IT-) dienstverleners aan zich te binden. 
Een goed voorbeeld is Mechelen, met op Mechelen-
Noord alleen al AFAS, Euricom, Planon, Ordina, First, 
DXC Technology 

• De aanwezigheid van een sterke dienstensector 
is een belangrijk element in het behouden van een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling.

Dynamiek bestaande bedrijven in Sint-Niklaas 
 

• Voor zowel het Arrondissement Sint-Niklaas (0,85) 
als Sint-Niklaas en Temse (0,81) geldt dat zakelijke 
dienstverlening geen relatieve specialisatie is. Voor Sint-
Niklaas specifiek bedraagt de specialisatiegraad 0,90, 
maar ook dat is relatief laag voor een centrumstad. 

• Tewerkstelling in zakelijke dienstverlening is in de 
afgelopen tien jaar sterk toegenomen in Sint-Niklaas. De 
toename bedroeg tussen 2008 en 2018 liefst 40 procent 
(1.220 arbeidsplaatsen) in de gemeente Sint-Niklaas. 

• Er bestaat een kleine cluster van zakelijke 
dienstverlening rond Bedrijvencentrum Waasland 
aan E17 op Industriepark-West. Daarnaast zijn enkele 
grotere bedrijven SBE Engineers en SDP (software 
development partners) Sint-Niklaas aan het station, VGD 
(accountancy) aan N70, Reditech in Temse (industriële 
automatisering), Becosoft (CRM en ERP-software 
voor retail), Dynsecu (15 werknemers voor cognitieve 
authenticatietechnologie). 

• Er is eigenlijk geen kantorenbuurt in Sint-Niklaas.

• Officenter overwoog in 2016 kantoorruimte te realiseren 
in Sint-Niklaas, naast Mechelen en Brussel, maar dit is 
voorlopig niet doorgegaan. 
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Hoe faciliteren met ruimtelijk economisch beleid? 

• Op vandaag zitten zakelijke dienstverleners vaak gevestigd 
aan stationslocaties (cf Mechelen-Noord). Nieuwe 
stedelijke kantoorontwikkelingen doen zich voornamelijk 
voor rond stationslocaties (Mechelen, Leuven, Antwerpen-
Berchem, Aalst). Het vrijwaren van binnenstedelijke sites 
en sites in de buurt van het station voor ontwikkeling van 
zakelijke diensten is een belangrijke stap voor Sint-Niklaas. 

• Blijvend werken aan de connectiviteit van Sint-
Niklaas ten opzichte van omliggende steden 

• Betere promotie van de goede locatievoorwaarden van 
Stad Sint-Niklaas

Bepalende pullfactoren 

• Aangename stedelijke woonomgeving

• Zichtlocaties en uitstraling omgeving

• Cluster met andere zakelijke dienstverleners

• Stationslocatie met goede connectie naar Gent, 
Antwerpen en Brussel en voldoende aanbod qua 
persoonlijke diensten en recreatie
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Speerpuntsector: 
Toegevoegde waardelogistiek

Locatievoordelen en meerwaarde  
voor Sint-Niklaas 

• De ligging van Sint-Niklaas aan de E17, tussen 
Antwerpen en Gent, nabij de Waaslandhaven en de 
havens van Gent en Antwerpen, is zeer gunstig voor 
groothandel, distributie en logistiek.

•  Uit de recente vestigingen en investeringen van bedrijven 
uit groothandel en distributie blijkt Sint-Niklaas over de 
juiste pull- en keep-factoren te bechikken.

• Er worden vaak terecht kritische vragen gesteld bij 
de meerwaarde van sommige partijen voor Sint-Niklaas. 
De werkgelegenheid per hectare en toegevoegde 
waarde kan beperkt zijn ten opzichte van de inname 
van ruimte en de generatie van mobiliteit.

• Inzetten op logistieke werkgelegenheid met beperkte 
tewerkstelling per hectare en beperkte toegevoegde 
waarde, is daarom zeker niet aangeraden. Wel kan 
onderzocht worden hoe een shift gemaakt wordt naar 
toegevoegde waarde logistiek (productielogistiek, 
logistiek beheer, ketenregie, ondersteunende diensten). 

• Op vandaag zijn er een aantal voorbeelden van 
distributiebedrijven met aanzienlijke werkgelegenheid, 
omwille van de ‘value added logistics’ of de logistieke 
diensten (bv hoofdkantoor Febelco)

 
 

Dynamiek bestaande bedrijven in Sint-Niklaas 
 

• Het belang van groothandel en distributie in de 
werkgelegenheid van Sint-Niklaas en de regio, valt niet 
te ontkennen. In Sint-Niklaas en Temse bedraagt de 
specialisatiegraad in groothandel 2,6 en in distributie 1,0. 
In het arrondissement Sint-Niklaas is de specialisatiegraad 
2 van beiden. 

• De tewerkstelling bedroeg ongeveer 4500 
arbeidsplaatsen in Sint-Niklaas en Temse in 2018. Dat is 
ruim tien procent van het totaal. 

• Recente vestigingen en bijkomende investeringen van 
bedrijven in Sint-Niklaas gebeuren vaak in deze sector: 
 
 _ CPE op Industriepark-West: groothandel in dak- en  
       gevelmaterialen.

 
 _ Hygiena: distributiecentrum van biologische voeding  
   en van  dieetproducten. 
 

    _ Vestiging Lidl in oktober 2013

.
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Hoe te faciliteren met ruimtelijk economisch 
beleid? 

• Beoordelingskader op te maken voor 
locatieaanvragen naar toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid per hectare.

Bepalende pullfactoren 

• Congestievrije verbinding met Waaslandhaven en goede 
verbindingen met afzetmarkten, waaronder de grote 
agglomeraties  (vb. Gent, Antwerpen,...) 

• Aanwezigheid van kortgeschoold personeel

• Aanwezigheid van hooggeschoold personeel

• Voldoende grote percelen met vlotte ontsluiting naar 
hoger wegennet

• redelijke grondprijzen
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Speerpuntsector: 
Onderwijs

Locatievoordelen en meerwaarde  
voor Sint-Niklaas 

• Sint-Niklaas is een echte scholierenstad met veel 
middelbare scholen die leerlingen aantrekken uit het hele 
Waasland.

• De opgave is deze mensen ook na hun (middelbare) 
schooltijd aan Sint-Niklaas te binden via 
vervolgonderwijs en jobs.

• Onderwijs is een belangrijke voedingsbodem 
voor verdere economische ontwikkeling en vormt 
een belangrijk deel van het economisch ecosysteem. 
 
 

Dynamiek bestaande bedrijven in Sint-Niklaas 
 

• Sint-Niklaas is een echte scholierenstad. De 
stad huisvest vele middelbare scholen en enkele 
beroepsopleidingen:

 
_Odisee – Campus Sint-Niklaas:  1300 studenten aan 
opleidingen als biotechniek, gezondheidszorg, HBO5 
verpleegkunde, lerarenopleiding. 
 
_ Thomas More Hogeschool start met opleiding graduaat 
boekhouden in Sint-Niklaas. 
 
_ AZ Nikolaas is een opleidingscentrum voor arts-specialisten, 
huisartsen in opleiding en studenten geneeskunde/paramedicus/

verpleegkunde/ondersteunend personeel.

• Verder zijn er ook goed werkende buitencurriculaire 
opleidingen, zoals de muziekacademie en de 
kunstacademie SASK.

 
 _Syntra: opleiding tot full-stack developer, netwerkbeheer,       
   boekhouder, rest meer praktisch, zoals lasopleiding.

 
 _VDAB: grafische vormgeving, opleiding tot procesoperator,   
   rest metaal, zorg, logistiek medewerker.

 
 _LBC Onderwijs: o.a. boekhouden, grafisch design en   
 transport en logistiek 

• De opleidingen zijn gericht op praktische vaardigheden 
en niet zo zeer academisch of onderzoeksgericht.
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Hoe te faciliteren met ruimtelijk economisch 
beleid? 

• De overheid als interface tussen bedrijvigheid en onderwijs: 
 
 _ Aanbod van opleidingsprofielen die ondersteunend zijn   
 aan het economisch weefsel van Sint-Niklaas, zowel voor de       

 speerpuntsectoren als voor de bestaande bedrijven.

• Profilering van Sint-Niklaas als geschikte locatie 
voor hoger of voortgezet onderwijs.

• Contactnames met academische steden Gent en 
Antwerpen op zoek naar partnerships. Mogelijk 
dependancies aan te trekken van hogescholen en 
universiteiten? 

Bepalende pullfactoren 

• Aangename stedelijke omgeving

• positieve imagebuilding van de stad op vlak van onderwijs 
en ondernemerschap

• aanwezigheid van technologische bedrijvenclusters die 
bereid zijn tot samenwerkingen met hogescholen
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Speerpuntsector Reden voor keuze als speerpuntsector

Hoogtechnologische 
productie-industrie

Het historisch profiel van Sint-Niklaas als nijverheidsstad vinden we terug in een aantal industriële bedrijven die 
een sterke nationale of internationale positie hebben verworven. Innovatie is dé gemeenschappelijke deler van 
de industriële bedrijven die zich hebben weten te handhaven en versterken. De sterkte van Sint-Niklaas op vlak 
van hoogtechnologische productie-industrie (elektronica, meubels, isolatie, industriële apparatuur,...) mag niet 
onderschat worden en levert een sterke en historisch gewortelde basis voor verdere economische uitbouw.

IT en Telecom
Op vandaag geen relatieve specialiteit in Sint-Niklaas en regio maar kende recent wel een uitzonderlijk sterke 
groei die verder ondersteund kan worden. Vraagt zowel kortgeschoolde als langgeschoolde profielen. Uitbouw 
van de sector draagt bij aan uitbouw van andere technologische sectoren en draagt bij aan uitstraling van de stad.

Zakelijke dienstverlening
Duidelijke 'gap' ten opzichte van gelijkaardige regionale steden, terwijl vestigingsfactoren van Sint-Niklaas erg 
sterk zijn voor deze sector. Versterken van deze sector zorgt voor meer evenwicht in bevolkingssamenstelling en 
geeft zuurstof aan andere sectoren. Duidelijk ruimtelijk en locatiebeleid nodig hieromtrent.

Toegevoegde 
waardelogistiek

Vanuit analyse van vestigingsfacoren blijft Sint-Niklaas een uitgelezen regio voor groothandel en distributie. 
Gegeven verdere investeringen in de Vlaamse havens en de trend van extended gateways zal dit in de toekomst 
enkel belangrijker worden. Het is zaak voor Sint-Niklaas om aan de pure magazijnactiviteiten  voldoende 
toegevoegde waarde te koppelen (planning, voorraadbeheer, regionaal hoofdkantoor, ketenregie,...)

Onderwijs
Sint-Niklaas is op vandaag een sterke scholierenstad en heeft vele vormen van voortgezet onderwijs: 
bacheloropleidingen en volwassenenonderwijs. Dit vormt een sterke voedingsbodem. Er kan een veel sterkere 
link worden gelegd tussen de bestaande onderwijsvormen in de stad en de bedrijfswereld.

Besluit
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1.5 Confrontatie vraag en aanbod

In deze sectie wordt globaal de oefening gemaakt van het bestaande aanbod 
en het op korte termijn bijkomende aanbod van bedrijventerreinen. De centrale 
vraag die beantwoordt wordt, is of dit aanbod volstaat voor de theoretische extra 
ruimtevraag door de inzet op speerpuntsectoren in het ruimtelijk-economisch 
beleid. De analyse begint kwantitatief: een match van het aantal hectare aanbod 
en het aantal hectare theoretische toekomstige ruimtevraag (in ha). Vervolgens 
zoomen we in op de kwaliteit van het ruimteaanbod en hoe deze zich verhoudt tot 
de toekomstige vraag.  

De theoretische kwantitatieve ruimtevraag is geraamd op basis van een 
maximumscenario betreft werkgelegenheidsgroei, een verdeling over sectoren, 
hun typische ruimtevraag (werknemers/ha) en een logische verdeling over 
regionale bedrijventerreinen en het stedelijk weefsel.

1.5.1. Huidig aanbod bedrijfslocaties

Onderstaande figuren geven het bestaande aanbod aan van 
hoofdzakelijk bebouwde bedrijventerreinen op de grootste 
bedrijventerreinen in en rond Sint-Niklaas. Momenteel staat er 
in totaal 15 hectare in verkoop*. 

Daarnaast staat 26,5 hectare ‘gedeeltelijk in verkoop’ op de 
Industrieparken en de Europarken. De groene percelen op de 
kaart zijn onbebouwd, maar deze staan veelal niet in verkoop.  

* Inventarisatie te koop aangeboden percelen via Geopunt.be volgens database ‘Bedrijventerreinen, Toestand 31/03/2020’ van 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Met de ontwikkeling van Heidebaan Noord, komt hier 8,2 
hectare (van de 11 hectare bruto-oppervlakte aan aanbod, 
werd reeds 2,8 hectare ingevuld) bij. De ontwikkeling van de 
site Botermelk, voegt nog 4,8 hectare toe aan het bestaande 
aanbod.  

In totaal spreken we van minimaal 28 hectare aan 
bestaand aanbod aan bedrijventerreinen op de grootste 
bedrijventerreinen in de omgeving van Sint-Niklaas. .

1.5 Confrontatie vraag en aanbod 
In deze sectie wordt globaal de oefening gemaakt van het bestaande aanbod en het op korte termijn 
bijkomende aanbod van bedrijventerreinen. De centrale vraag die beantwoordt wordt, is of dit aanbod 
volstaat voor de theoretische extra ruimtevraag door de inzet op speerpuntsectoren in het ruimtelijk-
economisch beleid. De analyse begint kwantitatief: een match van het aantal hectare aanbod en het 
aantal hectare theoretische toekomstige ruimtevraag (in ha). Vervolgens zoomen we in op de kwaliteit 
van het ruimteaanbod en hoe deze zich verhoudt tot de toekomstige vraag.  
 
De theoretische kwantitatieve ruimtevraag is geraamd op basis van een maximumscenario betreft 
werkgelegenheidsgroei, een verdeling over sectoren, hun typische ruimtevraag (werknemers/ha) en een 
logische verdeling over regionale bedrijventerreinen en het stedelijk weefsel. 
 
1.5.1 Huidig aanbod bedrijfslocaties 
Onderstaande figuren geven het bestaande aanbod aan van hoofdzakelijk bebouwde bedrijventerreinen 
op de grootste bedrijventerreinen rond Sint-Niklaas. Momenteel staat in totaal 15 hectare in verkoop2. 
Daarnaast staat 26,5 hectare ‘gedeeltelijk in verkoop’ op de Industrieparken en de Europarken. De 
groene percelen op de kaart zijn onbebouwd, maar deze staan veelal niet in verkoop.  
 
Met de ontwikkeling van Heidebaan Noord, komt hier 8,2 hectare (van de 11 hectare bruto-oppervlakte 
aan aanbod, werd reeds 2,8 hectare ingevuld) bij. De ontwikkeling van de site Botermelk, voegt nog 4,8 
hectare toe aan het bestaande aanbod.  
 
In totaal spreken we van minimaal 28 hectare aan bestaand aanbod aan bedrijventerreinen op de 
grootste bedrijventerreinen in de omgeving van Sint-Niklaas. 
 

Aanbod Hectare Opmerking 
Aanbod Industrieparken 7,7 Bebouwd 
Aanbod Europarken 7,3 Bebouwd 
Heidebaan Noord 8,2 In verkoop 
Botermelk 4,8 Schatting 
Totaal huidig aanbod 28  
Mogelijk extra aanbod Hectare Opmerking 
Aanbod Industrie- en Europarken 0 - 26 Gedeeltelijk in verkoop 
Herinrichting Industriepark Noord  Herontwikkeling 
Zone De Winningen  Onzeker 
Zone SVK  Onzeker (site 37 ha) 
Totaal huidig aanbod 28 - 54  

 
  

 
2 Inventarisatie te koop aangeboden percelen via Geopunt.be volgens database ‘Bedrijventerreinen, Toestand 31/03/2020’ van 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 
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Figuur 1: overzicht  aanbod op bedrijventerreinen nabij Sint-Niklaas  (31/3/2020)

 

 
Figuur 2: overzicht aanbod bedrijfsvastgoed op Industrieparken aan E17  (31/3/2020)

 

1.5.2 Typen ruimteaanbod 

Het totale ruimte-aanbod is relatief gelijkwaardig verspreid tussen de Europarken en de grotere 
Industrieparken. Ongeveer de helft van het aanbod bevindt zich dus zeer nabij de E17, een belangrijke 
factor voor bijvoorbeeld logistieke ruimtevragers. Het huidige ruimte-aanbod, bestaat voor een groot 
deel uit percelen tot 1,5 hectare. De bebouwing die te huur en te koop staat, is veelal gericht op kmo 
(magazijnen, industriële gebouwen en kantoorgebouwen).  

Het bestaande aanbod bestaat voornamelijk uit percelen tussen de 0,5 en de 2,0 hectare. Het ‘deels 
aangeboden’ aanbod omvat daarnaast vier grote (>5 ha) tot zeer grote (>10 ha) percelen. Het is de 
vraag in welke mate deze percelen daadwerkelijk beschikbaar zijn. Mocht dit zo zijn, zou dit grote 
opportuniteiten bieden voor grootschalige bedrijvigheid en logistiek, zeker gezien de ligging aan de 
E17. 

 

Europarken: 7,3 ha 
 
Noord: 3,9 ha 
Oost: 2,7 ha 
Zuid: 0,7 ha  
(+ 5,0 ha deels aangeboden) 
 
 

SVK-site: 37 ha (in gebruik) 

Industrieparken: 7,7 ha 
 Ten noorden van E17: 1,7 ha

(+ 19,1 ha deels aangeboden)ten westen van N16: 1,4 ha
(+17,5 ha deels aangeboden)
 Ten zuiden van E17: 4,6 ha

(+ 4,1 ha deels aangeboden)

Perceelgrootte 
(ha) 

aantal 
percelen 

% aangeboden 
opp. 

 Perceelgrootte 
(ha) 

aantal 
percelen 

% aangeboden 
opp. 

 <0,5 4 6% <0,5 1 0,5% 
0,5 – 1,0 6 29% 0,5 – 1,0 0 0% 
1,0 – 1,5 4 32% 1,0 – 1,5 3 7% 
1,5 – 2,0 3 33% 1,5 – 2,0 1 3% 

> 2,0 0 0% 2,0 – 5,0 0 0% 
    5,0 – 10,0 2 30% 
    > 10,0 2 60% 

Tabel: links het huidige aanbod naar oppervlaktecategorie, rechts idem voor ‘deels aangeboden’ percelen 

 

1.5.3 Nog niet meegerekend aanbod 

Met de herontwikkeling van Industriepark-Noord, wordt een bijkomend ruimteaanbod verwacht dat niet 
is meegenomen in de bepaling van het huidige aanbod. 

Het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid in de zone ‘De Winningen’ en de SVK-site die daar onderdeel 
van is, is ook niet meegenomen in de berekening. Het berekende aanbod houdt ook geen rekening met 
leegstaande bedrijvensites, reconversiesites in de kern en ruimtewinst door eventuele verdichtingen.  

1.5.4 Kwantiteit van de ruimtevraag 

De theoretische kwantitatieve ruimtevraag is geraamd op basis van een maximumscenario betreft 
werkgelegenheidsgroei, een verdeling over sectoren, hun typische ruimtevraag (werknemers/ha) en een 
logische verdeling over regionale bedrijventerreinen en het stedelijk weefsel. 

Aan de basis ligt dus de ambitie om de jobratio van Sint-Niklaas te verhogen. In deze doorrekening gaan 
we uit van een maximumscenario, ofwel een verhoging van de jobratio3 van 75 op vandaag naar 90 in 
2030. Het aantal jobs inclusief zelfstandigen bedroeg 35.317 in 2016 (Steunpunt Werk). In deze 
berekening veronderstellen we, bij gebrek aan recentere cijfers, dat dit ook de jobratio en het aantal 
jobs aan het eind van 2019 was.  Bij een gelijkblijvende bevolking tussen de 15 en 64 jaar, is dit een 
stijging van het aantal jobs van een ruime 20 procent over tien jaar, ofwel 1,8 procent gemiddeld per 
jaar. Onderstaande figuren geven de impact op de tewerkstelling weer, wanneer de ambitie is om de 
jobratio naar 90 te verhogen tegen 2030.  

Op het moment van schrijven is er veel onzekerheid rond de economische en ruimtelijke impact van 
Covid-19. Op het moment (29 april 2020), schatten de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal 
Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8% zou kunnen krimpen. In 
het scenario ‘onzekerheid’, proberen we deze en andere informatie op een efficiënte manier te capteren. 
De groei in de tewerkstelling is conform het maximumscenario, maar met een vertraging van drie jaar. 
Het scenario gaat uit van een afname in de tewerkstelling van 10 procent en een volledig herstel in de 
twee jaren die hierop volgen. Dit is geenszins een voorspelling, maar een oefening die puur gedaan is 
in functie van de te verwachten ruimtevraag naar aanleiding van een mogelijke ambitie betreft 
tewerkstelling.  

 
3 De berekening van de jobratio door Steunpunt Werk, gaat uit van het aantal inwoners van 15 – 64 jaar, die in de Gemeente- en 
Stadsmonitor van het aantal inwoners van 20 – 64 jaar 
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1.5.2. Typen Ruimteaanbod

Het totale ruimte-aanbod is relatief gelijkwaardig verspreid 
tussen de Europarken en de grotere Industrieparken. Ongeveer 
de helft van het aanbod bevindt zich dus zeer nabij de E17, een 
belangrijke factor voor bijvoorbeeld logistieke ruimtevragers. 
Het huidige ruimte-aanbod, bestaat voor een groot deel 
uit percelen tot 1,5 hectare. De bebouwing die te huur en te 
koop staat, is veelal gericht op kmo (magazijnen, industriële 
gebouwen en kantoorgebouwen).  

Het bestaande aanbod bestaat voornamelijk uit percelen 
tussen de 0,5 en de 2,0 hectare. Het ‘deels aangeboden’ 
aanbod omvat daarnaast vier grote (>5 ha) tot zeer grote (>10 
ha) percelen. Het is de vraag in welke mate deze percelen 
daadwerkelijk beschikbaar zijn. Mocht dit zo zijn, zou dit grote 

opportuniteiten bieden voor grootschalige bedrijvigheid en 
logistiek, zeker gezien de ligging aan de E17. 

1.5.3. (Nog) niet meegerekend aanbod

Met de herontwikkeling van Industriepark-Noord, wordt een 
bijkomend ruimteaanbod verwacht dat niet is meegenomen in 
de bepaling van het huidige aanbod. 

Het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid in de zone ‘De 
Winningen’ en de SVK-site die daar onderdeel van is, is ook 
niet meegenomen in de berekening. Het berekende aanbod 
houdt ook geen rekening met leegstaande bedrijvensites, 
reconversiesites in de kern en ruimtewinst door eventuele 
verdichtingen. 

1.5.4. Kwantiteit van de ruimtevraag

De theoretische kwantitatieve ruimtevraag is geraamd op basis 
van een maximumscenario betreft werkgelegenheidsgroei, 
een verdeling over sectoren, hun typische ruimtevraag 
(werknemers/ha) en een logische verdeling over regionale 
bedrijventerreinen en het stedelijk weefsel. 

 

 

 

75 76 78 79 81 82 83 85 87 88 90 

1,80% 

-
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
65

70

75

80

85

90

95

Groei jobratio in maximumscenario

Jobratio (basis) Groeipercentage (basis)

JJaaaarr  JJoobbss  ((mmaaxxiimmuummsscceennaarriioo,,  bbaassiiss))  
2020 35317 
2025 38612 
2030 42214 



48

Aan de basis ligt dus de ambitie om de jobratio van Sint-
Niklaas te verhogen. In deze doorrekening gaan we uit van 
een maximumscenario, ofwel een verhoging van de jobratio* 
van 75 op vandaag naar 90 in 2030. Het aantal jobs inclusief 
zelfstandigen bedroeg 35.317 in 2016 (Steunpunt Werk). In 
deze berekening veronderstellen we, bij gebrek aan recentere 
cijfers, dat dit ook de jobratio en het aantal jobs aan het eind 
van 2019 was.  Bij een gelijkblijvende bevolking tussen de 
15 en 64 jaar, is dit een stijging van het aantal jobs van een 
ruime 20 procent over tien jaar, ofwel 1,8 procent gemiddeld 
per jaar. Onderstaande figuren geven de impact op de 
tewerkstelling weer, wanneer de ambitie is om de jobratio naar 
90 te verhogen tegen 2030.  

Op het moment van schrijven is er veel onzekerheid rond 
de economische en ruimtelijke impact van Covid-19. Op het 
moment (29 april 2020), schatten de Nationale Bank van 
België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel 

* De berekening van de jobratio door Steunpunt Werk, gaat uit van het aantal inwoners van 15 – 64 jaar, die in de 
Gemeente- en Stadsmonitor van het aantal inwoners van 20 – 64 jaar

bbp van de Belgische economie in 2020 met 8% zou kunnen 
krimpen. In het scenario ‘onzekerheid’, proberen we deze en 
andere informatie op een efficiënte manier te capteren. 

De groei in de tewerkstelling is conform het maximumscenario, 
maar met een vertraging van drie jaar. Het scenario gaat uit van 
een afname in de tewerkstelling van 10 procent en een volledig 
herstel in de twee jaren die hierop volgen. Dit is geenszins een 
voorspelling, maar een oefening die puur gedaan is in functie 
van de te verwachten ruimtevraag naar aanleiding van een 

mogelijke ambitie betreft tewerkstelling. 

In het maximumscenario (schema onderaan deze pagina) , is 
er een toename van een kleine 7.000 arbeidsplaatsen over tien 
jaar. Gecorrigeerd voor onzekerheid, is dit een kleine 5.500 
arbeidsplaatsen over tien jaar. In het maximumscenario bedraagt 
de bijkomende ruimtevraag 38 hectare. Gecorrigeerd voor 
onzekerheid** 30 hectare. De berekening is een theoretische 

In het maximumscenario, is er een toename van een kleine 7.000 arbeidsplaatsen over tien jaar. 
Gecorrigeerd voor onzekerheid, is dit een kleine 5.500 arbeidsplaatsen over tien jaar. In het 
maximumscenario bedraagt de bijkomende ruimtevraag 38 hectare. Gecorrigeerd voor onzekerheid4 30 
hectare.  

 

De berekening is een theoretische raming van het benodigd aantal hectare bedrijventerrein in een sterk 
groeiscenario.  

Deze raming is gebaseerd op volgende aannames.  

Zakelijke diensten: een jaarlijkse groei als twee derde van Mechelen (8%) tussen 2008 en 2018 en 200 
werknemers per hectare voor zakelijke dienstverlening (kengetal Rebel). Uitgegaan wordt dat deze 
werknemers overwegend (voor 75 procent) op een stationslocatie gehuisvest worden. Er is rekening 
gehouden met de ontwikkeling van ruimte voor zakelijke dienstverlening op een specifiek aan te duiden 
kantoorlocatie (zie pagina 48). 

Toegevoegde waardelogistiek: de ruimteproductiviteit in termen van werknemers per hectare is 
verondersteld één vijfde te zijn van dat van zakelijke diensten. Het aantal werknemers per hectare is 
gebenchmarkt met enkele spelers in toegevoegde waardelogistiek in Sint-Niklaas en omgeving. Het 
aantrekken van enkele logistieke spelers zou dus resulteren in een sterke bijkomende ruimtevraag.  

IT en Telecom: een sterke groeisector voor Sint-Niklaas (+80% tewerkstelling in de afgelopen 10 jaar). 
Indien deze sector verdubbelt in de komende tien jaar, is er een beperkte extra ruimtevraag (mix van 
kantoren, opslag en productie).  

Hoogtechnologische productie: productiebedrijven5 stellen meer dan 3.000 werknemers in Sint-
Niklaas te werk. Indien in een maximumscenario, met inzet op innovatieve maakindustrie, 1.500 
bijkomende jobs zouden ontstaan, zou dit leiden tot ongeveer 14 hectare extra ruimtevraag. Het aantal 
werknemers per hectare is bepaald door te kijken naar de ruimtevraag en de tewerkstelling van enkele 
bedrijven in hoogtechnologische productie, zoals Niko.  

Onderwijs:  de tewerkstelling in de sector ‘Onderwijs’ is met een kleine 15 procent toegenomen tussen 
2008 en 2018 in Sint-Niklaas. Als deze groei nog verder versneld door bijvoorbeeld het aantrekken van 
een campus, is er geen bijkomende ruimtevraag op bedrijventerreinen.  

Voor alle sectoren is een theoretische factor toegepast cfr. het voorkomen van deze activiteiten in het 
stedelijk weefsel en op regionale bedrijventerreinen (in functie van hun verweefbaarheid).  

 

 
4 De werkgelegenheidsgroei is aangenomen 5.500 te zijn in plaats van 7.000 arbeidsplaatsen en daardoor is de ruimtevraag naar 
rato lager 
5 In de werkgelegenheidsanalyse de sectoren IT en Telecom, afvalindustrie, voertuigen en machines, chemische industrie, 
energie-industrie, elektro-industrie, kunststofindustrie, kledingindustrie en metaal industrie samengenomen 

 Speerpuntsector  Aantal jobs 2018  Bijkomende jobs  Aandeel op regionaal BT  Werknemers per 
hectare 

 Benodigde 
hectare 

 Zakelijke diensten 4.247 3.000                       25% 200 3,75                  
 Toegevoegde waarde logistiek 3.306 750                          100% 40 18,75                

 IT en Telecom 248 250                          75% 120 1,56                  
 Hoogtechnologische productie  onbekend 1.500                       75% 80 14,06                

 Onderwijs 4.018 1.500                       0% 120 -                    
 Totaal 7.000                      38                     
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raming van het benodigd aantal hectare bedrijventerrein in een 
sterk groeiscenario.  

Deze raming is gebaseerd op volgende aannames. 

Zakelijke diensten: een jaarlijkse groei als twee derde van 
Mechelen (8%) tussen 2008 en 2018 en 200 werknemers 
per hectare voor zakelijke dienstverlening (kengetal Rebel). 
Uitgegaan wordt dat deze werknemers overwegend (voor 
75 procent) op een stationslocatie gehuisvest worden. Er 
is rekening gehouden met de ontwikkeling van ruimte voor 
zakelijke dienstverlening op een specifiek aan te duiden 
kantoorlocatie (zie pagina 48). 

Toegevoegde waardelogistiek: de ruimteproductiviteit in 
termen van werknemers per hectare is verondersteld één vijfde 
te zijn van dat van zakelijke diensten. Het aantal werknemers 
per hectare is gebenchmarkt met enkele spelers in toegevoegde 
waardelogistiek in Sint-Niklaas (zoals VF Europe en Unigro) 
en omgeving. Het aantrekken van enkele logistieke spelers zou 
dus resulteren in een sterke bijkomende ruimtevraag.  

IT en Telecom: een sterke groeisector voor Sint-Niklaas (+80% 
tewerkstelling in de afgelopen 10 jaar). Indien deze sector 
verdubbelt in de komende tien jaar, is er een beperkte extra 
ruimtevraag (mix van kantoren, opslag en productie).  

Hoogtechnologische productie: productiebedrijven* stellen 
meer dan 3.000 werknemers in Sint-Niklaas te werk. Indien in 
een maximumscenario, met inzet op innovatieve maakindustrie, 
1.500 bijkomende jobs zouden ontstaan, zou dit leiden tot 
ongeveer 14 hectare extra ruimtevraag. Het aantal werknemers 
per hectare is bepaald door te kijken naar de ruimtevraag en 
de tewerkstelling van enkele bedrijven in hoogtechnologische 
productie, zoals Niko.  

Onderwijs:  de tewerkstelling in de sector ‘Onderwijs’ is met 
een kleine 15 procent toegenomen tussen 2008 en 2018 
in Sint-Niklaas. Als deze groei nog verder versneld door 
bijvoorbeeld het aantrekken van een campus, is er geen 
bijkomende ruimtevraag op bedrijventerreinen.  

Voor alle sectoren is een theoretische factor toegepast cfr. 
het voorkomen van deze activiteiten in het stedelijk weefsel 

** De werkgelegenheidsgroei is aangenomen 5.500 te zijn in plaats van 7.000 arbeidsplaatsen en daardoor is de 
ruimtevraag naar rato lager
* In de werkgelegenheidsanalyse de sectoren IT en Telecom, afvalindustrie, voertuigen en machines, chemische industrie, 
energie-industrie, elektro-industrie, kunststofindustrie, kledingindustrie en metaal industrie samengenomen

en op regionale bedrijventerreinen (in functie van hun 
verweefbaarheid). 

De raming van vraag en aanbod in aantal hectare is een start, 
maar geeft nog niet het antwoord op de behoefte aan extra 
ruimte voor bedrijvigheid. Belangrijk is te weten naar welk type 
locaties de ruimtevragers in de speerpuntsectoren op zoek zijn.  

Zakelijke diensten: Aanwezigheid voorzieningen (yoga, 
leisure, sportschool, co-working, horeca, …), eisen qua 
‘kwalitatieve omgeving en groen’ en verbinding (per openbaar 
vervoer). Grootte van de ruimtevraag in aantal m² bruto-
vloeroppervlakte sterk variëren naar grootte bedrijf.  

Toegevoegde waardelogistiek: Ligging ten opzichte van 
verkeersader is een zeer sterke locatiefactor, daarnaast de prijs, 
de aanwezigheid van geschikt personeel en bereikbaarheid van 
de afzetmarkt. Voor e-commerce stijgende vraag naar locaties 
in grotere steden voor stadsdistributie. Ruimtevraag varieert van 
enkele hectaren voor de reeds aanwezige spelers (Gilbert De 
Clercq, Lidl, …) tot zelfs meer dan tien hectare (EDC van Nike 
in Laakdal beslaat 25 hectare). Door de grote schaarste aan 
beschikbare gronden op goede locaties staan de grondprijzen 
onder opwaartse druk en ruimtevragers hebben een voorkeur 
voor multimodale sites.  

IT en Telecom: voor dit type bedrijvigheid is het belangrijk dat 
een combinatie labo/atelier/magazijn/kantoor mogelijk is. 
Bestaande spelers in Sint-Niklaas zijn gehuisvest op percelen 

van 1 tot enkele hectaren. In Gent (Tech Lane Ghent) zijn 
delen deze spelers een gebouw (AA Tower) met kantoor- en 
laboruimte.  

Onderwijs: deze sector kent geen ruimtevraag op 
bedrijventerreinen, tenzij het om bijvoorbeeld ruimten gaat voor 
spin-offs van een universiteit en ruimten voor samenwerkingen 
tussen bedrijven en onderwijs (tripel helix). 

1.5.5. Confrontatie vraag en aanbod 

Het huidige ruimte-aanbod in hectare, bedraagt minimaal 28 
hectare. Het aanbod dat ‘gedeeltelijk’ in verkoop staat, voegt 
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hier tot liefst 26 hectare aan toe. De herontwikkeling van de 
liefst 37 hectare grote SVK-site voegt hier potentieel nog 
een extra ruimte-aanbod aan toe. Het (potentieel) aanbod 
door verdichting en ruimtewinsten van de bestaande 
bedrijvenzones, bij reconversie, leegstand en bedrijvigheid 
in de kern zijn bovendien niet meegeteld, omwille van de 
complexiteiten die hiermee gepaard gaan. Zij bieden wel 
enorme kansen naar de toekomst toe.

Vergelijken we dit met een bijkomende ruimtevraag in een 
maximumscenario van 30 tot 38 hectare in de komende 
tien jaar, dan concluderen we dat er geen nood is aan het 
bijkomend aansnijden of bestemmen van bedrijventerreinen.  

Focussen we verder in op de kwalitatieve eigenschappen 
van de vraag naar en het aanbod van bedrijfslocaties in Sint-
Niklaas, komen we tot volgende conclusies: 

  . Er is voldoende aanbod van percelen onder de 2 hectare, met 
bebouwing in de vorm van kantoorruimte en opslagruimte. 
Dit aanbod kan de toename van tewerkstelling in het 
maximumscenario van  IT en Telecom, hoogtechnologische 
productie-industrie huisvesten. Zo lang het om kleine spelers 
in (toegevoegde waarde)logistiek gaat, ook.  

  . De creatie van ruimte voor zakelijke diensten op bijvoorbeeld 
een nog te ontwikkelen stationslocatie, kan verder kwalitatief 
aanbod creëren voor zakelijke dienstverlening.  

  . In huidige maatschappelijk klimaat is het onverantwoord 
om een toekomstvisie op te maken die geen rekening houdt 
met het bijkomend potentieel en kansen die er zijn door 
ruimtewinstenen bij bestaande bedrijvenzones, reconversie 
en verweving in de kern.

  . Een mogelijk knelpunt is de beschikbaarheid van grote 
percelen voor ruimtevragers in hoogtechnologische productie 
en toegevoegde waardelogistiek. Mogelijk voorzien 
de ‘deels aangeboden*’ percelen hierin. Inzet op deze 
speerpuntsectoren volgens het maximumscenario, draagt bij 
aan ruim 60 procent van de extra theoretische ruimtevraag. 
Het kan een beleidskeuze zijn om al dan niet te ambiëren 
grote percelen (>5 ha) beschikbaar te  hebben voor grote 

ruimtevragers in deze sectoren.

* Te inventariseren met aanbieders van deze percelen (contactgegevens makelaars in Geopunt)

1.5.7. Aanbod zakelijke diensten

• Kantoorlocaties

Opvallend genoeg voor een centrumstad van dit formaat en 
met een OV-bediening van dit niveau, kent Sint-Niklaas geen 
echte kantoorwijk. De enige locaties met enige clustering van 
zakelijke diensten, zijn: 

  . Aan de voorzijde van het station: Synergie, Regus 
en interimkantoren, Accuria, OM Collective, VOKA, 
Confederatie Bouw,...

  . Aan de achterzijde van het station: SBE, Ethias, King George, 
…

De overige zakelijke diensten en kantoren zitten verspreid 
overheen het gemengd weefsel van Sint-Niklaas (De Neef, 
A&T), of op industrieterreinen (Bedrijvencentrum Waasland, 
hoofdkantoor Standaard Boekhandel, DCI, Alpha-IT). 

De stationsomgeving van Sint-Niklaas is omwille van 
zijn bereikbaarheid per openbaar vervoer en zijn 
voorzieningenniveau, uitermate geschikt voor de ontwikkeling 
van een nieuwe zone voor zakelijke diensten. Op voorwaarde 
dat dit gebeurt binnen een visueel kwalitatieve ontwikkeling 
en het aanbod op vlak van sport, ontspanning en diensten 
verder wordt uitgebouwd. Vlaamse voorbeelden hiervoor zijn 
Ragheno in Mechelen en de Philipssite in Leuven. 

• Tewerkstelling in zakelijke diensten

Sint-Niklaas heeft een loontrekkende tewerkstelling van 4.247 
werknemers in zakelijke diensten.  

  . Relatief gezien is dit beperkt, want een specialisatiegraad 
van 0,9 (en 0,8 voor Sint-Niklaas en Temse). De meeste 
centrumsteden hebben een specialisatiegraad in zakelijke 
diensten van ver boven de 1.  

  . Anderzijds is dit een stijging van 1220 werknemers (ruim 40 
procent over tien jaar), ofwel 3,5 procent per jaar.  
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  . Relatief gezien is dit erg beperkt, want een specialisatiegraad 
van slechts 0,44 (de meeste centrumsteden hebben een 
specialisatiegraad in zakelijke diensten ten opzichte van 
Vlaanderen van ver boven 1). 

  . Anderzijds is dit een stijging met 725 loontrekkenden tussen 
2008 en 2018, wat overeenkomt met een stijging van bijna 
5% per jaar

De stationsomgeving van Sint-Niklaas biedt sterke 
locatiefactoren voor ruimtevragers uit de sector zakelijke 
diensten. Verschillende stationsomgevingen, waaronder die van 
Mechelen, zijn in de afgelopen twintig jaar getransformeerd tot 
omgevingen met een meer en mindere mate van kantoorlocaties. 
Bijvoorbeeld in Mechelen neemt dit met de ontwikkeling van 
de Raghenosite grotere vormen aan (liefst 140.000 m² extra 
kantoorruimte is het huidige plan). 

Uit gesprekken met de CEO Top 25 blijkt enerzijds dat het 
moeilijk is voor (startende) ondernemers om kantoorruimte 
te vinden in Sint-Niklaas. Anderzijds blijkt dat de gevestigde 
bedrijven voor hun zakelijke diensten (vooral rond bijvoorbeeld 
IT en automatisering), afhankelijk zijn van bedrijven in andere 
steden. 

Daarnaast wordt de sector IT en Telecom als speerpuntsector 
naar voren geschoven: 

  . Niet vanuit een sterke aanwezige cluster (specialisatiegraad 
= 0.5 voor Sint-Niklaas en Temse), maar vanuit aanwezige 
locatie- en vestigingsfactoren (cluster rond kennis met o.a. 
Newtec, noden aanwezige bedrijvigheid en ontsluiting). 

  . Over de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in de 
sector IT en Telecom toegenomen met liefst 140 procent, 
ofwel 274 werkenden. Dit laat zien dat het een sterke 
groeisector in Sint-Niklaas is.

Volgens de laatste cijfers (2018), werkten ongeveer 4.247 
(exclusief zelfstandigen) in Sint-Niklaas in ‘zakelijke 
dienstverlening’. Als dit aantal met 5,5 procent per jaar stijgt, 
werken 7.247 werknemers in ‘zakelijke dienstverlening’ in Sint-
Niklaas over tien jaar. Een stijging van 3.000 werknemers. 

  . * Volgens vastgoedmakelaar Knight Frank, is de aangeraden hoeveelheid kantoorruimte per werknemer tussen de 8 m² en 15 m² netto-
vloeroppervlakte. Als we hier het gemiddelde van nemen, komen we op ongeveer 11 m² netto-vloeroppervlakte per werknemer. Rekening 
houdende met een bruto/netto-ratio van 0,75 (o.a. door ruimte voor circulatie in het gebouw), wordt in deze berekening uitgegaan van 15 
m² bruto-vloeroppervlakte per werknemer. Dit is inclusief vergaderruimte, ontmoetingsruimte en opslagruimte.

  . Sommige bedrijven gaan in de richting van 8m² nvo./werknemer voor delen van hun kantoorruimte op het moment (Knight Frank, 2019)

Dit is een versnelling ten opzichte van de groei van het aantal 
werknemers tussen 2008 en 2018 (3,5 procent per jaar). 

Met de volgende vertaling in ruimtevraag:

  . Indien maximum 50% van deze groei in zakelijke diensten 
zich voltrekt op één te ontwikkelen kantorenlocatie, is deze 
goed voor 1500 werknemers.

  . De rest van de groei voltrekt zich op bestaande kantoorlocaties, 
deels op regionaal bedrijventerrein (25%) en verweven in het 
stedelijk weefsel (25%).

  . Rekening houdend met 15 m² BVO/werknemer*, komt dit 
neer op 22.500 m² BVO te ontwikkelen op een specifiek 
aan te duiden kantorenlocatie

• Vraag - Aanbod

De spanning tussen vraag en aanbod van kantoorlocaties kan 
verder onderzocht worden in contact met marktpartijen en 
kantoorontwikkelaars. 

Het eerste onderzoek laat in ieder geval zien dat er weinig 
formele kantoorlocaties in Sint-Niklaas zijn. Startende 
ondernemers geven aan dat het moeilijk is aansprekende 
kantoorruimte te vinden. Er bestaan voorbeelden van 
commerciële ruimten in de stationsomgeving die nu al succesvol 
gebruikt worden als kantoorlocaties.

Het is een beleidskeuze al dan niet te ambiëren grote percelen 
(>5 ha) beschikbaar te  hebben voor grote ruimtevragers 
in hoogtechnologische productie en toegevoegde 
waardelogistiek en deze dan ook beschikbaar te maken.



52

SBE

Synergie
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King George
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1.5.8. Confrontatie ‘lokaal/regionaal’ 
bedrijventerrein 

Tot op vandaag is bij het bestemmen van nieuwe 
bedrijventerreinen het predicaat ‘lokaal’ of ‘regionaal’ 
bedrijventerrein nog steeds in voege. Het RSV* heeft in 1997 
deze beleidsmatige begrippen in het leven geroepen. Dit had 
als bedoeling verschillende ontwikkelingsperspectieven toe te 
kennen aan bedrijventerreinen, afhankelijk van de ligging en 
karakteristieken van het terrein. 

Volgens de principes van het RSV uit 1997 heeft een lokaal 
bedrijventerrein volgende kenmerken:

  . Gericht op vestiging van lokale bedrijven: bedrijven met een 
verzorgend karakter ten opzichte van de omgeving, die qua 
schaal en omvang bij de omgeving aansluiten.

  . Realisatie ervan is een taak voor de overheid

  . Liefst gelokaliseerd aansluiten op de kern van ‘hoofddorpen’

  . Inrichting ervan wordt afgestemd op de plaatselijke behoefte 
aan lokale bedrijven

Regionale bedrijventerreinen zijn dan weer gericht op regionale 
bedrijven: deze overschrijden qua omvang en verzorgend 
karakter de schaal van hun omgeving. 

Vandaag wordt deze indeling tussen ‘lokaal’ en ‘regionaal’ 
grotendeels als voorbijgestreefd en problematisch ervaren. 
Het legt een situatie vast op basis van moeilijk definieerbare 
karakteristieken. Een situatie die bovendien inherent onderhevig 
is aan sterke veranderingen. Ook de taakstelling op vlak van te 
bestemmen bedrijventerreinen, die vanuit het RSV in Provinciale 
structuurplannen werd vertaald en ook werd opgedeeld 
naar ‘lokaal’ en ‘regionaal’ bedrijventerrein wordt als erg 
achterhaald beschouwd.

* RSV = Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

 In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt afgestapt van 
zowel de opdeling ‘lokaal’ en ‘regionaal’ bedrijventerrein. Er 
wordt ook afgestapt van het concept van de taakstellingen. 
Het BRV, en de provinciale en lokale ruimtelijke beleidsplannen 
die hieruit mogelijk gaan volgen, vertrekken vanuit een aantal 
algemene principes:

  . Minimaliseren van het bijkomend ruimtebeslag

  . Zo veel mogelijk hergebruik of optimalisatie of onderbenutte 
of onbenutte terreinen

  . Verweefbare activiteiten in de mate van het mogelijke op 
locaties die verweven zijn met wonen, diensten,… 

  . … maar blijven scheiden waar het moet (omwille van Seveso, 
mobiliteit,…). Aanbodbeheer te richten op functionele 
bedrijven met niet of moeilijk verweefbare activiteiten

  . Ontwikkeling van nieuwe terreinen zoveel mogelijk in de 
nabijheid van knooppuntlocaties (goede voorzieningen en 
goede connectie met openbaar vervoer) .



2. InspIratIe

Sint-Niklaas heeft moeite zich te profileren binnen het economisch 
landschap, de ligging op de economische as Antwerpen en Gent 
heeft de stad in het verleden tegen gehouden zichzelf een eigen 
identiek te geven. Bestaande voorbeelden kunnen vooral inspireren 
om het zelf ook goed te doen.
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2.1 Benchmarksteden

Er zijn verschillende steden die vanuit hun gelijkaardige strategische ligging 
ten opzichte van grotere steden, hun vergelijkbaar aanbod van diensten, hun 
economische context en hun vergelijkbaar formaat, een referentiekader kunnen 
vormen voor Sint-Niklaas. 

We beperken ons hierbij tot ‘positieve’ voorbeelden, steden met een pro-actief 
lokaaleconomisch beleid die het op regionaal-economisch vlak goed doen en 
analyseren de steden Mechelen, Roeselare, Kortrijk en  Bergen als benchmark in 
de zoektocht naar een economische identiteit.

2.1.1 Fiches

We bundelen de analyse van de benchmarksteden in een fiche 
per stad en richten ons in eerste instantie tot: 

  . Innovatieve vormen van economie 

  . Factoren die de locatie beïnvloeden

  . Benoemen van de speerpuntsectoren
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Benchmarkstad 
Kortrijk

Ruimtelijk economisch beleid 

• Doelstelling 1: Evolutie van een productiegerichte 
industrie naar een kennisgebaseerde industrie

• Beleid: innovatiepremies, raakpunten en 
samenwerkingsverbanden stimuleren tussen 
onderwijs en hoogwaardige industrie, schakels 
tussen innovatie en (startende) bedrijvigheid, zoals 
de Budafabriek

• Ontwikkeling van het netwerk Budafabriek tot motor 
voor economische(product- en proces) innovatie. 
En het opzetten van projecten die creatieve     
maakeconomie stimuleren

• Flanders in Shape (opgegaan in Antwerp 
Management School): Vlaams kenniscentrum 
voor designgedreven innovatie. Poogt Vlaamse 
kmo’s te versterken via onderzoek, opleiding en 
coaching op het vlak van product-, dienst-  en 
procesontwikkeling.

• Vestiging van Howest 3D square 
competentiecentrum (gaming en interactieve 3D).

• Doelstelling 2: Tewerkstelling van laaggeschoolden

• Beleid: investering in technische en 
beroepsopleidingen in het hoger beroepsonderwijs. 
Facilitering van het volwassenenonderwijs en het 

levenslang leren. 

Speerpuntsectoren

• Hoogtechnologische productie-industrie

Van de Wiele NV is marktleider in ontwerp en fabricage 
van machines voor de textielindustrie (multinational). 
De initiatieven van Stad Kortrijk beogen product- en  
procesinnovatie.

• Technologie voor de zorg:  

Barco NV (visualisatiesystemen voor o.a. de medische 
industrie, zoals echo-systemen)  en de Barco Campus, 
Microsoft Innovation Center.

Kortrijk werkt aan de hand van strategische doelstellingen die het periodiek evalueert, zoals een economische 
barometer, ontwikkeling van een ondernemersloket, intensieve samenwerking en integratie met POM 
West-Vlaanderen. Daarnaast werkt de stad met steunmaatregelen voor starters, een innovatiepremie, een 
stedelijk ondernemerscentrum, creatieve commerciële clusters en samenwerking tussen de West-Vlaamse 
onderwijsinstellingen. 
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Locatievoordelen 

• Connectiviteit: nabijheid Gent (20 min per trein), vlotte 
verbinding met havens Oostende, Zeebrugge, Gent, 
Antwerpen en Duinkerke, de goede verbinding met Franse 
groeipool Lille (arbeidsmarkt) en verbinding Londen – 
Kortrijk via luchthaven Kortrijk.

• Onderwijs: KULAK. Eerder huisvestten de gebouwen 
het Microsoft Innovation Center (PPS tussen Vlaamse 
Overheid en Microsoft) zich in Kortrijk. Desondanks 
is in 2016 besloten het Microsoft Innovation Center te 
verplaatsen naar Gent.

• Medisch onderzoek: AZ Groeninge is het grootste 
ziekenhuis in Vlaanderen. 
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Benchmarkstad 
Mechelen

Ruimtelijk economisch beleid 

• Sterke profilering naar (internationale) investeerders van 
de locatievoordelen tezamen met Flanders Investment and 
Trade

• Stationsontwikkeling Ragheno: economische groeipool 
aan het station, potentie kantoorontwikkelingen, dient als 
locatie voor internationale bedrijven zoals Galapagos

• Localisatiematrix voor vertaling beleid naar consequente 
toewijzingsbeslissingen

• Pro-actieve rol van de stedelijke overheid wordt vertaald 
naar concrete acties, zoals oprichting one-stop-shop en 
aanwijzen accountmanagers .

Speerpuntsectoren

• Hoogwaardige logistiek en koerierdiensten: 
Pharma Logistics, DHL, Post NL, …

• Zakelijke dienstverlening: AFAS, Euricom, Planon, 
Ordina, First (IT for business), DXC Technology (IT- 
consultancy, voormalig HP)

• Onderzoek & Ontwikkeling: bijvoorbeeld Farma 
en biotech (cluster Antwerpen – Mechelen): Dupont, 
Galapagos, Nobel Biocare, SGS-clinical research, …

Mechelen slaagt er als centrumstad in om zijn ligging tussen de twee grootsteden Brussel en Antwerpen 
als een economische troef uit te spelen. In geval van Mechelen, is zelfs een gelijkaardige oefening als deze 
uitgevoerd: ‘De economische visie en het bedrijvenbeleid van Mechelen’. In dit economisch visiedocument staat 
een strategisch plan beschreven dat de basis vormde en vormt voor de economische beslissingen in de periode 
2009 – 2020.
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Locatievoordelen 

• Sterke connectiviteit: Kwaliteit infrastructuur, nabijheid 
haven van Antwerpen, luchthaven op 15 minuten, hoog 
aantal transport- en distributiebedrijven (hoge score in 
evaluatie Financial Times)

• Nabijheid afzetmarkt :in de agglomeraties van 
Antwerpen en Brussel en nabijheid hoofdkantoren in 
Antwerpen en Brussel voor dienstverlening en back-office 
processen

• Nabijheid arbeidsmarkt van de agglomeraties van 
Antwerpen en Brussel
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Benchmarkstad 
Bergen (Mons)

Ruimtelijk economisch beleid 

• De Stad Mons participeert actief in innovatiecentra 
die de universiteit en bedrijvigheid linkt:

• Ontwikkeling van het Science Park Initialis met ruimte 
voor innovatieve kmo’s,  voornamelijk universitaire 
spin-offs en spin-outs (van bestaande bedrijven)

• Opleidingscentrum FOREM (Waalse VDAB) voor 
expertise in hernieuwbare energie

• Oprichting van het Euro Green IT Innovation Center: 
publiek-private samenwerking  tussen Wallonië 
en IT-bedrijven (IBM, Cisco, Alcatel, …) om IT in te 
zetten voor CO2-reductie.

• Profilering als centrum voor zakelijk toerisme:

• Ontwikkeling van Micx, een congrescentrum in de 
buurt van het nieuwe station voor        
zakelijk toerisme.

Speerpuntsectoren

• IT en applicatieontwikkeling: 

De Digital Innovation Valley, het Microsoft Innovation 
Center, ruimte voor spin-offs van de UMons en UCL, 
Living Lab IBM, Google Data Center in  Saint-Ghislain.

• 3D-design: Creative Valley en Museum Lab

Bergen of Mons valt op door de toename van de vestiging van creatieve en IT-bedrijven naar aanleiding 
van Mons 2015 (culturele hoofdstad). Op de Digital Innovation Valley is bijvoorbeeld Technocité gevestigd, 
een competentiecentrum op het gebied van onder andere applicatieontwikkeling en 3D-design. Microsoft en 
Google kozen ook voor Mons voor respectievelijk hun Innovation Center en hun servercentrum. Een tiental 
kleine IT-bedrijven, gelieerd aan de UCL en de Universiteit van Mons is ook gevestigd in de Valley.
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Locatievoordelen 

• Human capital en O&O:

•  Universiteit van Mons en nabijheid van UCL.

• Tientallen kmo’s zijn aanwezig in Mons: 
onderzoeksinstituut Multitel (telecom en 
chiptechnologie) verbonden aan technische 
faculteiten UMons en UCL, onderzoeksinstituut 
Numediart (virtual reality)

• IT-cluster: 

Aanwezigheid van een netwerk van IT-bedrijven en 
partijen zoals het Microsoft Innovation Center en 
TechnocITé (samenwerking tussen o.a. Agoria, Wallonië 
en Henegouwen, met Interreg-subsidies) die startende 
bedrijvigheid kunnen helpen hun producten verder te 
ontwikkelen en te commercialiseren.
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Benchmarkstad 
Roeselare

Ruimtelijk economisch beleid 

• Pro-actieve samenwerking met bedrijven om hun in hun 
locatienoden te faciliteren (getuige VDL in Roeselare)

• Investeringen in de speerpuntsectoren samen met 
andere partners: bv onderzoeksserre REO Veiling samen 
met POM en Inagro voor innovatieve urbanfarming-
technologieën

• Profilering als vallei van de voeding: concentratie van 
distributiebedrijven van groente, fruit en zaden

• Competentiecentrum voor mechanische bouwberoepen 
(Talents for RSL)

Speerpuntsectoren

• Voeding: getuige de investering in de onderzoeksserre, 
de aanwezigheid van de REO veiling, bedrijvigheid in 
groente, fruit en zaden en de oprichting van de Vallei van 
de Voeding

• Gezondheid: Plan Roeselare Ondernemen zet in op een 
Gezondheidscorridor rond AZ Delta

• Maakindustrie: De fabriek in Roeselare van VDL is binnen 
VDL uitgeroepen tot expertise- centrum voor elektrische 
mobiliteit. Potentieel samenwerkingsverband met Flanders 
Make.

Samen met Antwerpen is Roeselare qua aantal inwoners de snelst groeiende centrumstad. Dit maakt het 
extra belangrijk een goed economisch beleid te voeren.  In 2017 heeft Roeselare hiervoor zijn Plan Roeselare 
Ondernemen (PRO) gelanceerd. In dit plan heeft het verschillende speerpunten, zoals het stimuleren van 
innovatie en tewerkstelling, een optimale invulling van de ruimte voor bedrijvigheid en het stimuleren van 
ondernemerschap.
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Locatievoordelen 

• Clustereffecten rond zorg en onderwijs: 

• Er is een nieuwbouwcampus aan AZ Delta waar 
POM en AZ Delta een nutrition platform opzetten 
om de link te leggen tussen voeding en gezondheid; 

• Daarnaast is Roeselare ook een onderwijsstad op 
niveau van middelbaar en hoger onderwijs voor 
heel wat beroepen in techniek, tuinbouw, zorg,… 
wat een goede basis vormt voor de realisatie van 
competentiecentra.

• Clusters rond maakindustrie en voeding: 

Historisch gegroeide clusters rond bedrijven in tuinbouw 
en diepvries vormen een sterke basis van de economie

• Productiekosten: 

De kosten voor bedrijfsgrond, bedrijfsvastgoed, 
arbeid,… zijn iets lager dan het Vlaams gemiddelde. 
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2.1.2 Lessons Learned

• Kortrijk

Inzet van starters- en innovatiepremies voor (innovatieve) 
starters. Zichtbaarheid ondernemersloket en –centrum in het 
stadscentrum.

Herontwikkeling voormalige textielfabriek tot de Budafabriek: 
een ruimte met 3D-printers, lasercutters en ateliers voor creatieve 
ondernemers. Op deze manier behoudt Kortrijk bedrijvigheid in 
het stedelijk weefsel en stimuleert het creatief ondernemerschap. 

• Mechelen

Sterke profilering naar (internationale) investeerders van de 
locatievoordelen

Stationsontwikkeling Ragheno: potentie kantoorontwikkelingen 
aan station, maar ook als locatie voor internationaal bedrijf 
Galapagos (15 min. per trein van Zaventem)

Localisatiematrix voor vertaling beleid naar consequente 
toewijzingsbeslissingen

Pro-actieve rol van de overheid vertalen naar concrete 
acties, zoals oprichting one-stop-shop en aanwijzen account 
managers

• Mons/Bergen

De Stad Mons participeert actief in innovatiecentra die de link 
tussen de universiteit en bedrijvigheid leggen (opleidingscentrum 
FOREM, Euro Green IT Innovation Center, Science Park Initialis, 
…)

Profilering als centrum voor zakelijk toerisme via congrescentrum 
Micx.

• Roeselare

Duidelijke keuze voor twee speerpuntsectoren 
(gezondheidseconomie en voedingseconomie) en inzet 
publieke middelen voor verbinding ziekenhuis en start-ups en 
realisatie Agrotopia

Scherpe ontwikkeling en profilering van bedrijventerrein, zodat 
clusters kunnen ontstaan. 

Aangaan van kritieke partnerschappen met scholen, 
zorgcampussen en bovenlokale instanties.
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• Totale conclusie

Door het sterk in de verf zetten van locatievoordelen en 
aanwezige clusters weten steden als Kortrijk en Mechelen 
zichzelf op de kaart te zetten. 

Mechelen speelt zijn OV-connectiviteit sterk uit, onder andere 
via het faciliteren en ondersteunen van de Ragheno-ontwikkeling 
aan het station. 

Steden als Roeselare en Mons gaan partnerschappen aan 
met hogescholen, universiteiten, zorgcampussen en regionale/
federale instanties

Roeselare en Mons zetten heel duidelijk in op een beperkt 
aantal speerpuntsectoren en slagen erin om via de ontwikkeling 
ervan de hele economie mee te trekken. Roeselare zet sterk 
in op voedingseconomie en zorgeconomie. Mons zet heel 
duidelijk in op IT en dataverwerking. 

Het concreet toewerken naar speerpuntsectoren zoals deze 
steden, is nu nog een opgave voor Sint-Niklaas maar houdt 
wel een grote kans in. 

Ook op vlak van profilering als woonwerkstad liggen er nog 
heel wat kansen in Sint-Niklaas.
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2.2 Ruimtelijke referentieprojecten

Om het nieuw op te bouwen visieverhaal effectief te implementeren in de ruimtelijke 
structuur van Sint-Niklaas, is het wenselijk te kijken naar en leren van bestaande 
innovatieve ruimtelijke voorbeelden.

2.2.1 Fiches

Er zijn enkele projecten die vanuit hun vergelijkbaar 
ambitieniveau, economische strategie en hun vergelijkbaar 
formaat als referentie kunnen dienen voor Sint-Niklaas. We 
onderzoeken talloze voorbeelden op hun link met Sint-Niklaas 
en beperken de analyse in fiches tot enkele voorbeelden die 
vanuit hun thema aansluiten bij het beleid van Sint-Niklaas. : 
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Ruimtelijk Referentieproject 
Coalities tussen bedrijven 
optimaliseren de schaarse ruimte

IPN (IndustriePark Noord)  wil breken met de traditie van het wegmoffelen van de 
negatieve effecten van productie-industrie op de stad, maar net inzetten op de 
potentiële meerwaarde ervan voor de omgeving. IPN vormt in de toekomst niet 
langer een enclave in de zuidelijke stadslob van Sint-Niklaas maar zal er integraal 
en geïntegreerd deel van uitmaken. Daarvoor moet het industriegebied toegankelijker 
en aantrekkelijker gemaakt worden voor omwonenden, werknemers, externen en 
potentieel nieuwe investeerders. 

Het nieuwstedelijk industriegebied stimuleert daarnaast ook samenwerking tussen 
verschillende bedrijven aanwezig op het terrein en in de buurt, door het scheppen van 
de juiste condities. Ook in de toekomst wil IPN ruimte scheppen voor de uitbreiding 
van bestaande en het opstarten van nieuwe bedrijven, o.a. door slim ruimtegebruik, 
verweving en stapeling van  verschillende functies.

De ambitie is om Industriepark Noord opnieuw ruimtelijk en naar gebruik te verknopen 
met het omliggende (woon)weefsel zodat deze een samenhangende stedelijke lob 
vormen. Aanvullend kan Industriepark Noord een motor vormen voor nieuwe vormen 
van maakindustrie, gekoppeld aan expositieruimte en educatie..  

Industriepark Noord, Sint-Niklaas
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Ruimtelijk Referentieproject 
“A good city has industry” 
Een goede stad schuwt industrie niet

Hedendaagse productie is niet langer noodzakelijk lawaai- of geurhinderlijk en moet 
dus niet per sé uit het woonweefsel gebannen worden. Bovendien biedt ruimte voor 
incubatoren in de nabijheid van woonweefsel een ideale tussenstap tussen de garage 
in de tuin en het bedrijventerrein.

Het bedrijf RIVAND NV ontwikkelt op een greenfield een complex van ongeveer 
77.500 m², waaronder 62.500 m² woningen en 15.000 m² productieactiviteiten. Het 
project ligt in een ondernemingsgebied in stedelijke omgeving, wat  als  belangrijk  
kenmerk  heeft  dat  verschillende  functies  er  gelokaliseerd  kunnen  worden. In  dit  geval  
georganiseerd  in  een  verticale  vorm  met  een  sokkel  met  productieactiviteiten  en  
daarboven verdiepingen voor woningen.  De programmatische vereisten is zorgvuldig 
uitgewerkt,  waarbij  de  opstapeling  van  productieactiviteiten  en  woningen  niet  
worden  behandeld  als  een  belemmering,  maar  als een kwaliteit voor het project 
in zijn geheelZo wordt de overdekte productiekoer beschouwd als het hart van de  
activiteiten  in  het  stratenblok.  De  productieruimtes  rond  de  koer zijn flexibel 
en modulair en zijn rondom het hele stratenblok toegankelijk voor voetgangers. Ze 
beschikken over een centrale laad- en losruimte. Deze organisatie zorgt ervoor dat 
een actieve productiesokkel  gecreëerd  wordt.

Ontwikkeling Biestenbroekdok, Brussel
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Ruimtelijk Referentieproject 
Koester de generositeit van bestaande  
industriële gebouwen & infrastructuren.

Producerende bedrijvigheid in de stad houden is goed om economische, ruimtelijke en 
sociale redenen. Een gediversifieerde economie is altijd beter. Natuurlijk wil dat niet 
zeggen dat we de zware industrie terug naar de stad moeten brengen. Daarentegen 
is het wel te gek dat de loodgieter die pakweg in hartje Sint-Niklaas woont en de 
huizen in het stadscentrum herstelt, voor vervangstukken eerst naar een kmo-park aan 
de rand van de stad moet rijden omdat er geen plaats meer is voor dat soort opslag 
in de stad zelf. 

Buda is een verouderde wijk aan de voet van het viaduct van Vilvoorde. Toch heeft 
ze heel wat potentieel. Er bestaat een goede mix tussen wonen en werken en er is 
nog veel industriële activiteit. De loodsen en werkplaatsen worden vooral gebruikt 
voor opslag, herstel van auto’s en zogenaamde ‘grijze’ economieën. De ontwerpers 
versterken die dynamiek door woningen en publieke ruimte toe te voegen. De meest 
cruciale ingreep is de transformatie van de voormalige ijzersmelterij. Hier komt een 
Fab Lab en een opleidingscentrum voor nieuwe technologieën. De maakeconomie 
van de toekomst, gebaseerd op hoogtechnologische toepassingen zoals 3D-printen, 
3D-cutten of frezen, heeft een raakvlak met de grijze economie in Buda. Het tunen van 
auto’s bijvoorbeeld, maakt voortdurend gebruik van eigen productie van onderdelen. 
Beide economieën ontmoeten en versterken elkaar.

Herontwikkeling brownfield tot een co-working en Fab Lab in dialoog met aanwezige 
woonbuurten, Vilvoorde
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Ruimtelijk Referentieproject 
Cradle-to-cradle bedrijventerrrein

Park 20|20 is een bedrijventerrein dat zich profileert als eerste Cradle to Cradle-
werkomgeving wereldwijd. Ze willen als bedrijvenpark innovatie, duurzame waarden, 
werkplezier en economische groei samengaan.

Bij het ontwerp van de gebouwen wordt gebruikt gemaakt van de natuurlijke (energie)
bronnen en gewerkt volgens de Cradle to Cradle-principes: Design for disassembly, 
products of service, material banking en productiviteit & gezondheid.

Naast plek voor bedrijven die aansluiten bij de duurzaamheidsvisie zetten ze ook 
in op ’de community’ door hun gebruikers gezondheidsprogramma’s aan te bieden, 
samenwerking aan te gaan met lokale boeren en ontmoetingsplekken te faciliteren. 
Daarnaast is er ook een innovatiecentrum waar het grotere publiek kan ervaren wat 
de laatste evoluties zijn in de Cradle to cradle technologie. 

PARK 20|20  Bedrijventerrein in Amsterdam, Hoofddorp
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Ruimtelijk Referentieproject 
Makersplek voor ambachtelijke  
productie in sociale woonwijk

Fabrik, als deelwerking van kunstencentrum Recyclart, is een centrum voor ambachtelijke 
productie op het raakvlak van sociale economie en cultuur, in een stedelijke context. 
Dit programma biedt aan laaggeschoolde werkzoekenden een springplank naar de 
arbeidsmarkt door de verwerving van werkervaring gekoppeld aan een specifieke 
opleiding.  

Deze makersplek wordt zowel sociaal als ruimtelijk ingebed in de wijk, door de 
bestaande sokkel van een sociale woonblok (in het rood op de afbeelding) om te 
toveren van  enkele afgesloten garages naar en open ambachtelijke productieatelier, 
dat de link legt tussen bewoners, ambachtslieden en de wijdere omgeving.

De activiteiten van Fabrik beantwoorden aan talrijke uitdagingen en doelstellingen 
die de ploeg dagelijks nastreeft en in praktijk brengt : een kwaliteitsvolle productie 
verzekeren ; een leerschool zijn waar sociale en technische vaardigheden worden 
verbeterd ; kennis ontwikkelen op vlak van de inrichting van de openbare ruimte en 
een plek zijn van sociale en culturele vermenging.

Fabrik Recyclart: sociale makersplek in Brussel
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Ruimtelijk Referentieproject 
Industriële symbiose: restproducten 
worden doorgegeven als grondstoF

In samenwerking met SEAS NVE, The Danish Energy Association en The Smart Grid 
Company heeft de gemeente Kalundborg aan een Smart City project gewerkt 
om de energiedistributie op een open platform te leggen. Hierdoor kunnen de 
energiemaatschappijen hun innovatieve oplossingen op een gemeenschappelijk 
platform plaatsen. Het energiesysteem van de stad kan hierdoor energie van zon, 
wind, biogas en vele andere bronnen integreren en de burgers kunnen uit een reeks 
verschillende energie-oplossingen kiezen. 

Deze benadering maakt van de burgers in de gemeente “prosumers”, ze functioneren 
als energieconsumenten en als leveranciers van energie aan de energiegrid. De 
consumenten kunnen de periode waarin hun elektrische wagen moet opgeladen 
worden beheren. Elektrische wagen kunnen bv. opgeladen worden in periodes waar 
er te veel energie geproduceerd wordt of waar er weinig energie verbruikt wordt. 
Hierdoor krijgt men de meest voordelige prijs en ondersteunt men de duurzaamste 
oplossing.

Kalundborg, Denemarken
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Ruimtelijk Referentieproject 
Innovatiecentrum voor intelligente  
energiesystemen

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, 
VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente 
energiesystemen.  Hun onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden 
op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving 
- zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

EnergyVille brengt onderzoek, ontwikkeling, training en industriële innovatie samen 
onder in een campus, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale 
partners. Het samenwerkingsverband werd vanaf de start ingebed in grote nationale 
en internationale netwerken met het doel in en buiten Europa de expert en thought 
leader voor duurzame energie in de bebouwde omgeving te zijn. Onze activiteiten 
moeten onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek 
verder verankeren.

Energyville wil in het Thor-wetenschapspark in Genk het centrum vormen van een 
ecosysteem voor onderzoek, bedrijfsontwikkeling en jobs.

Energyville in het thorpark, Genk
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Ruimtelijk Referentieproject 
Innovatie + technologie = nieuwe 
economie

IGericht op kenniseconomie, transport en logistiek omwille van  belangrijke pull-
factoren: uitstekende ligging aan het knooppunt van E17/E40/R4 en de nabijheid tot 
Gent als pool van kennis, hoogopgeleide werknemers en afzetmarkt

Ontwikkeling door publieke en private partners: alliantie met Universiteit Gent, Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie , POM Oost-Vlaanderen, PMV en SOGent

Hoge standaarden op vlak van beeldkwaliteit, energievereisten en duurzaamheid

Wil activiteiten ondersteunen vanuit innovatieve ideeën. Er wordt duidelijk gemikt 
op start-ups en spin-offs van de universiteit en kennisbedrijven in biotechnologie, 
materiaalkunde en informatietechnologie. 

Tech Lane Ghent, Eiland Zwijnaarde
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Ruimtelijk Referentieproject 
Innovatie + design = broedplaats

Brucenter Dansaert is een bedrijvencentrum in de dynamische wijk van (mode-)
ontwerpers en biedt onderdak aan ondernemers in innovatie en design op een 
oppervlakte van 4.000 m².

De ondernemers krijgen hier toegang tot vestigingsoplossingen (kantoor, co-working, 
vergaderruimten, ateliers) en diensten (telefoon, internet, …) aan competitieve tarieven. 

Gehuisveste bedrijven zijn vooral actief in ICT, communicatie, grafische vormgeving, 
marketing en de uitgeverswereld.

Met de aanwezigheid van OM Collective en King George, is al een soortgelijk 
momentum aanwezig in de stationsomgeving van Sint-Niklaas.

Brucenter Dansaert, Brussel
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Ruimtelijk Referentieproject 
Duurzame broedplaats voor creatieve en  
sociale ondernemers

Als een van de meest duurzame en vernieuwende stedelijke experimenten heeft De 
Ceuvel zich de afgelopen paar jaar sterk op de kaart gezet in Europa. De Ceuvel 
wordt bestempeld als een prijswinnende, duurzame broedplaats voor creatieve en 
sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf aan het IJ in Amsterdam-Noord.

In 2012 diende een groep architecten het winnende plan in voor een prijsvraag van 
de gemeente Amsterdam. Ze kregen het terrein voor 10 jaar te leen. In een paar jaar 
tijd is het terrein getransformeerd tot een bruisende gemeenschap van ondernemers 
en kunstenaars met een groen hart, die eigenhandig hebben meegebouwd aan hun 
werkplek in Amsterdam’s eerste circulaire kantoorpark. Met creatieve werkplekken, 
een cultureel podium, café-restaurant, ruimtes voor verhuur en in de nabije toekomst 
een drijvend bed & breakfast is de Ceuvel een aantoonbaar element in de stedelijke 
duurzaamheidsbeweging.

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices binnen het circulair ondernemen 
in Nederland.

De Ceuvel: experimenteel ontwikkelingsproject in Amsterdam
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Ruimtelijk Referentieproject 
Slim ruimtegebruik door intensief 
benutten van dakoppervlaktes

Lula Farms is een agro-technologisch bedrijf dat inzet op lokale voedselproductie 
door de productieketen zo beperkt mogelijk te houden, namelijk door de daken van 
supermarkten als serres te gebruiken. Het is hun doel om dit principe zo scherp mogelijk 
uit te werken zodat het commercieel rendabel wordt en zich te richten op stedelijke 
omgevingen. Ze hebben reeds twee serres gebouwd in Canada. 

Lula Farms:  Agro-technologsich bedrijf in Montreal, Canada. 
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Ruimtelijk Referentieproject 
ruimte voor zakelijke diensten binnen 
een vernieuwend kader  

Strijp-S Eindhoven
Referenties voor stationsontwikkeling
Strijp-S Eindhoven

- Toren van 70m in stationsomgeving
- Profilering als creatief hart van Eindhoven
- Veel functies: bedrijven, meeting rooms, 

eventruimtes, onderwijsinstellingen (rockschool), 
horeca, sportgelegenheid,…

Bosco Verticale in Milaan

- Twee woontorens van 111 en 76 meter 
- Nabij een van de treinstations (Milano Porta

Garibaldi)
- In toatal 900 bomen ingeplant
- Duurzaam, creëert ruimte voor wonen en werken 

en is nieuwe landmark die Milaan mee op de 
kaart zet
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Referenties voor stationsontwikkeling
Strijp-S Eindhoven
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Ruimtelijk Referentieproject 
Landmark wonen en werken in 
stationsomgeving
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Good practice / thematisch 
Innovatie + Maak + Zorg 

Aanhoudende vergrijzing en innovaties in MedTech, maken dat verschillende steden 
(Roeselare, Aalst, …) inzetten op zorgtechnologie. Met de aanwezigheid van het AZ 
Nikolaas, heeft Sint-Niklaas een soortgelijk momentum.

Een sterk voorbeeld is de Aalst Health & Care Valley, waar verschillende organisaties 
en platformen bij betrokken zijn om een MedTech cluster te vormen.

Andere voorbeelden van bedrijven die reeds actief zijn in de Vlaamse MedTech-
sector met link naar 3D-printing en/of thuiszorg, zijn: 

○3D-printing voor zorg: Aqtor (Gent), MyAddon (Aalst) en CADskills (Gent)

○Analyse-devices (voor thuis): Verhaert Medical (Antwerpen), Minze (Antwerpen), …

Indien Sint-Niklaas hierop wenst in te zetten, is het aangewezen contact te zoeken 
met het steunnetwerk.
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Good practice / thematisch 
Innovatie + Maak + Circulair

Bedrijven en beleidsmakers doorheen Vlaanderen dragen bij aan de transitie van een 
lineaire economie naar een circulaire economie. 

Werkgelegenheid in de afvalindustrie nam liefst 130 procent toe in Sint-Niklaas 
en Temse en de afvalindustrie een relatieve specialisatie van het Waasland 
(specialisatiegraad = 2,25)

Een sterk voorbeeld is Poort Genk, waar verschillende organisaties en platformen bij 
betrokken zijn om de maakindustrie in te passen in de circulaire economie. Het specifiek 
aantrekken van circulaire cluster, met industriële symbiose, is nog pionierswerk.

Voorbeelden van bedrijven die reeds actief zijn in circulaire economie in Vlaanderen, 
zijn: 

-Restproducten als input (grootschalig): Renewi, Enerkem, ...

○-Afval naar grondstoffen: Sims Recycling Solutions (S-N), Ravago (Arendonk), …

○-Stedelijke initiatieven: Roof Food, TOP-atelier (re-manufacturing textiel), Circutex 
(herontwikkeling matrassen), Het gat in de markt (upcycling meubels kringloopwinkels)
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Good practice / thematisch 
Innovatie + Maak + Onderwijs

Terwijl werkgelegenheid in de metaal- en kunststofindustrie een sterke teruggang heeft 
gekend, komen innovatieve bedrijven als Newtec, Niko en Van Hoecke juist tot bloei 
in Sint-Niklaas, met een significant aantal aanwervingen tot gevolg. 

Het doel is hier de link te leggen tussen Onderzoek & Ontwikkeling van de Vlaamse 
universiteiten en hogescholen en de Sint-Niklase maakindustrie. Zowel voor de 
bestaande bedrijvigheid, als innovatieve start-ups, actief in automatisering, IoT, 
procesinnovatie, …

Voorbeelden van bedrijven typen bedrijven met sterke R&D-investeringen in Sint-
Niklaas, zijn de Factories of the Future: Van Hoecke, Newtec en Niko

(Universitaire) campussen (Tech Lane Ghent, Turnhout Open Manufacturing Campus, 
…) bieden sterke vestigingsfactoren voor dit type activiteiten. 

De opdracht is de bestaande Factories of the Future verder aan Sint-Niklaas te binden 
en bijkomende innovatieve maakbedrijvigheid aan te trekken, o.a. door koppeling 
met onderwijs en betaalbare ruimte te voorzien om te experimenteren.

Indien Sint-Niklaas hierop wenst in te zetten, is het aangewezen contact te zoeken 
met het steunnetwerk.
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2.2.2 Lessons Learned

We kunnen de lessen die we hieruit leren samenvattend als 
volgt weergeven:

• Industriepark Noord Sint-Niklaas en Lula Farms 
Montreal

Inzetten op nieuwstedelijk industriegebied geeft ruimte voor 
bestaande en nieuwe bedrijven. On(der)benutte ruimte slim 
gebruik is hierbij cruciaal.

Slim ruimtegebruik begint ook steeds bij een slimme relatie tot 
omliggend woonweefsel.

• Biestenbroekdok Brussel

Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving, waardoor 
werknemer en werkgever ‘dicht’ bij elkaar staan.

Door wonen en werken te verweven in één gebouw ontstaat 
een unieke synergie.

• Buda Brussel

Herontwikkeling van een brownfield kan door zijn ligging ook 
ingericht worden met gediversifieerde economiën en tot een 
mix van wonen en werken leiden.

Principes als co-working / Fab Lab / opleidingscentra geven 
de mogelijkheid tot dialoog met de aanwezige woonbuurten.

Gediversifieerde economie met mix tussen wonen en werken.

• Park 20/20 bedrijventerreinen in Amsterdam

• De Ceuvel Amsterdam

Innovatie is cruciaal in een cradle to cradle werkomgeving. 

Cradle to cradle werkomgevingen kunnen de basis vormen 
voor samenwerkingen met lokale mensen en elementen.

• Recylart Brussel

Samengaan van ambachtelijke producties, sociale economie 

en cultuur, zorgt ervoor dat er ook plaats geboden wordt aan 
laaggeschoolde werkzoekenden.

Projecten wordt zo ruimtelijk, maar ook sociaal en cultureel in 
de wijk geïntegreerd.

• Kalundborg Denemarken:

Door gebruik van Smart-city principe, kan een 
gemeenschappelijk platform gecreërd worden voor een 
samenwerking tussen verschillende bedrijven. vb. door 
energiegrid.

Dergelijke samenwerkingen kunnen ook met de omgeving/
buurt gebeuren vb. buurtparking met electrische wagens 
koppelen aan energiegrid van de bedrijven.

• EnergyVille Thorpark Genk

Samenwerkingen hoeven zich niet te beperken tot lokaal 
niveau.

Innovatieve bedrijven kunnen via een innovatiecentrum 
meesurfen op het succes van belangrijk bovenlokaal 
onderzoek.

• Tech lane Ghent, Eiland Zwijnaarde

Vanuit allianties met universiteiten en hogescholen, kan meer 
gemikt worden op start-ups en spin-offs. 

Innovatie en onderzoek/onderwijs hangen hierbij heel hard 
samen.

• Brucenter Dansart Brussel en De Ceuvel Amsterdam

Het oprichten van een bedrijvencentrum, zorgt voor meer en 
meer betaalbare mogelijkheden voor startende ondernemers. 

Hierdoor is er meer ruimte voor creativiteit en experiment. 
Tegelijk zorgt het collectieve aspect voor slim ruimtegebruik.

• Strijp-S Eindhoven en Bosco Verticale Milaan

Een stationsomgeving vormt de uitgelezen locatie om ruimte 
te voorzien voor zakelijk diensten, vanuit de  mogelijkheden 
tot synergie tussen de gebruikers, de draagkracht, de 
mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik. 
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Een stationsomgeving is op zich ook altijd al een symbolisch 
belangrijke locatie / landmark /aantrekkingspool binnen zijn 
omgeving.

• thema zorg/thema circulair/thema onderwijs

Door innovatie thematisch te benaderen, kan 

De maakindustrie kan gemakkelijker thematisch benaderd 
worden. Dit heeft als grote voordeel dat er per thema een 
duidelijk steunnetwerk is, waarbij de stad terecht kan om dit 
verder uit te bouwen.

Zorg en circulair zijn innovatieve en eigentijdse thema’s, 
waarop beleidsmakers in Vlaanderen fors inzetten.

Binnen de maakindustrie is er een belangrijke rol weggelegd 
voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.

• Totale conclusie:

Innovatie is niet inzetten op één maar op meer, we moeten 
streven naar een en-en verhaal:

Een verhaal waarbij we inzetten op de bestaande waardevolle 
industrieterreinen, maar ook ruimte voor werken binnen de 
woonomgeving voorzien.

Een verhaal waar we inzetten op innovatieve en eigentijdse 
thema’s zoals circulair, cradle to cradle, maar ook inzetten 
op bestaande sectoren zoals zakelijke diensten, op de juiste 
plaats.

Een verhaal waar we inzetten op nieuwe creatieve ideeën 
zoals broedplaatsen, 

Een verhaal waar we inzetten om mix, verweven, symbiose, co-
working, kruisbestuiving.

Een verhaal waar we inzetten op onderwijs als transversaal 
gegeven. Onderwijs is een constante in vele van de good 
practices. Inzetten op de link tussen onderwijs en het Sint-
Niklase economisch beleid lijkt een cruciaal uitgangspunt.



3. workshops

De workshop vormt na de inventarisatie van de bestaande ruimte, 
de analyse van de beschikbare data en de lessen die we kunnen 
trekken uit referentiesteden en voorbeelden een laatste aanzet tot 
visievorming.
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3.1 Workshop 1

Op 2 april 2019 werd een eerste workshop gehouden. De 
workshop had twee belangrijke doelen, enerzijds trachtten we 
de locatiefactoren voor bedrijvigheid te achterhalen met enkele 
strategische vragen, gestuurd vanuit de gedane analyse. Een tweede 
belangrijk doel van de workshop is het bepalen van de ambities, 
kansen en aandachtspunten voor het ruimtelijk economisch beleid.

3.1.1 Locatie

De locatiefactoren voor bedrijvigheid kunnen als volgt bepaald 
worden:

  . Keep-factoren: wat maakt dat uw bedrijf Sint-Niklaas 
behoudt als locatie voor bedrijvigheid, in welke zin geeft het 
een competitief voordeel? 

  . Pull-factoren: welke locatievoordelen bieden andere 
locaties ten opzichte van Sint-Niklaas? Wat trekt nieuwe 
bedrijvigheid naar Sint-Niklaas?

  . Push-factoren: welke factoren maken dat bedrijven Sint-
Niklaas verlaten?

3.1.2 Ambities

De ambities, kansen en aandachtspunten voor het ruimtelijk-
economisch beleid kunnen bepaald worden vanuit:

  . Sectoren: Speerpuntsectoren met meerwaarde voor Sint-
Niklaas en potentie in Sint-Niklaas

  . Benchmarksteden: aan welke ambitie van andere steden kan 
Sint-Niklaas zich spiegelen?

  . Sites: Specifieke locaties en sites met potentie, zoals 
verweving in de stad, een ontwikkeling aan het station, …

  . Aandachtspunten: Rol lokaal bestuur in faciliteren 
bedrijvigheid

3.1.3 Ideeën

De workshop beperkte zich niet enkel tot een waarde-
oordeel van de gedane analyse, maar bracht ook enkele 
nieuwe ideeën/bedenkingen aan. We vatten hieronder de 
belangrijkste bedenkingen en ideeën op:

  . Sint-Niklaas bevindt zich in de nabijheid van de haven van 
Antwerpen, die zich ook op linkeroever verder ontwikkelt*. 
Door de verwachte mobiliteitsproblemen met de realisatie 
van de Oosterweelverbinding, kan Sint-Niklaas mogelijk 
een interessante vestigingsplaats worden voor bedrijven 
die relaties hebben met de haven, maar daarom niet in 
havengebied willen zitten (Alinso is zo een bedrijf: zij willen 
dicht bij bedrijven zitten die naar de haven moeten). Het 
probleem van de Oosterweelverbinding kan dus juist een 
kans worden voor Sint-Niklaas. Door die nabijheid van de 
haven gelooft men sterk in de bedrijven met toegevoegde 
waarde-logistiek.

  . Er wordt gewezen op het belang van het soort tewerkstelling. 
De markt vraagt hogere profielen, terwijl het aanbod vooral 
uit lagere profielen bestaat. Er ligt dus een kans voor bedrijven 
die dergelijke lagere profielen nodig hebben, maar ook een 
zwakte dat de hoge profielen vandaag wegtrekken uit Sint-
Niklaas. 

  . Daarmee wordt ook de link gemaakt met onderwijs als 
belangrijke randvoorwaarde. Benchmarksteden als Kortrijk 
en Roeselare tonen aan dat de aandacht voor opleiding 
kan renderen in de economische ontwikkeling. In Kortrijk 
betreft het een heel specifieke opleiding (gaming), in 
Roeselare  eerder brede opleiding. Sint-Niklaas heeft heel 
veel middelbare scholen, maar het aanbod hoger onderwijs 
is beperkt. Studenten hoger onderwijs trekken weg uit de 
stad. Mogelijk is er potentieel in de zorgopleiding die de 
stad vandaag al heeft, maar moet dit breder opengetrokken 
worden (veel nieuwe beroepen op vlak van zorg, grote 
groei in medische sector bij de starters). Odisee is zelf 
ook vragende partij om wat meer richting te kunnen geven 
aan hun opleidingsaanbod. Ook wordt de bouwsector 
als interessante studierichting beschouwd, vooral dan om 
de hogere profielen in Sint-Niklaas te kunnen houden en 
aan de grote vraag aan dergelijke profielen te kunnen 
beantwoorden (werfleiders,…). Bovendien is het belangrijk in 
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het teken van ‘langer werken’ dat lagere profielen in de bouw 
zich op latere leeftijd kunnen omscholen en doorgroeien 
naar de hogere profielen.

  . Mbt ruimtelijke aspecten wordt gewezen op de nodige 
flexibiliteit bij vergunningverlening. Vaak moet gewerkt 
worden met (verouderde) gewestplannen of BPA’s* 
die vooral de echte ‘oude’ ‘maakindustrie’ toelaten op 
bestaande terreinen, maar weinig mogelijkheden bieden 
voor bedrijfsondersteunende functies en meer modernere 
vormen van maakindustrie. Uitdaging is op bestaande 
bedrijventerreinen meer verweving mogelijk maken, maar die 
is er ook voor de binnenstedelijke omgeving: meer werken in 
de binnenstad. Het is een én/én verhaal: verweving zowel in 
de binnenstad als op de bedrijventerreinen. Uitdagingen zijn 
niet enkel functieverweving, maar ook ruimtelijke verdichting 
op bedrijventerreinen. Ook de mobiliteit van en naar de zones 
is van belang. Zo moet er op de ‘grote’ bedrijventerreinen 
(die vandaag vooral autogericht zijn) vooral geïnvesteerd 
worden in openbaar vervoers- en fietstoegankelijkheid (en 
ook op carpooling, inleggen van bedrijfsvervoer,…).**

  . Daarnaast blijkt er ook wel de wil van de ondernemers om 
de onderbenutte dakoppervlakte van vooral de grotere 
logistieke bedrijfscomplexen aan de rand van de stad beter 
te gaan benutten door bijvoorbeeld energiewinning, serres, 
kantoren… vaak gefnuikt worden door een te stringente 
vergunningsverlening.

  . Het is niet zo dat er een duidelijke scheiding te maken is 
tussen wat kan/moet op een bedrijventerrein buiten de stad 
en op een binnenstedelijke locatie. Er zullen altijd functies/
activiteiten zijn die op beiden mogelijk zijn. Er wordt verwezen 
naar de Verwevingstoets van de Stad Gent.

  . De groep verwacht veel groeipotentieel van zakelijke 
dienstverlening. Voordeel van deze sector is dat deze ook 
hogere fiscale inkomsten brengt voor de Stad.  

  . Bijzondere locatie in de binnenstad is de stationsomgeving. 
Het is vreemd dat hier nog geen echte kantoorontwikkeling 
heeft plaatsgevonden, want er is wel degelijk potentieel voor, 
volgens de deelnemers. Vraag is of de stationsomgeving van 
dezelfde schaal kan zijn als bv de Raghenosite in Mechelen, 
of de De Naeyersite in Willebroek: dit betreft grote nieuwe 
stadsdelen, die eigenlijk op zich een nieuw stadscentrum 

* BPA = Bijzonder Plan van Aanleg
** De stad zet hier hard op in, dit bewijst de mobiscan met de focus op 2 industriezones (Europarken en industrieparken) 
met de bedoeling is om ondernemingen en hun werknemers te helpen een omslag te maken naar meer duurzame vervoer-
vormen. De stad neemt zelf met het techniekhuis deel aan de mobiscan en speelt daarbij dus een belangrijke voortrekkersrol. 
Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van alle vormen van transport en vervoer.

vormen. Ook de Boelsite in Temse is zo een voorbeeld. 
Vraag is of zo’n grote ruimtelijke ontwikkeling wel mogelijk is 
in Sint-Niklaas. 

  . Het en-en verhaal situeert zich niet enkel op de bestaande 
bedrijven en de binnenstad, maar ook op het vlak van én 
werken én wonen. Je moet om een goede economie te 
ontwikkelen in de stad, ook inzetten op een aantrekkelijke 
woonomgeving. Er wordt vastgesteld dat Sint-Niklaas 
vandaag niet aantrekkelijk is als woonstad. Nochtans is 
het heel belangrijk om in te zetten op een aantrekkelijke 
woonomgeving, omdat je dan ook meer potentieel hebt voor 
een (duurzame) economische ontwikkeling in de stad. Dat 
betekent niet enkel inzetten op wonen, maar ook op horeca, 
een aantrekkelijk winkelapparaat,… Het aangenaam maken 
in de stad. In Kortrijk is bijvoorbeeld ook een boost gegeven 
met de opwaardering van de Leie.

  . Voorts is het aan te raden te focussen op enkele specifieke 
trekkers /bestaande sterkten in de Stad. De focus van 
Kortrijk op design is er gekomen omdat hier al jarenlang 
de Interieurbeurs plaatsvindt. Ook Sint-Niklaas heeft 
enkele belangrijke trekkers op vlak van design (Niko, Van 
Hoecke,…) maar er zijn geen events aan gekoppeld. Dit 
heeft mogelijkerwijs te maken dat deze bedrijven binnen de 
stad wel naamsbekendheid genieten, maar de koppeling 
van deze bedrijven met de stad Sint-Niklaas in de rest van 
België en het buitenland te weinig geweten is.  Zaak zal zijn 
om meer nadruk te leggen op deze ‘Future Industries’ om zo 
de nodige spin-offs aan te kunnen trekken. 

  . Ook de aanwezigheid van de media is volgens de 
aanwezigen een pluspunt voor Sint-Niklaas (TV Oost). Het 
medialandschap is een sterk dynamisch landschap. Op dat 
vlak kan de vergelijking gemaakt worden met Roeselare, 
waar op het Accent park naast een hotel, kantoren ook de 
West-Vlaamse TV-zender gevestigd is. Ze hebben daar ook 
opleidingen (Howest) en een goed winkelapparaat.

  . Belangrijke troef die Sint-Niklaas kan uitspelen voor de 
kleinere creatieve (maak)sector zijn de relatief goedkope 
grondprijzen en panden (in vergelijking met bijvoorbeeld 
Gent). Het feit dat er bovendien nog een grote hoeveelheid 
oudere leegstaande (fabrieks)panden aanwezig zijn in Sint-
Niklaas zou nog meer als unique selling point door de stad 
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moeten uitgespeeld worden.  Er werd tijdens de workshop 
gesproken over Sint-Niklaas als “klein Berlijn”, waarbij deze 
twee punten (goedkopere grondprijzen en leegstaand 
industrieel patrimonium) net een uitgelezen pull-factor zouden 
kunnen betekenen voor Sint-Niklaas (net zoals bij Berlijn 
gebeurde overigens). De directe toegevoegde economische 
meerwaarde van deze potentiele  creatieve broedplaatsen 
is relatief klein, maar de PR naar geïnteresseerden 
investeerders als ook Vlaanderen in het geheel kan wel een 
grote toegevoegde waarde hebben om Sint-Niklaas op de 
kaart te zetten. 

  . Bedrijven als King George, OM collective en SBE tonen 
daarnaast aan dat de stationsomgeving the place to be is, 
waarbij voor deze bedrijven de goede connectiviteit met het 
OV* van doorslaggevende belang was om zich net daar in 
Sint-Niklaas te vestigen. Naast de creatieve (maak)sector en 
onderzoeksbureaus zou dit ook de ideale locatie zijn voor 
zakelijke dienstverlening volgens de aanwezigen. 

  . Bovendien zou het de focus op de stationsbuurt als 
economische ontwikkelingsgebied voor kantoren en (maak)
industrie ook de nodige kritische massa terug naar het 
centrum trekken. Hierdoor zou niet enkel de veiligheid van het 
centrum verhoogd worden (volgens het principe van ‘eyes on 
the street’) maar ook een economische meerwaarde creëren 
onder de vorm van meer horeca en cultuurvoorzieningen, 
zodat de stad terug bruist. 

  . Projecten om van de leegstaande panden aan het station 
om te vormen naar co-working spaces gecombineerd 
met marketingsbureaus en de IT-sector zijn tot op de dag 
vandaag dode letter gebleven.

  . Ten slotte wordt vermeld dat Sint-Niklaas misschien nog te 
weinig zijn sterkten uitspeelt. Zo is de stad de 7de grootste 
van Vlaanderen, maar dit wordt niet zo gepercipieerd. En 
er is ook het Waasland Shopping Center, dat misschien te 
veel als ‘last’ wordt gezien maar misschien beter als kans 
kan worden aangegrepen om een link te maken met de 
binnenstad. Shopping en stad zouden beter verbonden 
moeten worden (mentaal en op het terrein) want er komen 
jaarlijks 6,5 miljoen bezoekers naar het Waasland Shopping 
Center, dat zijn er meer dan naar de Efteling of de zoo in 
Antwerpen.

3.1.4 Lessons Learned

We vertalen de belangrijkste ideeën en bemerkingen door 
naar de de Sint-Niklase context:

  . Focus op de stationsbuurt als belangrijk economisch 

* OV = openbaar vervoer

ontwikkelingsgebied en fysiek aanspreekpunt om kritische 
massa terug naar de binnenstad te trekken.

  . Het (vaak leegstaand) industrieel patrimonium in de 
binnenstad uit te spelen als  unique selling point van Sint-
Niklaas.

  . In te zetten op de verweving van wonen en werken om een 
aantrekkelijke stad te maken.

  . Focus te leggen op enkele belangrijke trekkers/bestaande 
ondernemingen om een aanzuigeffect te creëeren (Bv: 3 
Factories of the Future, OM-collective, ...)

  . In te zetten op hoogstens 2 à 3 speerpuntsectoren om zo een 
duidelijke identiteit voor Sint-Niklaas uit te bouwen en via de 
ontwikkeling ervan de hele economie mee te trekken, zoals 
in Roeselare en Bergen.

  . In te zetten op deze speerpuntsectoren om een breed spectum 
van opleidingniveaus van zowel laag- en hooggeschoolden 
een juiste tewerkstelling aan te kunnen bieden. Van 
ambachtelijke makersplek tot hoogtechnogolische 
onderzoekscentrum, met idealiter een samenwerking tussen 
beiden. De markt vraagt immers hogere profielen, terwijl 
het aanbod vooral uit lagere profielen bestaat. Link met 
onderwijs zal hier belangrijk zijn, zodat de opleidingen ook 
kunnen afgesteld worden op deze sectoren.

  . De sectoren onderwijs, zakelijke dienstverleningen en 
hoogtechnologische industrie niet zo zeer als speerpuntsectoren 
an sich te bekijken maar deze als belangrijk onderdeel mee 
op te nemen bij de overige speerpuntsectoren. Waarbij de 
uiteindelijke speerpuntsectoren nauw samenwerken met deze 
voorzieningen en elkaar versterken en voeden. Bovendien 
vormen zij de lijm tussen de verschillende speerpuntsectoren.

  . Toegevoegde waardelogistiek een onderdeel van het 
ecomische DNA te laten spelen, maar niet als speerpuntsector 
op te nemen, gezien de geringe toegevoegde waarde voor 
tewerkstelling.

  . De unieke locatie van de regionale bedrijventerreinen tussen 
Gent en Antwerpen extra in te verf te zetten, zeker met de op 
til staande Oosterweelverbinding.

  . De bestaande (regionale) bedrijventerreinen te optimaliseren 
door slim en gedeeld ruimtegebruik en door verticale 
uitbreiding i.p.v. horizontale uitbreidingen de voorkeur 
te geven, zodat er op dezelfde oppervlakte meer ruimte 
ontstaat om te ondernemen (bv: IPN, Sint-NIklaas)

  . Coalities tussen verschillende ondernemingen te ondersteunen 
om het ruimtebeslag te optimaliseren.
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= ondernemen

Sint-Niklaas

= ontwikkeling

ondernemende
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3.2 Workshop 2

Op 1 oktober 2019 werd een tweede workshop gehouden onder 
de vorm van een toelichting + ronde tafelgesprekken. De workshop 
vormt een terugkoppeling n.a.v. vorige workshop en een aftoetsing 
van nieuwe inzichten en conclusies opgenomen in de visie bij de 
bedrijven.

3.2.1 Inleiding

Om de ambitie van de stad Sint-Niklaas kracht bij te treden 
wordt de workshop ondersteund en voorafgegaan door 
een presentatie van Agoria over ‘het belang van innovatieve 
maakindustrie’ voor Sint-Niklaas en het Waasland’.

De visie van de economische studie kan worden opgedeeld in 
3 uitgangspunten:

Drie speerpuntsectoren:

  . Innovatieve maakindustrie met focus op circulaire economie 
(vb. innovatief bedrijf dat start vanuit hergebruik van 
grondstoffen)

  . Innovatieve maakindustrie met rechtstreekse link naar 
onderwijssector (vb. innovatief bedrijf, dat start vanuit 
intensieve samenwerking met zowel technische school i.f.v. 
personeel en/of high-tech toepassingen uit de universiteit) 

  . Innovatieve maakindustrie met focus op toepassingen in de 
zorg (bijv. bedrijf dat high-tech toepassingen ontwerpt voor 
thuiszorg)

  . Waardelogistiek en zakelijke dienstverlening als zijspoor en 
dus niet binnen deze sectoren bespreken.

Ruimte voor speerpuntsectoren in stationsomgeving

  . Basestation met o.a. co-working

  . Achterzijde station

  . Voorzijde station

  . Zakelijke dienstverlening

Broedplaatsen als katalysatoren voor de economische 
ontwikkeling van innovatieve maakindustrie en als kiem voor 
verdere kwalitatieve stedelijke ontwikkeling met innovatieve 
woon-werkomgevingen

  . Broedplaats met focus op circulaire economie

  . Broedplaats met focus op onderwijs

  . Broedplaats met focus op zorg

3.2.2 Vragen

Er werden 2 tafelgesprekken gehouden met de deelnemers 
(2x30 min) over de visie,  ondersteund met good practices. 
Volgende vragen werden gesteld:

  . Welke bedrijven stellen we ons hierbij voor en wat is hun 
meerwaarde voor Sint-Niklaas?

  . Hoe kan Sint-Niklaas hierbij faciliteren naar scholen toe?

  . Hoe kan Sint-Niklaas hierbij faciliteren naar bedrijven toe?

  . Hoe zien de deelnemers de invulling van de stationsomgeving?

  . Hoe zien de deelnemers de invulling van het voorgestelde 
concept in de stationsomgeving?

  . Wat zien de bedrijven in het voorgestelde concept als 
mogelijk meerwaarde voor hen?

  . Wat zien de deelnemers als de meest interessante broedplaats 
naar locatie?

  . Wat zien de deelnemers als de meest interessante broedplaats 
naar thema?
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3.2.3 Ideeën

m.b.t. speerpuntsectoren

Het industriële en economische landschap van Sint-Niklaas is 
zeer gefragmenteerd, en heeft geen echt duidelijke identiteit (in 
tegenstelling tot de historische industrie). Misschien is het niet zo 
zinvol om terug 1 of 2 sectoren naar voor te schuiven, en is het 
kiezen van sectoren vooral verliezen.

De opdracht is misschien eerder te zoeken naar de noden die 
al deze bedrijven gemeen hebben en welke dienstverlening 
deze bedrijven nodig hebben. 

Wat Sint-Niklase bedrijven nodig hebben zijn blijkbaar vooral 
goeie werknemers en goeie ondersteunende diensten, en dit 
overheen alle sectoren. Volgens Van Hoecke hebben veel 
bedrijven nodig aan IT-dienstverlening en consulting voor de 
implementatie van nieuwe technologieën, zoals Artificiële 
Intelligentie. 

Er zijn dus vooral injecties nodig aan de ‘bloedvaten van de 
economie’, om de bedrijven en economie van Sint-Niklaas op 
een hoger niveau te brengen

De expertise voor de bedrijven die verder willen innoveren 
in Sint-Niklaas, komt nu uit andere steden, zoals Gent. De 
broedplaatsen moeten op termijn een lokale sourcing van 
kennis en werknemers mogelijk maken. Maakindustrie schuift 
meer en meer op naar product customization en heeft hiervoor 
consulting nodig. 

In de visie wordt voorlopig het onderscheidend vermogen van 
Sint-Niklaas gemist waarmee Sint-Niklaas zich kan profileren 
naar buiten. Waarmee onderscheidt de stad zich tegenover 
andere steden en buursteden, zoals bijvoorbeeld Lokeren (dat 
ook heel veel ruimte voor bedrijven op de markt brengt).

Mogelijk kan het nuttiger zijn voor Sint-Niklaas om zich te 
profileren op basis van de economische initiatieven op zich 
(broedplaatsen, platformen), dan op een specifieke sector

De initiatieven die genomen worden naar aanleiding van de 
RES, moeten inspelen op de toekomst. 

De tafel geeft mee dat de broedplaatsen niet dienen in te 
spelen op één of twee sectoren, maar op de behoeften van de 
reeds aanwezige bedrijvigheid. Complementair aan huidige 
bedrijvigheid.

Als we toch terugvallen op een sector voor de profilering van 
de stad, is ‘innovatieve maakbedrijvigheid’ wel een belangrijke 
sector, maar misschien zijn de ondersteunende diensten, om 
deze sector te laten groeien, wel minstens zo belangrijk

Je hebt in elk geval een consistent verhaal nodig om eigenaars 

en bedrijfsleiders voldoende mee te krijgen ->  verhaal telkens 
herhalen 

Het klopt dat de link tussen onderwijs en economie erg 
belangrijk is, maar het is niet evident nieuwe opleidingen aan 
te trekken in Sint-Niklaas. Het aanvragen van nieuwe richtingen 
duurt jaren. Bovendien werkt het ook omgekeerd: een goeie 
economie in bepaalde sectoren trekt bacheloropleidingen aan.

De verantwoordelijke van ODISEE meldt wel als de stad met 
een duidelijk visieverhaal naar voor kan komen, er wel degelijk 
mogelijkheden bestaan om meer gericht (en in overleg met stad 
en bedrijven) nieuwe opleidingen aan te bieden op de campus 
van Sint-Niklaas en het onderwijs zo mee in te schrijven in het 
grotere visieverhaal.

Daarnaast werkt ODISEE nu ook al op maat samen met 
bedrijven, los van de aangeboden opleidingen op hun campus 
van Sint-Niklaas. Dit zou in de toekomst nog verder uitgebreid 
kunnen worden.

De nood aan bevoorrechte partners en/of AMBASSADEURS 
(zowel grote als kleine ondernemingen) wordt nogmaals 
aangehaald. Alleen als zowel stad, onderwijs als de 
ondernemers zich achter hetzelfde visieverhaal kunnen scharen, 
zal dit slagen. 1 VISIE – 1 LIJN, met andere woorden. 

De stad  moet naast zijn rol als matchmaker,  ook de link tussen 
onderwijs en industrie meer uit spelen en duidelijke keuze/visie 
naar voren schuiven, volgens de deelnemers.

m.b.t. ruimte voor economie

Sint-Niklaas krijgt meer en meer vragen voor kleinere 
kantoorunits van bedrijven in Antwerpen en andere aanvragen 
uit Antwerpen. 

O&O-activiteiten hoeven niet noodzakelijk op bedrijventerreinen 
plaats te vinden. Sterker: deze zijn in toenemende mate 
verweefbaar met het stedelijk weefsel. De stationsomgeving 
wordt dus ideaal geacht voor ondersteuning aan innovatieve 
maakbedrijvigheid. 

De vastgoedsector ziet volgens de deelnemers de potenties 
van de stationsomgeving voor ontwikkeling ook. 

Opgemerkt wordt dat de aangewezen broedplaatsen veelal 
private eigendom zijn die over de streep getrokken moeten 
worden met een verhaal en die economisch gedreven zijn. 

Deelnemers onderstrepen de potenties van leegstaand 
patrimonium en vroegere inbreidingsplaatsen in het centrum. 
Maar om de omwonenden mee te krijgen om deze sites te 
ontwikkelen tot mogelijke broedplaatsen zal van in het begin 
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rekening gehouden moeten worden met (de nieuwe) logistieke 
stromingen en ontsluiting en met de mogelijke overlast voor de 
omwonenden.

De ontwikkeling van de broedplaatsen moet met een helder 
en consequent verhaal en deze ontwikkeling moet gefaciliteerd 
worden met ruimtelijk beleid. 

Daarnaast merken de deelnemers ook op, om ook 
de omwonenden mee in het verhaal van de bv.” De 
stationsomgeving als broedplaats” te krijgen, een combinatie 
van wonen-werken, maar ook zeker leisure zeer nuttig, zelfs 
noodzakelijk zou kunnen zijn. Dit om het louter economische 
verhaal te overstijgen en een bredere stedelijke meerwaarde 
te creëren. 

Er is aanvoelen dat een bevraging van de bedrijven naar hun 
noden nog zeer nuttig zou kunnen zijn. 

Makelaars moeten ook op de hoogte zijn voor welke locaties 
gekozen wordt, zodat ruimtevragen hierheen gedirigeerd 
kunnen worden. 

m.b.t. broedplaatsen met het grootste potentieel

De stationsomgeving wordt door de deelnemers als locatie met 
het hoogste potentieel ervaren, en ideaal voor ondersteuning 
aan innovatieve maakbedrijvigheid. Bovendien merken de 
deelnemers op dat de achterzijde (kant Bau-huis) van het 
station nu een veel te lage densiteit heeft in vergelijking met 
andere centrumsteden.

Het is volgende de deelnemers ook beter te focussen om 
slechts 1 broedplaats (idealiter: de stationsomgeving= 
FOCUSGEBIED) om zodoende een duidelijk signaal te geven 
aan de geïnteresseerden.

De noot wordt meegegeven dat autobereikbaarheid ook 
nog altijd een rol speelt, bijvoorbeeld voor de verdere 
ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen. Er zal dus 
een circulatieplan nodig zijn voor Sint-Niklaas.

Ontwikkelig van (percelen van) de stationsomgeving zal een 
kwestie zijn van geven en nemen: de haalbaarheid is afhankelijk 
van huidige bestemming, welwillendheid van eigenaars en 
mate waarin je eigenaars kunt overtuigen van het economisch 
project. Dit laatste zal best lukken met een sterke profilering en 
duidelijk project.

Als de kliniek verhuist, wordt potentieel voor medische 
innovatieve bedrijvigheid gezien op deze locatie: laboratoria 
en kleinere medische bedrijvigheid.  Het aanvoelen is dat 
het voorzien van ruimte voor innovatieve zorgindustrie meer 
aangewezen is op de zorglocaties in Sint-Niklaas. 

Een meer centrale broedplaats zou aan de Heistraat kunnen 
zijn. Er is een grote brownfieldsite verworven en de stad voelt 
aan dat hier potentieel is voor circulaire economie, sociale 
economie en kleine bedrijvigheid. 

Volgens een deelnemer is een andere mogelijkheid nog 
centraler: het landhuis op de Grote Markt. Dit is een uitstekend 
geschikte zichtlocatie. Broedplaats best op een zichtlocatie 
plaatsen, niet bijkomende ambitie hebben dat dit ook de wijk 
mee omhoog trekt.

Een andere deelnemer stelt dat er ook veel potentieel is op de 
Gentsebaan (leegstaande panden)

3.2.4 Lessons Learned

We onthouden voornamelijk:

  . Het is niet zo zinvol om het aantal speerpuntsectoren 
te beperken, misschien beter profileren op basis van 
economische intiatieven.

  . Nood aan onderscheidend vermogen van Sint-Niklaas in 
consistent visieverhaal

  . Nood aan IT/consult/AI is niet duidelijk aanwezig.

  . Nood aan ambassadeurs (ondernemers), met stad als 
matchmaker.

  . Nood aan duidelijke link met vastgoed(sector).

  . Nood aan link met leisure.

  . Constructieve houding onderwijssector.

  . Stationsomgeving blijft belangrijkste potentiegebied.

  . Er zijn wel meer mogelijke broedplaatsen.

  .
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3.3.1 Vragen

Hoe kunnen bestaande ondernemers bij ontwikkelingen van 
zakelijke dienstverlening ondersteunen in gemeenschappelijke 
uitdagingen, los van de sector waarin zij opereren? 

Locaties voor ontwikkeling : oefening voor de stationsomgeving, 
is dit de beste locatie om ruimte te voorzien voor zakelijke 
dienstverlening?

Omgevingsfactoren: gemeenschappelijke deler naar 
voorzieningen (yoga, leisure, sportschool, co-working, horeca, 
…) en verder eisen qua ‘kwalitatieve omgeving’

Operationalisering: welke spelers kunnen een rol spelen in 
de uitbouw van zakelijke dienstverlening en hoe kan deze 
gerealiseerd worden?

3.3.2 Conclusies studie

Sint-Niklaas kent geen echte kantoorwijk. Er is enige clustering 
rond de stationsomgeving en rond het kruispunt van de R42 en 
de N403. Verder zijn zakelijke diensten en kantoren  verspreid 
overheen het gemengd weefsel van Sint-Niklaas, of op 
industrieterreinen. 

Sint-Niklaas en Temse hebben relatief gezien samen 
een beperkte tewerkstelling in zakelijke diensten. De 
specialisatiegraad is dan ook veel lager dan die bij andere 
centrumsteden.  

Het aantal loontrekkenden in Zakelijke Diensten in Sint-Niklaas, 
nam de laatste 10 jaar wel sterkt toe, waardoor we positief 
kunnen zijn naar de toekomst en een grote ruimtevraag naar 
een te ontwikkelen kantoorlocatie durven voorspellen.

De stationsomgeving van Sint-Niklaas is omwille van 
zijn bereikbaarheid per openbaar vervoer en zijn 
voorzieningenniveau, uitermate geschikt voor de ontwikkeling 
van een nieuwe zone voor zakelijke diensten. Op voorwaarde 
dat dit gebeurt binnen een visueel kwalitatieve ontwikkeling 
en het aanbod op vlak van sport, ontspanning en diensten 
verder wordt uitgebouwd. Vlaamse voorbeelden hiervoor zijn 
Ragheno in Mechelen en de Philipssite in Leuven. 

Als referentie wordt ook Bosco Verticale genoemd in Milaan, 
twee woontorens van respectievelijk 111 en 76 meter nabij een 
van de treinstations van de stad met in totaal liefst 900 bomen 
ingeplant op de verdiepingen. In Eindhoven in de omgeving 
van Strijp-S, wordt een gelijkaardige toren gerealiseerd van 
70 meter hoog. 

3.3.3 Ideeën

Focus

De deelnemers zijn het er over eens dat er geen specifiekere 
focus hoeft te zijn dan zakelijke dienstverlening. Wanneer er 
kantoorruimte wordt voorzien in een gebouw met aansprekende 
architectuur en in een leefbare en groene omgeving, trekt dit 
zakelijke dienstverlening aan. De scope zal bepaald worden 
door de markt: voor welk type zakelijke dienstverlening er 
markt is. 

Locatie 

Het aanvoelen is dat de stationsomgeving de locatie is met 
het grootste potentieel voor zakelijke dienstverlening in Sint-
Niklaas. Wel is het aanvoelen dat de scope breder is dan 
de directe stationsomgeving. Bijvoorbeeld het Postgebouw, 
het Gerechtsgebouw, de Slachthuissite, de locatie van de 
lagere school in de nabije omgeving, zouden onderdeel 
kunnen uitmaken van de scope. Daarnaast moet de link met 

3.3 Workshop 3

Op 28 oktober 2019 werd een  derde workshop gehouden 
aan de hand van een brainstorm sessie met een beperkt aantal 
constructieve, ruimdenkende ondernemers. De workshop had als 
belangrijkste doel een zicht te krijgen op de mogelijke implementatie 
van speerpuntsector zakelijke dienstverlening in Sint-Niklaas.
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het Bauhuis gelegd worden. De eigendomsposities in deze 
wijdere omgeving en mogelijke timing van ontwikkeling(en) 
moeten allereerst geëvalueerd worden.

Volgens de ondernemers, is er een gebrek aan kwalitatieve 
kantoorruimte in een aantrekkelijke werkomgeving. De hoge 
bezettingsgraad van het Bedrijvencentrum Waasland, is een 
aanwijzing dat er markt is voor extra kantoorruimte in Sint-
Niklaas. 

Omgevingsfactoren:

Door de deelnemers wordt het voorzien van groen als 
essentieel ervaren en ook voor een kwalitatieve werkomgeving 
is dit belangrijk. Daarnaast worden volgende factoren als 
belangrijk aangeduid:

  . Reductie van de leegstand in de omgeving om de leefbaarheid 
te verhogen

  . De OV* verbinding met Gent en Antwerpen

  . Voorzieningen zoals horeca en sportinfrastructuur

  . Combinatie tussen leisure en zakelijke dienstverlening

  . Station als verbindend element tussen de noordzijde en 
zuidzijde

Operationalisering via masterplan

Er wordt gewezen op het belang van de uitwerking van een 
visie voor een workhub in de stationsomgeving, verbonden aan 
een masterplan met concrete doelstellingen als tewerkstelling, 
levendigheid en leefbaarheid. Het masterplan moet opgemaakt 
worden voordat met ontwikkelaars om tafel gegaan wordt 
voor een daadwerkelijke realisatie en moet conceptueel zijn (x 
aantal m² voorzien voor zakelijke diensten, x aantal m² groen, 
x aantal m² infrastructuur, …) In de opmaak van het masterplan 
is participatie van alle stakeholders cruciaal, met name ook van  
de bewoners en de ondernemers. Te starten met de vraag wie 
de bewoners zijn, door wij zij vertegenwoordigd worden en 
wat hun huidige eisen zijn.

Daarnaast moeten binnen deze scope het grondeigendom 
geïnventariseerd worden: welke stakeholders moeten betrokken 
worden per locatie i.g.v. realisatie van een masterplan?

  . De deelnemers stellen daarnaast een brede inventarisatie van 
de posities en randvoorwaarden van de stakeholders voor: 
wat heeft iedereen nodig om akkoord te gaan/’gelukkig te 
zijn’? 

  . Bewoners hebben eerdere initiatieven in de stationsomgeving 
afgewezen. Gewezen wordt op het belang hen te betrekken 

* OV = openbaar vervoer

en hen te wijzen op de meerwaarde voor hen, zoals 
meer groen, leefbaarheid en een waardestijging van hun 
eigendom. De bewoners in de stationsomgeving vragen om  
in nieuwe ontwikkelingen voldoende groen te voorzien

  . De deelnemers zoeken verder naar mogelijkheden om 
de buurt mee te laten delen in de meerwaarde: zoals via 
aandeelhouderschap in een ontwikkeling en het opleggen 
van stedenbouwkundige lasten (zoals een crèche en 
groenvoorziening). Deze stedenbouwkundige lasten kunnen 
ook positief zijn voor een ontwikkeling van kantoorruimte 
naar aantrekkelijkheid. Bijvoorbeeld via een donatie aan het 
buurtfonds

Voor externe inspiratie raden de deelnemers aan naar de grote 
steden (zoals Antwerpen, maar ook Mechelen) te kijken, hoe 
zij verdichtingsprojecten realiseren in relatie tot de buurt. 

De buurt kan ook verschillende scenario’s voorgelegd worden 
met variaties in densiteit en hoeveelheid groenvoorziening om 
af te toetsen wat hun voorkeur heeft. 

Gewezen wordt op het aspect van timing, bijvoorbeeld 
een bestemmingswijziging kost ongeveer 3 jaar en het 
planningsproces maakt dat een masterplan na overeenstemming 
zeker niet van vandaag op morgen is gerealiseerd.

Naar beeldvorming wordt het belang opgemerkt van het 
inschakelen van een externe partij die tussen de bewoners, 
bedrijvigheid en de overheid zit voor de coördinatie en de 
wensen van iedereen evalueert.

Een suggestie van een van de deelnemers is de oprichting van 
een fonds voor ontwikkeling om meer financiële slagkracht te 
hebben en risico te delen. 

Een andere suggestie is een ‘in kind’ vergoeding aan bepaalde 
grondeigenaars, in plaats van een financiële vergoeding voor 
hun grondeigendom. 

3.3.4 Lessons Learned

We onthouden voornamelijk:

  . De nood aan een concreet masterplan voor zakelijke 
dienstverlening in de stationsomgeving, met duidelijke 
randvoorwaarden naar groen, functie-invulling, BVO,...

  . De nood aan inventarisatie van grondeigendom

  . De nood aan een participatief traject met buurt 

  . De nood aan financieel  haalbaar plan

  . De nood aan een goed timemanagement
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3.4.1 Inhoud

Op de CEO top 25 wordt een korte voorstelling gegeven van 
de stand van zaken en tijdstraject, van de gedane analyse en 
van  de visie. Nadien wordt er een korte reflectie gevraagd op 
de voorgestelde visie.

3.4.2 Ideeën

Bij de reflectie wordt kort gebrainstormd onder de ondernemers 
op welke manier zij mee ondersteuning kunnen bieden om de 
ideeën uit de presentatie vorm te kunnen geven:

  . Constructief en aanspreekbaar blijven

  . Voortgangsoverleg samen met de stad ook na vervolledigen 
studie

  . Samen met de stad pro-actief op zoek gaan naar coalities 
(met onderwijs vb.)

  . RUP* Industriepark Noord als voorbeeld voor de andere 
bedrijventerreinen.

3.4.3 Lessons Learned

We onthouden voornamelijk:

  . De ondernemers van Sint-Niklaas staan algemeen positief 
tegenover de voorgestelde visie.

  . De ondernemers van Sint-Niklaas willen ook zelf mee steun 
geven om de ideeën vorm te geven.

  . De ondernemers van Sint-Niklaas stellen zich constructief op 
om mee te werken naar de toekomst toe.

* RUP = Ruimtelijk Uitvoeringsplan

3.4 CEO top 25

Aanvullend aan de workshoppen werd de visie voorgesteld op 
de CEO top 25 op 15 november 2019 met als belangrijkste doel 
de algemene indruk van de belangrijkste ondernemers in het 
Waasland over de gedane analyse en visie op te nemen.
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4. vIsIeverhaal

We inventariseerden en analyseerden de bestaande economische 
ruimte en data en belichtten benchmarksteden en relevante 
referentieprojecten. De lessen die we hieruit trekken zullen de basis 
vormen voor onze visie. 

We leren dat het economisch imago en DNA van de stad Sint-
Niklaas niet kan ontstaan uit het doorvoeren van enkele sterke 
eenzijdige concepten, maar zal  moeten vertrekken vanuit een een 
duidelijk visieverhaal voor de economische ruimte in Sint-Niklaas.

We bouwen dit hoofdstuk dan ook beeldend/verhalend  op.
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4.1 Inleiding

Als omkadering voor het meest belangrijke schakelpunt in de nota geven 
we hieronder aan op welke wijze ruimte wordt gemaakt voor economie.De 
methodologie kan als volgt worden samengevat:  Vanuit de kwantitatieve 
data-analyse van de economische AS-IS situatie, werden doorheen het proces 
kwalitatieve elementen toegevoegd zoals een benchmark studie en  via input 
vanuit het beleid en experten uit Sint-Niklaas. Vanuit deze gecombineerde 
kennis worden ruimtelijke initiatieven voorgesteld.   

4.1.1 Data-analyse

De gevoerde data-analyse, geeft de AS-IS en de dynamieken 
weer van economische sectoren in Sint-Niklaas en het 
Waasland. Vanuit deze analyse werden vijf speerpuntsectoren 
met potentieel voor verdere ontwikkeling naar voor geschoven:

  . Zakelijke diensten

  . toegevoegde waardelogistiek

  . IT en Telecom

  . Hoogtechnologische productie 

  . Onderwijs

Een uitgebreide motivatie van de keuze voor deze sectoren 
op basis van deze analyse en de benchmark, alsook met een 
aanzet hoe deze te faciliteren met ruimtelijk-economisch beleid, 
staat in voorgaande hoofdstukken uitgeschreven. 

Een aantal sectoren met een hoge relatieve specialisatiegraad 
vormen een sterkte voor Sint-Niklaas: clustereffecten zijn 
namelijk een sterke pull-factor voor bedrijvigheid. De potentiële 
speerpuntsectoren IT & Telecom en hoogtechnologische 
productie-industrie zijn gebaseerd op dit clustereffect: de 
aanwezigheid van 3 Factories of the Future en een relatieve 
specialisatie in IT & Telecom (cfr. vestiging Newtec). 

Bijkomende potentiële speerpuntsectoren zijn dan weer 
gebaseerd op andere locatievoordelen die Sint-Niklaas 
biedt: zoals technisch opgeleid personeel en de ligging tussen 
de economische polen Antwerpen en Gent.  Het betreft 
‘Toegevoegde waardelogistiek’ en ‘zakelijke dienstverlening’. 

De onderwijssector is enerzijds gerelateerd aan de locatie 
van de scholen, maar heeft veel potentieel deze opvatting te 

overstijgen. Onderwijs is de binding tussen de verschillende 
sectoren. 

4.1.2 Meervoudige diversiteit

We kunnen dus stellen dat niet al deze potentiële 
speerpuntsectoren op eenzelfde manier een even groot 
potentieel bieden voor Sint-Niklaas. 

Het inzetten op een beperkt aantal van deze speerpuntsectoren, 
is een piste die doorheen het proces onderzocht werd, maar 
intussen wordt verlaten.

Het is namelijk juist de diversiteit van de (speerpunt)sectoren die 
de vitaliteit van de economie van de stad voedt. 

Tegelijk is er een grote diversiteit van de ruimte in Sint-Niklaas, 

  . We hebben ruimte binnen en buiten de kern

  . We hebben een kernoverstijgend station

  . We hebben buurten binnen de kern, elk met hun eigenheid

  . We hebben kernoverstijgend knooppunt N16/E17

...

4.1.3 Aanvullende meerwaarde 

De economie van een bedrijf werkt nooit solo. Eigen aan 
een goed economisch ecosysteem is de samenhang tussen 
de bedrijven die een meerwaarde betekenen voor elkaar. 
Het is niet omdat de focus op de speerpuntsectoren ligt, dat 
meerwaarde-sectoren zoals toegevoegde waardelogistiek 
geen plaats krijgen in het economisch toekomstverhaal van 
Sin-Niklaas.
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4.1.4 Helder verhaal

Zowel economisch als ruimtelijk starten we dus van een 
meervoudig verhaal. De koppeling maken tussen beide lijkt dan 
ook een complex uitgangspunt. 

Het is juist die diversiteit die voor Sint-Niklaas kan en zal zorgen 
voor een helder visieverhaal.

4.1.5   Concrete sturing binnen de ruimte...

De economische analyse geeft de potenties voor Sint-Niklaas 
aan voor lange termijn. De benchmarking met andere Vlaamse 
centrumsteden leert ons de mogelijkheden waarop een stad als 
Sint-Niklaas deze potenties kan verzilveren.

In samenspraak met Stad Sint-Niklaas en middels workshops 
met lokale experten en bedrijfsleiders, is een ruimtelijk verhaal 
vorm gegeven waarin de ruimte voor economie verder gestuurd 
kan worden onder de vorm van:

  . Ruimte voor (kernoverstijgende) speerpuntsectoren 

  . in de op te waarderen stationsomgeving 

  . in de her in te richten bedrijventerreinen

  . Ruimte voor (kerngerelateerde) verweven werklocaties 

  . met thematische sectoren (gelinkt aan de omgeving)

  . in nieuw in de kern te ontwikkelen broedplaatsen.

  . Ruimte voor andere sectoren 

  . aanvullend op de speerpuntsectoren

  . Transversaal rol voor onderwijs

  . overal

  . op alle niveau’s
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4.2 Ruimte voor Speerpuntsectoren

Kernoverstijgende economische activiteiten in kader van de speerpuntsectoren 
worden ondergebracht in  de kernoverstijgende bedrijventerreinen in de rand 
en in de kernoverstijgende stationsomgeving in de kern. Onder deze paragraaf 
wordt benoemd welke activiteiten waar kunnen worden ondergebracht.

4.2.1Stationsomgeving

Kernoverstijgend in de kern

De stationsomgeving is niet voor niets uit de workshops gekomen 
als een kernoverstijgende locatie met een sterk potentieel om 
de economische activiteiten van de speerpuntsectoren onder 
te brengen.

De stationsomgeving heeft namelijke de specifieke eigenschap 
dat ze centraal ‘in de kern’ is gelegen, maar ze tegelijk ook 
‘overstijgt’ door zijn centrale ligging van het station tussen  
Antwerpen en Gent. 

Het treinstation van Sint-Niklaas en zijn onmiddellijke omgeving 
is dé plaats waar connectie kan gelegd worden tussen de stad 
Sint-Niklaas en  Vlaanderen, tussen gebruikers, passanten en 
bewoners.

Speerpuntsectoren

Bovenop de specifieke plaats- en knooppuntwaarde heeft 
de stationsomgeving ook enkele belangrijke bijkomende 
specifieke eigenschappen:

  . goede ontsluiting naar hoger wegennet via de R42.

  . beschikbare (vrije) ruimte

  . potentie naar hoger bouwen 

  . beleidsvisie Vlaanderen op stationsomgevingen 

  . Een stedelijk station is volgens het huidig ruimtelijk beleid in 
Vlaanderen de A-locatie voor niet hinderlijke en commerciële 
activiteiten.

  . aanwezigheid van bestaande beperkte zakelijke cluster

  . grote kritische massa gebruikers/passanten

Dit zijn allemaal eigenschappen die als goede voedingsbodem 
werken voor volgende speerpuntsectoren:

  . zakelijke dienstverlening en kantoren

  . niet-bedrijfsspecifieke/algemeen  bedrijfsondersteunende IT, 
Artificial Intelligence en Telecom.

Hierbij kunnen o.a. volgende functies toegelaten worden:

  . Advocatenkantoor

  . Studiebureau/architectenbureau

  . IT/consultancy 

  . Interimkantoor

  . Boekhoudkantoor

  . Fysiek platform voor de ondernemers met o.a.seminarieruimte, 
vergaderruimte...

Deze functies en het fysiek platform vormen ook de ideale 
voedingsbodem voor allerlei start-ups.

Aan de hand van de ruimtevraag naar zakelijke diensten in Sint-
Niklaas kunnen we stellen dat de stationsomgeving gefaseerd 
plaats kan maken voor 22.500m² BVO zakelijke diensten. 



109



110

4.2.2 Bestaande bedrijventerreinen

Kernoverstijgend in de rand

De bestaande bedrijventerreinen in de rand van Sint-Niklaas 
worden zowel in de analyse als de workshop opgenomen 
als een kernoverstijgende locatie met een sterk potentieel om 
de economische activiteiten van de speerpuntsectoren onder 
te brengen en te verbinden met andere steden/landen/
economieën.

Sint-Niklaas heeft als economisch knooppunt een belangrijke 
rol in het opvangen van de regionale bedrijvigheid voor het 
Waasland en heeft een hoog juridisch aanbod (=met juridische 
bestemming bedrijvigheid) aan bedrijventerreinen. 

De bedrijventerreinen zijn allen gelegen in de onmiddellijke 
omgeving van of met directe aansluiting naar het bovenlokaal 
knooppunt N16 x E17.

En er is de centrale ligging van Sint-Niklaas ten opzichte van 
de haven van Antwerpen en Gent, die ervoor zorgt dat Sint-
Niklaas een satelliet-functie mag/moet opnemen.

Speerpuntsectoren

Bovenop de specifieke plaats- en knooppuntwaarde hebben 
de bedrijventerreinen in de rand ook enkele belangrijke 
bijkomende specifieke eigenschappen:

  . Sint-Niklaas is de enige Belgische stad met 3 factories of the 
future (2 rechtstreeks).

  . Pilootproject Industriepark Noord toont met zijn innovatieve 
uitbreidingsmogelijkheden het enorme ruimtelijke potentieel 
van de bestaande bedrijventerreinen.

  . Grote kritische massa van passanten, door de aanwezigheid 
van de twee snelwegen.

  . Er zijn een heel aantal bestaande bedrijven aanwezig met 
groeivragen.

  . Een sterk en pro-actief ondernemersnetwerk (CEO-top 25, 
vzw Bepasin...)

  . We kunnen spreken van een echte cluster van regionale 
bedrijventerreinen.

Dit zijn allemaal eigenschappen die als goede voedingsbodem 
werken voor speerpuntsectoren:

  . hoogtechnologische productie-industrie.  

  . toegevoegde waardelogistiek

  . kantoorachtigen en R&D 

  . bedrijfsspecifieke IT/AI/Telecom

Hierbij dient genuanceerd te worden dat er steeds aangestuurd 
wordt op samenwerkingen binnen het bedrijventerrein.

Aan de hand van de voorspelde economische groei en 
ruimtevraag naar bedrijvigheid zouden de bestaande 
bedrijventerreinen volstaan, mede door het toepassen van de 
inrichtingsmogelijkheden die Industriepark-Noord voorop stelt.

Aanvullende meerwaarde-sectoren

Volgende functionele invulling vormen hierbij een goede 
aanvulling en meerwaarde voor het bedrijventerrein:

  . Hoogtechnologisch productiebedrijf: productie

  . R&D productontwikkelingsbedrijf op bedrijfsperceel van het 
hoogtechnologisch productiebedrijf

  . Logistiek bedrijf met toegevoegde waarde: laden en 
lossen, maar ook, verpakken, labelen, palletiseren, 
herconditioneren,... in een gekoppeld bedrijfsgebouw op 
naastgelegen perceel.

  . De loodsen van dit logistiek bedrijf zijn flexibel ingericht 
zodat  ze bij eventuele krimp van eigen activiteiten tijdelijk 
kunnen ingezet worden voor logistieke activiteiten i.f.v. haven 
van Antwerpen.

  . Software bedrijf, die softwarepakketten voor o.a. logistieke 
processen op maat aanlevert.
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4.3 Ruimte voor verweven werklocaties

Kernversterkende economische activiteiten hebben niet meer die focus op de 
speerpuntsectoren, maar zijn in eerste instantie verweven met hun omgeving,  
waar wonen en werken samengaan. Onder deze paragraaf wordt benoemd 
welke activiteiten waar kunnen worden ondergebracht.

4.3.1 Broedplaatsen

Kernversterkend en verweven

Zowel uit de analyse en de workshop wordt op het potentieel 
van een verweving van werken en wonen in de kern gewezen. 
Door zijn kernversterkende werking zal economische 
ruimte  niet concurrentieel, maar complementair zijn aan de 
kernoverstijgende invullingen in de stationsomgeving en de 
bedrijventerreinen en hiermee de diversiteit verder voeden.

In Sint-Niklaas zijn er enkele interessante ontwikkelingsplekken 
binnen de kern, die leeg staan of komen te staan, en nog 
geen nabestemming hebben. We noemen ze potentiële 
broedplaatsen omdat ze de potentie hebben om opgeladen 
te worden met kleinere lokale bedrijven met nieuwe of 
veelbelovend  groeiende ondernemers.

Een belangrijke eigenschap van een broedplaats, is de 
verregaande verweving en samenwerking met de stedelijke 
woonomgeving, zijn inwoners en gebruikers.

Sint-Niklaas beschikt al over enkele potentiële ‘broedplaatsen’ 
(zie hieronder).

Deze lijst is een actuele weergave van potentiële locaties en dus 
zeker niet limitatief. Een bijkomende kanttekening bij deze lijst is 
dat er niet zal worden ingezet op alle potentiële broedplaatsen, 
maar dat er in eerste instantie zal worden ingezet op 2, maximum 
3 clusters. Door het aantal broedplaatsen te beperken, zorgen 
we ervoor dat ze niet in concurrentie gaan met elkaar. Pas 
wanneer bij evaluatie van de werkende broedplaatsen kan 
aangetoond worden dat er nood is aan een extra plaats, kan  
dit concept groeien in aantal.

Welke locaties prioritair worden opgeladen als broedplaatsen 
zal vooral afhangen van opportuniteiten die er komen op deze  
plekken. 

De broedplaatsen zijn er niet enkel voor de nieuwe 
ondernemers, maar eerst en vooral:

  . Voor de bestaande groeiende ondernemer binnen de 
woonomgeving van Sint-Niklaas.

  . Voor kleinere en meer lokale dochterondernemingen van 
bestaande grote regionale bedrijven.

  . Voor de Sint-Niklase hobby-ondernemer, die nood heeft aan 
professionalisering.

3

2

fig.: actuele weergave potentiële broedplekken 

4

1 1. Site Lindenstraat 

2. Site SVK (reconversie)

3. Site Heistraat (Brownfieldsite Azalee)

4. Site AZ Nikolaas (+Odisee campus)
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4.3.2 Thematische benadering

Om de verwevenheid met de specifieke plek in de kern 
te benadrukken koppelen we elke broedplaats aan een 
thematische focus. 

De keuze van deze focus wordt onderbouwd vanuit een 
belangrijke rol van het thema voor de economie in Sint-Niklaas 
en stemmen we af op de specifieke eigenheid van de omgeving 
van de broedplaats.

We creeëren op deze manier ook een invloedsfeer van de  
broedplaats op zijn omgeving, waarbij de broedplaats zowel  
een meerwaarde zal zijn voor de omgeving als de omgeving 
voor de broedplaats.

We zien voor Sint-Niklaas volgende relaties tussen 
broedplaatsen en hun omgeving (invloedsferen):

  . Focus op circulaire economie ter hoogte van de kringwinkel 
“Den Azalee” ten noorden van het station

  . Focus op zorgeconomie in de omgeving van zorginstellingen 
in de Hospitalstraat

  . Focus op creatieve maakindustrie

  . Focus op .....  (afhankelijk van bijkomende opportuniteiten)

Potentiële invulling focus op circulair

Bedrijven en beleidsmakers in Vlaanderen proberen op 
verschillende plaatsen bij te dragen aan de transitie van 
een lineaire economie naar een circulaire economie. 
Werkgelegenheid in de afvalindustrie nam dan ook met liefst 
130 procent (2008-2018 cijfers RSZ, zie ook p26 in deze nota) 
toe in Sint-Niklaas en Temse. Bovendien is afvalindustrie een 
relatieve specialisatie van het Waasland (specialisatiegraad = 
2,25) en is deze sector gedefinieerd als sector met economisch 
vernieuwingspotentieel door het Steunpunt Ondernemen 
en Regionale Economie. Er is al enig momentum aanwezig: 
rondom de kringwinkel zijn ideeën ontstaan om de site verder 
uit te bouwen tot platform voor circulaire economie. Daarnaast 
is op Industriepark-Noord een afvul- en servicecentrum 
gevestigd van Cogal, lid van de bedrijfsfederatie voor circulaire 
economie, Go4Circle en ook multinational Sims Recycling 
Solutions heeft er zijn locatie.    

  . Broedplek: ten noorden van het station zijn er rondom de 

kringwinkel ideeën ontstaan om het ’winkel’ gegeven te 
overstijgen en de site verder uit te bouwen tot platform voor 
alles wat past binnen de circulaire economie.  Deze ‘kring’ 
bestaat al binnen de stad, maar zal vooral moeten  worden 
benoemd ondersteund en verder uitgebouwd. 

  . Invloedsfeer: De herontdekking van de circulaire economie 
kan  ook versterkt worden in de wijk: De stad zal deze keuze 
eerst proefondervindelijk en later ook sturend moeten laten 
indringen  in de woonstructuur. Pilootprojecten naar heraanleg 
van wegenis volgens circulair principe, parkinrichting van 
gerecupereerde materialen,...  We starten een transitie van 
de omgeving van deze broedplek naar circulaire wijk.

Potentiële invulling focus op zorg

Het aantal personen met een leeftijd boven de 65 is voorspeld 
toe te nemen met 2.560 personen in 2027 ten opzichte van 
basisjaar 2017. Deze stijging zal gepaard gaan met een 
stijgende zorgvraag. Tegelijkertijd zijn er recente ontwikkelingen 
in medische technologie, waarop bijvoorbeeld Aalst inzet met 
zijn zorglab en ‘Health & Care Valley’.  Ook Roeselare zet in op 
zorgeconomie. Sint-Niklaas heeft een soortgelijk momentum, 
met de opleidingen gezondheidszorg en verpleegkunde aan 
Hogeschool Odisee en het opleidingscentrum in AZ Nikolaas. 

  . Broedplek: De omgeving rond de zorginstellingen: AZ  
Nikolaas en de Odisee-campus aan de Hospitaalstraat,  
staat al een tijd onder invloed van de zorginstellingen (horeca, 
handel,diensten,...) en  vormen een realistische mogelijkheid 
om een broedplek met ‘focus op zorg’ op middellange tot 
lange termijn te ontwikkelen. 

  . Invloedsfeer: De zorginstellingen en zorgomgeving kan 
fungeren als aantrekkingspool voor nieuwe ondernemers in de 
innoverende zorgsector. De invloed kan echter verder rijken 
dan de broedplekken zelf. Op middellange termijn streven 
we ernaar de omliggende wijk te laten evolueren in een echte 
zorgwijk, waar sterk kan ingezet worden op o.a. levensslang 
wonen (bij nieuwe woon projecten), technologische 
zorginnovaties (voor de vergrijzende bevolking), openbaar 
domein afgestemd op zorgbehoevenden, woonzorgcentra, 
enz... 
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Potentiële invulling focus op creativiteit

We geven een verdere uitwerking van een van de potentiële 
broedplekken, waarbij een concrete actuele opportuniteit 
aanwezig is:

  . Broedplek: de industrieële omgeving rond site Lindenstraat  
en site SVK dienen zich aan als perfecte ontwikkeligsplekken 
voor creativiteit. Hedendaagse (maak)productie (3D-printing, 
lasercutting  enz..) is immers niet langer noodzakelijk lawaai- 
of geurhinderlijk en moet dus niet per se uit het woonweefsel  
gebannen worden. Bovendien biedt ruimte voor incubatoren 
in de nabijheid van  woonweefsel een ideale tussenstap 
tussen de hobbygarage/werkruimte in de tuin en het 
bedrijventerrein.   

  . Door de nabijheid van de Sint-Niklase scholen en reeds 
bestaande ondernemingen kunnen ateliers, fablabs en 
voorzieningen gedeeld worden. Op die manier kan 
de individuele ondernemer, start-up of schoolinstelling 

beschikken over voorzieningen , die normaal een te grote 
investering vragen. De bundeling van al deze voorzieningen 
zorgt bovendien voor een positief ruimtebeslag, waardoor 
er meer ruimte ontstaat voor ondernemen, werken en wonen 
en ontspannen.  De aanwezigheid van de broedplaats 
kan  leiden tot een creatieve kruisbestuiving tussen de 
ondernemingen en de schoolgaande jeugd, waardoor 
toekomstige verder- of afgestudeerden geprikkeld  kunnen 
worden  door het grote  potentieel  van Sint-Niklaas om hun 
dromen te verwezelijken. 

  . Invloedsfeer: Op middellange en lange termijn kan er zo 
echt een creatieve  (maak)wijk ontstaan verweven met het 
stadsweefsel, waarin   een specifieke ambachtenmarkt/
kunstenmarkt zijn plaats kent, waarin pleinen een creatieve 
inrichting kennen door plaatselijke makers. Een wijk, waar 
zowel de creatieveling, de ondernemer als stadsbewoner  
zicht thuis voelt. 
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4.4 Transversale rol voor het onderwijs

Een van de speerpuntsectoren die hiervoor nog niet werd vernoemd in de 
visie is onderwijs. Uit de gedane analyse kunnen we oordelen dat onderwijs 
als sector niet in een hokje kan geduwd worden, maar bij het streven naar 
innovatie en vooruitgang in elke economische sector een essentieel onderdeel 
vormt. Onderwijs vormt de brug tussen de toekomstige werknemer, de kennis, 
de handen én alle sectoren.Om in te zetten op onderwijs in een ruimtelijk - 
economische studie, geven we het onderwijs een transversale rol binnen het 
economisch weefsel dat we voorzien. 

4.4.1 Inleiding

Onderwijs werd in de analyse als speerpuntsector benoemd 
omwille van de grote potenties, die het bestaande onderwijs 
al biedt in Sint-Niklaas, m.a.w. de basis is aanwezig, maar zal 
gestuurd moeten worden.

Sint-Niklaas is een onderwijsstad, maar de opgave is vooral 
om Sint-Niklazenaren ook na hun middelbare schooltijd 
economisch te binden aan Sint-Niklaas via vervolgonderwijs 
en jobs, of het nu over beroepsonderwijs, technisch onderwijs 
of algemeen secundair onderwijs gaat.

Er kan dus best gezocht worden naar een manier om tijd 
en ruimte te investeren in het maken van de brug tussen het 
bedrijfsleven en het onderwijs in Sint-Niklaas. 

4.4.2 Alle onderwijsvormen komen aan bod

Bestaande onderwijsvormen

Om in Sint-Niklaas een optimale synergie tussen bedrijven en 
onderwijs voorop te stellen, is het belangrijk dat in deze studie 
wordt erkent dat een brede waaier aan onderwijsvormen hun 
plaats krijgen in het visieverhaal van de speerpuntsectoren en 
de verweven kernlocaties.

We geven in de tabel op de volgende pagina een overzicht 
van de breedheid aan onderwijsvormen  die momenteel 
voorkomen in Sint-Niklaas en kunnen gelinkt worden aan elke 
specifieke speerpuntsector en thematische focus.

We kunnen hieruit duidelijk afleiden en bevestigen dat er een 
breed basisaanbod voor onderwijs (van beroepsonderwijs, 
technisch onderwijs, kunstonderwijs,...) aanwezig is, die direct 
kan gefaciliteerd kan worden en opgenomen worden in het 
ruimtelijk-economisch visieverhaal.

Bijkomende inzet op bestaande onderwijsinstellingen

Inzetten op onderwijs in Sint-Niklaas, kan door nieuwe 
onderwijsvormen/instellingen aan te trekken, maar kan 
ook vooral door bijkomende inzet op het potentieel van de 
bestaande onderwijsinstellingen. We geven deze stelling 
hieronder vorm:

  . STEM-academie GeckoLab Belsele heeft een aanbod, 
die gelinkt kan worden aan alle vormen die aanwezig 
zijn in ons ruimtelijk economisch visieverhaal, zij bieden 
ruimte voor educatie en workshops aan voor enthousiaste 
makers, knutselaars, jongeren, ouders, leraars, kleuterleiders, 
onderwijzers, computerfreaks, kunstenaars, naaisters, doe-
het-zelfvers, ... We zien hier een potentiële trekker in voor 
een van de broedplekken.

  . De link tussen beroeps- en technische opleidingen en het 
bedrijfsleven bevindt zich minder en minder in de mankracht 
en meer en meer in de robotisering. VTI Sint-Niklaas toont 
met zijn licentie ‘LEGO Education Innovation Studio’ en zijn 
deelname aan de Vlaamse ‘Robocup’ aan zich bewust te zijn 
van het nieuwe innovatieve spoor binnen beroepstechnische 
scholen.

  . Leerlingen van de Pisoschool in Tienen gingen als enigen uit 
een BSO-richting, met de eerste prijs lopen op een provinciale 
wedstrijd voor eindwerken. Ze wonnen met hun eindwerk 
over domotica (in samenwerking met Niko Home Control).  
Dit zou even goed een Sint-Niklase klas kunnen zijn.

  . InduTeq bevestigt opnieuw de samenwerking met Niko

  . Stichting Introductie Nieuwe Technologie, kortweg InduTeq 
(Nederland), richt zich op kennisoverdracht vanuit het 
bedrijfsleven naar middelbaar beroepsstudenten en werkt 
hierbij nauw samen met Niko.
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 Beroeps 
Broederschool Handel 
Forum Da Vinci 
VTS3 

Technisch 
Broederschool Handel 
Forum Da Vinci 
VTS3 

Kunstsecundair  
(Portus Berkenboom) 

Hoger onderwijs  
Odissee 
Thomas More 

Hoogtechnologische 
productie-industrie 

Mechanica 
Hout 
Electrische installaties 
 

Industriële wetenschappen 
Biotechnische 
wetenschappen 
Techniekwetenschappen 

Beeldende vorming Voedingstechologie  

Zakelijke 
dienstverlening 

Kantoor – administratief 
medewerker 

Handel 
 

 (Bachelor business 
management in Aalst) 
Accounting administration 
 

Toegevoegde 
waardelogistiek 

Kantoor – logistiek medewerker 
Magazijnmedewerker 
Transport en logistiek 
management 

   

IT/AI/Telecom Publiciteitsgrafiek Informaticabeheer 
Handel 
Boekhouden/informatica 
Secretariaat Talen 
 

Visual merchandising,  
Publiciteit en illustratie 

Visual merchandising,  
Publiciteit en illustratie 

Focus op zorg Verzorging 
Logistiek assistent in 
zorginstellingen 
Begeleider in kinderopvang 

Lichamelijke opvoeding en 
sport 
 
 

 Verpleegkunde 
Vroedkunde 

Focus op creatief Mechanica 
Hout 
Electrische installaties 
 

 Beeldende kunst,  
architecturale vorming,  
Mode  
Publiciteitsgrafiek 

Beeldende kunst,  
architecturale vorming,  
Mode  
Publiciteitsgrafiek 

Focus op circulair Mechanica 
Hout 
Electrische installaties 
 

Industriële wetenschappen 
Biotechnische 
wetenschappen 
Techniekwetenschappen 

  

 

Hogescholen en Universiteiten

Sint-Niklaas heeft slechts een beperkte link met het hoger 
onderwijs. Odissee en Thomas More bieden samen een 
beperkt aanbod. 

Vanuit dit gegeven is het dan ook moeilijker om de link te leggen 
tussen Onderzoek & Ontwikkeling van de Vlaamse universiteiten 
en hogescholen en de Sint-Niklase hoogtechnologische 
productie industrie. De visie gaat uit van een zo breed mogelijke 
link met het onderwijs en  wil dus stap voor stap ook breder 
gaan naar samenwerking met hogescholen en universiteiten 
toe. 

Dit hoeft niet onder de vorm van een campus/wetenschapspark 
(Tech Lane Ghent, Turnhout Open Manufacturing Campus, 
Greenbridge…), daar is de concurrentie met de grotere steden 
te groot voor, maar een oplossing meer op maat van Sint-
Niklaas:

  . Innovatieve start-ups ruimte geven om te groeien

  . Innovatieve start-ups het vertrouwen geven dat Sint-Niklaas 
vol gaat voor een ambitieuze ruimtelijk economische 
toekomst (door deze studie, maar ook duidelijk vervolg op 
deze studie).

  . Ruimte voor denkers en onderzoekers actief in automatisering, 
IoT, procesinnovatie, … (IT, AI, ...)

  . Ruimte  bieden om onderzoekslabo’s te integreren op de 
bestaande bedrijventerreinen (RUP Industriepark Noord)

 

4.1.1 Ruimte voor synergie

Ruimte voor synergie tussen bedrijven en scholen kan er zijn, 
zowel door ruimte vrij te maken in de bedrijven, als door ruimte 
vrij te maken in (de omgeving van ) de scholen.
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Ruimte voor bedrijven in de (omgeving van) scholen

  . Startend vanuit principe brede school, met aanbieden van 
schoolinfrastructuur voor andere actoren/sectoren, maar met 
minimum ook een inhoudelijke samenwerking.

  . Ruimte en engagement voor de organisatie van een  
bedrijvenforum in de school

  . Co-workingspace op het schooldomein, voor beginnende 
starters, maar ook voor experimenterende leerlingen.

  . Co-working space in de broedplekken Vb. Watt-factory: 
Gentse accelorator, die betaalbare co-working ruimte in de 
kern voorziet om te experimenteren (denk 3d printing, laser 
cutting, … ).

Ruimte voor de scholen in de bedrijven

  . Via stages bij Sint-Niklase bedrijven, maar ook via de nieuwe 
kantoorruimte.

  . Voor relevante richtingen maandelijkse werkcolleges  
aanbieden in nieuwe gebouwen zakelijke diensten 
stationsomgeving.

  . Principe ‘werkplekleren’. Aanbieden van technologische 
opleidingen gericht naar de specifieke Sint-Niklase 
bedrijven, die doorgaan in de bedrijven zelf (vb. T2 
campus op Thorpark) of in een gebouw van de stad op 
de bedrijventerreinen (Techniekhuis IPN) eventueel via de 
werking van de Regionaal Technologische Centra’s.

  . Aanbieden van workshops voor en afgestemd op studenten 
uit lokale onderwijsinsellingen of via VDAB.

  . Het aanbieden van ruimte voor studerende hogeschool en 
universiteitsstudenten in de stationsomgeving / gebouwen 
zakelijke diensten.

Ruimte voor scholen in scholen

Het aanbieden van ruimte voor studerende hogeschool en 
universiteitsstudenten in de Sint-Niklase scholen.

Ruimte voor leren buiten scholen

  . Ondersteunen, inspireren en coachen van ondernemerschap 

bij jongeren door ruimte te geven aan jonge ondernemers 
om een eigen onderneming te maken (zoals project Baas 
van Kavka). Dit gebeurt buiten de bedrijven en scholen, 
letterlijk en in de leefwereld van de jongeren (jeugdhuis, ...) 

  . Begeleiden van ondernemerschap via volwassenonderwijs in 
eigen beheer en ruimte (Syntra).

  . Begeleiding van volwassenen in specifieke beroeps-
opleidingen, zoals o.a.:

  .  Begeleiden van heroriëntering van beroepskeuze bij 
reeds actieve volwassenen (Syntra).

  . Begeleiden van volwassenen die binnen hun huidige 
activiteit/job hun skills/studies willen vervolmaken. 
(Syntra).
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4.5 Ruimte voor andere sectoren/functies

De focus van deze beleidsstudie gaat vooral naar de speerpuntsectoren en 
verweven werklocaties. Dit hoeft niet te betekenen dat andere (economische) 
sectoren geen plaats krijgen in Sint-Niklaas. Naast de speerpuntsectoren en 
verweven werklocaties, geeft deze paragraaf aanbevelingen naar hoe we ook 
een ruimtelijk antwoord bieden aan andere economische vragen en sectoren.

4.5.1 Bestaande bedrijventerreinen

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen geven vorm aan een belangrijk 
positief uitgangspunt naar ruimtelijk rendement: ‘samen-werken’.

Dit wil echter niet zeggen dat  we bij bedrijfsverzamelgebouwen 
als principe algemeen moeten toelaten. 

We beperken ons in deze paragraaf tot 
bedrijfsverzamelgebouwen als gebouw(encomplex) op één 
bedrijfskavel gelegen en in beheer van één ontwikkelaar, die 
verschillende units verhuurt/verkoopt aan diverse bedrijven.

We verstaan hieronder niet:

  . De invulling die wordt beoogd bij de broedplekken 
kan op zich de uiterlijke verschijningsvorm van een 
bedrijfsverzamelgebouw hebben, er zitten namelijk 
verschillende bedrijven in één gebouw. 

  . De gebouwen die worden beoogd in de stationsomgeving 

i.f.v. zakelijke dienstverlening kunnen  theoretisch gezien 
worden als (kantoor)bedrijfsverzamelgebouwen. 

Het economisch profiel en het ruimtelijk voorkomen die de 
ontwikkelaar voor ogen heeft, zal uitermate belangrijk zijn voor 
het al dan niet goedkeuren. We geven enkele aanbevelingen 
van hoe de stad best (in relatie tot het algemeen visieverhaal) 
kan omgaan met deze materie bij eventuele aanvragen:

  . Zonder duidelijk en realistisch profiel voor de invulling van de 
units, kan een dergelijk gebouw best niet worden toegelaten.

  . Bij voorkeur wordt een economisch profiel vooropgesteld 
gerelateerd aan en met de intentie tot samenwerking met 
innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein. 

  . Bij voorkeur wordt een economisch profiel vooropgesteld 
passend bij de speerpuntsectoren, zoals vooropgesteld in 
deze studie.

  . Ruimtelijk beperkt de samenwerking zich niet tot het louter 
onderverdelen van een loods in verschillende units, de 
meerwaarde naar ruimtelijk rendement moet hoger zijn. Dit 
is mogelijk door o.a.:

 Het gebouw heeft collectieve (vergader)ruimten   

fig.: samenwerkende bedrijven met meerwaarde naar ruimtelijk rendement

P
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 Het dak krijgt een invulling met een meerwaarde in   
 relatie tot zijn omgeving (vb. intensief groendak,   
 mogelijkheid tot gebruik als park,...)

  . Het kan zowel lokale als regionale bedrijvigheid inhouden, 
zolang aan één van vorige punten wordt voldaan. Uiteraard  
dient het al dan niet lokaal of regionaal karakter wel best aan  
te sluiten bij zijn omgeving. (vb. geen schrijnwerkerij toelaten 
temidden van een bedrijventerrein met enkel regionale 
bedrijven,...)

Groothandel

Groothandelszaken zijn een meerwaarde voor 
bedrijventerreinen die verregaande samenwerkingen beogen. 
Groothandelszaken vormen de laatste, maar belangrijke stap 
in het proces van een product op het bedrijventerrein. In het 
voorbeeld van de chocolade sint, gaat het om de plaats waar 
het afgewerkt product wordt verzameld om het te verdelen naar 
/verkopen aan de verschillende verkoopspunten. De werking 
hiervan leunt aan bij economische activiteiten zoals productie, 
verwerking of opslag.

Grootschalige kleinhandel

Een grootschalige kleinhandelszaak daarentegen, is het 
verkoopspunt voor de particulier zelf, de supermarkten van 
deze wereld. De werking hiervan wijkt bijgevolg heel hard af 
van deze van een groothandelszaak en bijgevolg ook heel 
hard van deze van economische activiteiten zoals productie, 
verwerking of opslag.

Een bedrijventerrein vormt bijgevolg ook niet de plaats voor 
deze particuliere verkoopspunten.

Op- en overslag

Een op- en overslag ruimte kan ingericht worden op de 
bedrijventerreinen, wanneer zij een toegevoegde waarde aan 
Sint-Niklaas hebben. Zo kan één specifieke ruimte aangeduid 
worden voor  op- en overslag van grondstoffen voor bedrijven 
op zowel het bedrijventerrein, het Waasland, als de Antwerpse 
Haven. Deze ruimte zal hierbij een fexibel ruimtegebruik hebben 

(afhankelijk van de groeiende of afnemende vraag).

Luidruchtige recreatie

Een gebouw in industriegebied kan in principe vanuit het 
functiewijzigingsbesluit gebruikt worden voor luidruchtige 
binnenrecreatie. Echter vanuit het principe dat we geen extra 
greenfields willen aansnijden i.f.v. bedrijvigheid, is het nuttig 
juridisch aanbod aan bedrijventerrein ook enkel daarvoor aan 
te wenden.

In kader van ruimtelijk rendement en gezien de ruimtelijke 
ordening geen plaats biedt voor dergelijke functie, kan echter 
wel geoordeeld worden dat met voldoende terughoudendheid 
wel luidruchtige recreatie kan worden toegelaten op een 
bedrijventerrein, indien: 

  . de functie geen feitelijke afname van juridische aanbod van 
bedrijvenzone betekent (functie op de verdiepen van een 
perceel in bedrijfsgebruik).

  . Het toelaten van de functie zorgt voor een gevoelige 
verhoging van het ruimtelijk rendement.

  . Het toelaten van bedrijventerreinondersteunende recreatie 
/ leisure / ... zoals een bedrijventerreinrestaurant, een 
mutifunctionele zaal, een fitnessruimte voor meerdere 

bedrijven samen.

4.5.2 Stationsomgeving

Aanvullende recreatie, ontspanning, horeca

Uit eerder onderzoek blijkt dat de belangrijkste pull-factoren 
voor de vestiging van zakelijke diensten, zijn:

  . Vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer (nabijheid 
IC-treinstation)

  . Architecturaal / stedenbouwkundig kwalitatieve omgeving, 
groene en rustige omgeving

  . Aanwezigheid van mogelijkheden tot sport, ontspanning en 
lunchvoorzieningen op of vlakbij de site

  . Aanwezigheid van diensten, zoals een bankkantoor, 
apotheek, kleinhandel en supermarkt op of vlakbij de site
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De stationsomgeving van Sint-Niklaas is bijgevolg uitermate 
geschikt voor de ontwikkeling van een nieuwe zone voor 
zakelijke diensten.

Dit op voorwaarde dat dit gebeurt binnen een 
visueel kwalitatieve ontwikkeling en het aanbod op 
vlak van sport, ontspanning en horeca verder wordt 
uitgebouwd.

4.5.3 Kantoren/kantoorachtigen

Kantoorachtigen 

Bij kantoorachtigen gaat het om de vestiging van bedrijven in 
gebouwen met de uiterlijke vorm van kantoor, maar waar de 
kantooractiviteiten gekoppeld worden aan relatief stille, schone 
en kleinschalige productie, reparatie, opslag of distributie, of 
aan kennisintensieve productie- of onderzoeksprocessen, 
opleiding of andere werkzaamheden voortkomend uit nieuwe 
economische ontwikkelingen. 

Deze kantoorachtigen krijgen via omzendbrief RO 2017/01 
een kwalificatie als zijnde ‘bedrijven’, waardoor zij toelaatbaar 
kunnen zijn in industriegebieden in ruimte zin, tenzij zij 
uitdrukkelijk planologisch uitgesloten werden.

Categorisering van kantoren 

Om het zeer ruim begrip kantoren te kunnen differentieren 
wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

  . kantoren met hoofdzakelijk bureaufuncties, die bij voorkeur 
worden ingebed rondom de stedelijke kern, met het station 
als een belangrijke zone.

  . kantoren als (commerciële) uitvalsbasis, die bij voorkeur 
worden gegroepeerd rondom mobiliteitsknooppunten, 
waarbij steeds een goede openbaar vervoersaansluiting 
noodzakelijk is met het oog op voldoende keuzevrijheid van 
het woon-werkverkeer voor het personeel.

  . Daarnaast worden onderzoekscentra apart benaderd, 
gezien deze zowel als kantoor met bureaufuncties kan 
gezien worden, dan als onderdeel van een site met meerdere 
functies. 
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5. aanzet tot actIe & 
onderzoek

Een duidelijk visieverhaal vormt de basis van de economisch 
ruimte in Sint-Niklaas, maar zorgt er nog niet voor dat ze ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Verder actie en onderzoek moet 
geleverd worden.

In dit hoofdstuk wordt een niet limitatieve lijst aan mogelijke acties 
weergegeven die kunnen aangegrepen worden als aanzet om het 
beleidsplan in acties om te zetten en verder onderzoek te verrichten 
naar implementatie-mogelijkheden. 
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5.1 Algemene acties

In deze paragraaf wordt een niet limitatieve lijst aan mogelijke algemene 
acties weergegeven.

5.1.1 Voortgangsoverleg

In navolging van de workshops wordt per kwartaal een 
voortgangsoverleg tussen stad, bedrijven en schoolbesturen 
vastgelegd. Dit overleg zal net zoals tijdens het reeds doorlopen 
participatieproces telkens doorgaan op inspirerende, tot 
verbeelding sprekende, toonaangevende of kansrijke  locaties 
om de creativiteit positief te voeden.

5.1.2 Pro-actief op zoek gaan naar coalities

Voor de ontwikkeling van stationsomgeving worden op korte 
termijn stakeholders zoals grond- en vastgoedeigenaars, 
reeds gevestigde bedrijven, stedenbouwkundige bureaus voor 
conceptualisatie en geïnteresseerde partners voor ontwikkeling 
samen gebracht.

Voor de samenwerking en ontwikkeling van de broedplaatsen 
worden grond- en vastgoedeigenaars, geïnteresseerde 
partners voor ontwikkeling, design- en architectuurbureaus voor 
conceptualisaties en geïnteresseerde partners voor localisatie 
op een broedplaats samengebracht. 

Op korte termijn wordt actief ingezet om op zoek te gaan 
naar samenwerkingsmogelijkheden tussen het bedrijfsleven en  
bestaande onderwijsinstanties (middelbare scholen, Odisee, 
Syntra, d’Academie, VDAB,…).

Dit kan via internships bij bedrijven, aanwezigheid van de 
onderwijsinstelling op één van de broedplaatsen,…

5.1.3 Algemene toepassing in beleid

Het behoud en eventueel bijkomend inzetten op pull- en 
keepfactoren die sterk aanwezig zijn in Sint-Niklaas

a. Openbaar vervoer

b. Connectiviteit

c. Kort en langgeschoold personeel

d. Ondernemersnetwerk

5.1.4 City Marketing

Vertaling van de krachtlijnen van dit ruimtelijk-economisch 
onderzoek richting citymarketing:

  . In de verf zetten van de sterke pull-factoren van Sint-
Niklaas en het onderscheidend vermogen van de stad. 
Dat laatste kan vertrekken vanuit de historisch gegroeide 
productienijverheid, waarbij innoverende bedrijven zijn 
uitgegroeid tot nationaal en internationaal gerenommeerde 
bedrijven. Via het verder ondersteunen van verschillende 
vormen van creativiteit, innovatie en dienstverlening wordt 
ook deze productienijverheid verder ondersteund.

  . In de verf zetten van bestaande initiatieven van Sint-Niklaas 
op vlak van economische activiteiten in verweven gebied 
waarbij wordt aangegeven dat het stadsbestuur verdere 
initiatieven mee wil faciliteren. Dit zowel als ankerpunt voor 
verdere economische ontwikkeling als voor de ontwikkeling 
van Sint-Niklaas als woonstad.

  . Communicatie omtrent de ontwikkeling van één in het 
oog springende broedplaats als trekker voor verdere 
creatieve/innovatieve ontwikkelingen én als ankerpunt 
voor de ontwikkeling van Sint-Niklaas als A-locatie op vlak 
van woonomgeving voor de actieve beroepsbevolking 
(afgestudeerden, gezinnen, medioren). 
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5.2 Specifieke acties

In deze paragraaf wordt een niet limitatieve lijst aan mogelijke acties specifiek 
naar plaats (stationsomgeving, broedplekken, bedrijventerreinen) of functie 
(onderwijs,tijdelijke invullingen) weergegeven.

5.2.1 Stationsomgeving

Aangewezen acties

Voor de stationsomgeving zal de opmaak van een conceptueel 
masterplan cruciaal zijn als eerste stap naar uitwerking van de 
visie. 

Acties die nodig zijn binnen de opdracht van het masterplan:

  . Participatief traject voor masterplan opstellen, met specifiek 
ruimte voor overleg met belangrijkste stakeholders bewoners, 
ondernemers en cruciale eigenaars.

  . In het ontwerp ruimte laten voor onderwijs:

  .  voorzien in flexibel gebruik met mogelijkheden voor 
studeerruimte voor hogeschool en universiteitsstudenten.

  . voorzien van seminarieruimte die ook kan gebruikt 
worden door de scholen bij (maandelijkse) werkcolleges.

  . ontwerp samen met bestaande schooldomein i.p.v. 
naast volgens principe brede school.

Aanvullende studies, eventueel geïntegreerd in het masterplan:

  . Inventarisatie grondeigendom in de stationsomgeving.

  . Onderzoek naar timemanagement

  . Financiële haalbaarheidsstudie

Na afwerking van het masterplan:

  . Met afgewerkt masterplan in gesprek gaan met ontwikkelaars

Aanvullende acties

* RUP  = Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Aanvullende studies, eventueel geïntegreerd in het masterplan:

  . Onderzoek naar manieren om stelsel van administratieve 
lasten/gunsten als middel in te zetten. 

Samenwerkingen die kunnen opgezet worden met 
onderwijsinstellingen:

  . stedenbouw en architectuur voor inrichting/administratieve 
lasten

  . economie voor financiële haalbaarheid/administratieve 
lasten

  . communicatie voor ondersteuning participatief traject, voor 
enquetes bij de bewoners,...

Na afwerking van het masterplan:

  . Oprichting van een fonds voor ontwikkeling om meer 
financiële slagkracht te hebben en risico te delen.

5.2.2 Bedrijventerreinen

Aangewezen acties

  . Inzetten op lopende processen i.f.v. reeds bestaand juridisch 
aanbod aan bedrijventerreinen.

  . Niet langer inzetten op processen voor nieuw juridisch 
aanbod aan bedrijventerreinen (geen greenfields)

  . Op korte termijn RUP* Industriepark Noord blijvend monitoren 
i.f.v. input voor andere bedrijventerreinen.

  . Op middellange termijn nieuw planningsinitiatief starten voor 
andere bedrijventerreinen, vertrekkend vanuit lessons learned 
uit RUP Industriepark Noord.
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  . Op de bedrijventerreinen ruimte vóórzien voor onderwijs:

  . Ruimte voor samenwerkingen onderwijs-bedrijven in 
techniekhuis.

  . Functioneel O&O toepassingen/samenwerkingen 
toelaten bovenop de bebouwing van de bedrijven.

  . Toelaten inrichting Regionaal Technologisch Centrum op 
bedrijventerreinen.

Aanvullende acties

  . Kort scenarioscript en beslissingsboom (of digitale tool) 
opmaken  wanneer zich aanvragen in de bedrijventerreinen 
voordoen voor enkele specifieke invullingen. 

  . Groothandel

  . Logistieke bedrijven

  . Transportbedrijven

  . Grondverwerkingsbedrijven

  . Bedrijfsverzamelgebouwen

Specifieke acties

Voor het goed functioneren van de broedplaatsen, is het 
belangrijk om pro-actief deze acties toe te passen om 
verweefbare activiteiten niet automatisch naar nieuwe of 
bestaande bedrijventerreinen te leiden:

  . Bij vergunningen worden zakelijke diensten, IT, AI, 
telecom… enkel toegelaten voor zover zij een rechtstreekse 
bedrijfsspecifieke relatie hebben met de productie-
activiteiten op het terrein. Zij kunnen best gebundeld worden 
in bedrijfsverzamelgebouwen of geïntegreerd worden in het 
gebouw van het productiebedrijf.  

  . Er kan gekozen worden om alle kleinschalige productie-
activiteiten (fietsherstel, houtbewerking,…) zoveel mogelijk te 
vermijden op de (perifere) bedrijventerreinen voor zover zij 
beperkt zijn in aantal werknemers en mobiliteitsgeneratie. Er 
kan ook gekozen worden om alle vormen van ‘immateriële 
productie’ zoveel mogelijk te vermijden op bedrijventerreinen. 
Dit zijn alle activiteiten waarbij niet of in beperkte mate 
fysieke producten worden gecreëerd, maar waarbij wel 
intellectuele eigendom wordt gecreëerd. Voorbeelden zijn 
architectenbureaus, designbedrijven, marketingbureaus, 
game developers, mediabedrijven, software-ontwikkelaars,…

  . Het is aangewezen slechts in beperkte mate nog verder lokale 
bedrijventerreinen te ontwikkelen, en enkel wanneer de vraag 

van niet-verweefbare activiteiten dit nog verantwoordt. 

  . Het is aangewezen voldoende vergunningszekerheid te 
bieden voor verweefbare activiteiten in verweven gebied, 
ook in bestemmingszone woongebied. Alle vormen van 
‘immateriële productie’ moeten hun plaats kunnen vinden in 
verweven gebied of op de broedplaatsen. 

5.2.3 Onderwijs 

Aangewezen acties

Het is aangewezen volgende acties te faciliteren in kader van 
de synergie tussen onderwijs en economie:

  . Onderwijsinstellingen actief gaan benaderen en alle opties 
tot samenwerking voorleggen. Samen bekijken of dit juridisch-
technisch en ruimtelijk kan.

  . Brede citymarketing voeren samen met de scholen. vb. Als 
stad Sint-Niklaas op bedrijvenfora,... in hogescholen, ... 
aanwezig zijn.

  .

Aanvullende acties

  . Het toelaten van studentenbewoning geclusterd sturen 
(vb.  boven de winkelpanden in de winkelstraat, gelinkt 
aan studeervoorzieningen, korting in restaurant zakelijke 
dienstverlening in de stationsomgeving?...)

5.2.4 Broedplekken

Aangewezen acties

Er zijn heel wat acties die aangewezen zijn te nemen om het 
principe broedplekken te laten slagen:

  . Het principe broedplek aantrekkelijk voorstellen op de site. 

  . Actief contact opnemen met andere steden over hun 
werkwijze hieromtrent.

  . Databank oprichten van potentiële broedplekken: 

  . Gebiedsdekkende kaart maken met hierop:

  . Grondpositie van de stad.

  . Gebieden die deel uitmaken van een sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven.

  . Grotere gebieden met een functie andere dan wonen, 
die door een BPA getroffen zijn en hierdoor weinig 
flexibiliteit hebben naar de toekomst toe.

  . Grotere gebieden met functie andere dan wonen, maar 
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met bestemming wonen via het gewestplan. 

  . Eigendommen van financiële instellingen, banken zijn 
belangrijke investeerders bij initiatieven naar start-ups en 
dus ook i.f.v. de broedplekken

  . Potentieel inzetbare ruimte in kaart (PIRK) i.f.v. 
onderbenutte gronden

Aanvullende acties:

  . De wijziging in ondernemingen actief monitoren:

  . Melding wanneer ondernemingen in de kern met 
bepaalde oppervlakte stopgezet worden of verhuizen.

  . Melding wanneer kleinere ondernemingen stoppen die 
gelegen op een perceel aanliggend bij eigendommen 
van de stad of aanliggend bij eigendommen van een 
financiële instelling.

  . Melding leegstand grotere panden

  . Eigenaars actief gaan benaderen bij melding.

  . Banken actief gaan benaderen i.f.v. goed gelegen panden, 
zij zetten meer en meer hun investeringen in op bedrijfsmatige 
acties.

  . Kort scenarioscript en beslissingsboom opmaken wanneer 
zich aanvragen tot reconversieprojecten in de kern voordoen.:

  . Heeft de vraag tot reconversieproject een planologische 
oplossing nodig?

  . Indien de vraag tot reconversieproject een planologische 
oplossing nodig heeft moet er in eerste instantie altijd 
gezocht worden achter een (gedeeltelijke) invulling als 
broedplek. 

  . Indien de plaats planologisch als wonen kan worden 
ingevuld, moet gerekend worden op de goodwill van 
de ontwikkelaar en kan gebiedsspecifiek bekeken 
worden hoe een opwaardering als broedplek voor een 
win win zou kunnen zorgen.

  . Bekijken of de stad een sterke grondpositie heeft in de 
onmiddellijke omgeving, dan kan zij:

  . Als stad actief meewerken aan deze planologische 
oplossing.

  . In tussentijd tijdelijke invullingen toelaten/sturen

  . Nog sneller op zoek gaan naar een concrete mogelijke 

* RUP = Ruimtelijk Uitvoeringsplan

thematische invloedsfeer tussen de broedplek en zijn 
omgeving.

5.2.5 Invloedsferen:

Aangewezen acties 

Eens het thema van de broedplek bepaald is, wordt bekeken 
hoe de invloedsfeer in de broedplek en zijn omgeving kan 
worden geïmplementeerd, volgende acties zijn aangewezen: 

  . In alle bestekken voor aanpassingswerken voor de publieke 
ruimte in de omgeving opnemen dat ernaar gestreefd moet 
worden om te ontwerpen naar het thema van de broedplek.

  . Bij grote projecten in de nabije omgeving actief zoeken naar 
mogelijkheden om het thema te implementeren.

  . Bij vergunningsaanvragen 

  . Bij eventuele nieuwe straatnamen, in eerste instantie 
kijken of dit volgens het thema kan.

  . Actief een Ruimtelijk plan maken die het thema voor de wijk 
vastlegd (zoals cultuurcluster via het RUP* de Spil in Roeselare 
en woonzorgwijk via het RUP Mijlbeek in Aalst)

Aanvullende acties

Indien een broedplek gecreeërd wordt, kan de stad verder 
ook nog faciliteren in:

  . Actief meewerken als stad door een ruimte te huren, en deze 
ter beschikking te stellen van start-ups of onderwijsinstellingen.

  . Citymarketing door aanwezigheid op beurzen en lezingen

  . Citymarketing door organiseren van beurzen en lezingen op 
de broedplekken, zoals ontmoetingsbeurs Ghent Startup Fair.

5.2.5 Tijdelijke invullingen

Het hele ruimtelijk economisch visieverhaal, kan gevoed worden 
door tijdelijke invullingen, een overkoepelend gegeven die 
meer werkingsmogelijkheden geeft. De stad kan hierbij extra 
faciliteren door tijdelijke invullingen te stimuleren.
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Aangewezen acties

  . Steeds in rekening brengen bij herbestemmingen.

Aanvullende acties

  . Verordening omtrent tijdelijke invullingen opmaken, om 
tijdelijke invullingen te sturen net naar die plaatsen die 
belangrijk zijn in het ruimtelijk economisch visieverhaal 
(broedplekken, bedrijventerreinen, stationsomgeving).

  . voorzien van stedelijke subsidies voor vb. tijdelijke invullingen 
start up van Sint-Niklase schoolverlaters.

Volgende informatie kan hierbij nuttig zijn:

  . Handleiding tijdelijke invulling

  . https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/
stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-mee-doen/
tijdelijke-invulling-van-terreinen-en-gebouwen/starten-met-
tijdelijke-invulling

  . Regelgeving tijdelijk gebruik - Popstart.be

  . http://www.tijdelijkgebruiken.be/Paginas/default.aspx

  . Potentieel inzetbare ruimte in kaart

  . projecten/werking van projectontwikkelingsbedrijven als 
REVIVE




