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ruimte voor ondernemen
� deel I. bedrijvigheid
� deel II. de witte sector
� deel III. de energiesector
� deel IV. de agrarische sector
� deel V. de creatieve sector
� deel VI. tewerkstelling/werkloosheid



���� deel I. bedrijvigheid
• bestaande ruimte
• toekomstige ruimte
• bedrijventerreinen: duurzaam & kwalitatief
• leegstand

ondernemen



totale oppervlakte Brugge: 13.840 ha *

bestemd voor bedrijvigheid: ca. 2.571 ha (= 18,6%) 

niet-hinderlijke bedrijven in verwevenheid met het wonen in 
woongebied

zonevreemde bedrijven in het open ruimte gebied 
(agrarisch, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
parkgebied) 

* statistiek Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

bestaande ruimte

oppervlakte



bestaande ruimte

oppervlakte



bestaande ruimte

bedrijventerreinen



bestemming (gewestelijk RUP): 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven

= 

voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële 
en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen 
zijn op de zeehaveninfrastructuur

bestaande ruimte

voorhaven
± 500 ha



Bron: google Earth



bestemming (gewestelijk RUP): 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven

= 

voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële 
en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn 
op de zeehaveninfrastructuur

+ mogelijkheid SHIP 

+ ‘dudzeelse polder’: gebied voor instandhouding van 
bestaande natuurwaarden in zeehavengebied 

+ realisatie volumebuffer t.a.v. ‘dudzeelse polder’

bestaande ruimte

achterhaven
± 1.200 ha



Bron: Google Earth



bestemming (gewestelijk RUP): 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven

= 

voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn 
op de zeehaveninfrastructuur

bestaande ruimte

transportzone west
± 70 ha



Bron: Google Earth



Bron: wvi – transportzone tzz

bestaande ruimte

transportzone west







bestemming (gewestelijk RUP): 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven

= 

voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn 
op de zeehaveninfrastructuur

bestaande ruimte

transportzone oost
± 55 ha



Bron: Google Earth



bestemming (gewestelijk RUP): 

gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 

=

voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn 
op de zeehaveninfrastructuur

met onderscheid tussen:

watergebonden deel

niet-watergebonden deel

Site Philips en UCO

bestaande ruimte

binnenhaven
± 360 ha



1. watergebonden deel

2. niet-watergebonden deel

3. Site Philips en UCO

Bron: Google Earth

bestaande ruimte

binnenhaven



1. watergebonden deel: 

=

zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten 
die gebruik maken van en aangewezen zijn op de 
zeehaveninfrastructuur

gebruik zeehaveninfrastructuur voor vervoer van substantiële 
hoeveelheid basisgrondstoffen en/of (half) afgewerkte producten

bestemd voor behoud en uitbreiding bestaande bedrijven

mogelijkheden voor vergunde woningen/gebouwen/constructies

Bron: Google Earth

bestaande ruimte

binnenhaven



2. niet-watergebonden deel :

=

eehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten 
die gebruik maken van en aangewezen zijn op de 
zeehaveninfrastructuur

bestemd voor behoud en uitbreiding bestaande bedrijven

mogelijkheden voor vergunde woningen/gebouwen/constructies

Bron: Google Earth

bestaande ruimte

binnenhaven



3. Site Philips en UCO:

=

zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en 
logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en 
overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op
de zeehaveninfrastructuur

ook bestemd voor regionale bedrijven (geen kleinhandel, geen 
autonome kantoren)

Bron: Google Earth

bestaande ruimte

binnenhaven



Bron: wvi

bestaande ruimte

binnenhaven













bestemming (BPA): 

lokaal bedrijventerrein

=

bestemd voor lokale ambachtelijke niet-milieuhinderlijke
bedrijven; kleine en middelgrote niet-milieuhinderlijke bedrijven

geen autonome detailhandel toegelaten

Inrichtingsplan toevoegen

bestaande ruimte

ex-kazerne lissewege
± 2 ha



Bron: Google Earth



Bron: wvi, inrichtingsplan kazerne lissewege, 6 nov ‘06

bestaande ruimte

ex-kazerne lissewege



Bron: wvi

reconversieproject 

reeds 10 bedrijven die zich op het KMO-park zullen 
vestigen

CO2-neutraal KMO-park op basis van hun 
elektriciteitsverbruik (eerste in Vlaanderen)

bestaande ruimte

ex-kazerne lissewege





bestemming (gewestelijk RUP): 

gemengd regionaal bedrijventerrein
=
hoofdactiviteiten: 
• productie, opslag en verwerking van goederen;
• productie van energie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke 
distributie en groothandel;
• verwerking en bewerking van grondstoffen m.i.v. delfstoffen

bestaande activiteiten (bv. bestaande kleinhandelszaken, 
kantoren en toonzalen): behouden, verbouwen en uitbreiden 
binnen perceel

bestaande ruimte

blauwe toren
± 70 ha



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
ook toegelaten:
• gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
gemengd regionaal bedrijventerrein

• kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de 
productieactiviteit van individuele bedrijven, voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en 
geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de 
toonzaaloppervlakte mag maximaal 500 m² zijn.

• inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten.

bestaande ruimte

blauwe toren



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
niet toegelaten:
• nieuwe kleinhandelszaken
• nieuwe autonome kantoren 
• agrarische productie
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage
• verwerking en bewerking van mest en slib

bestaande ruimte

blauwe toren



Bron: Google Earth



Bron: wvi

bestaande ruimte
blauwe toren













bestemming (BPA): 

lokaal bedrijventerrein

= 

ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen, waarvan 
de eraan verbonden gevaarrisico's en hinder voor de omgeving 
kunnen beperkt worden tot en binnen de inrichting zelf

handel, detailhandel, kantoren, horeca, met uitsluiting van 
dancing en lunapark e.d.

bestaande ruimte

dreef ter panne
± 9 ha



Bron: Google Earth



bestemming (BPA): 

lokaal bedrijventerrein

= 

nijverheidsgebouwen, ambachtelijke werkplaatsen, 
stapelplaatsen, gebouwen en terreinaanleg voor dagrecreatie, 
sport, jeugdaccommodatie socio-culturele functies en/of 
openbare dienstverlening, met uitsluiting van dancings, 
lunaparken en woningbouw tenzij onder de vorm van een 
dienstwoning, geïntegreerd in het gebouw

t.b.v. de verkoop van de in het bedrijf geproduceerde goederen 
kan binnen het bedrijfsgebouw verkoopsruimte worden 
voorzien, te beperken tot maximum 30% van de 
bedrijfsoppervlakte en maximum 300m². 

bestaande ruimte

laconiastraat/eriestraat
± 10 ha



Bron: Google Earth



bestemming (gewRUP): 

gemengd regionaal bedrijventerrein
=
hoofdactiviteiten: 
• productie, opslag en verwerking van goederen;
• productie van energie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke 

distributie en groothandel;
• verwerking en bewerking van grondstoffen m.i.v. delfstoffen

bestaande activiteiten (bv. bestaande kleinhandelszaken, 
kantoren en toonzalen): behouden, verbouwen en uitbreiden 
binnen perceel

bestaande ruimte

waggelwater
± 70 ha



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
ook toegelaten:
• gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
gemengd regionaal bedrijventerrein

• kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de 
productieactiviteit van individuele bedrijven, voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en 
geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de 
toonzaaloppervlakte mag maximaal 500 m² zijn.

• inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten.

bestaande ruimte

waggelwater



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
niet toegelaten:
• nieuwe kleinhandelszaken
• nieuwe autonome kantoren 
• agrarische productie
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage
• verwerking en bewerking van mest en slib

bestaande ruimte

waggelwater



Bron: Google Earth



Bron: wvi









bestemming la brugeoise (gewestplan): 

gebied voor milieubelastende industrieën

bestemming ten briele (BPA): 

voor industrie, nijverheid, ambachtelijke bedrijven , 
stapelplaatsen, autobusstelplaatsen, 
onderhoudsateliers, kantoren, containerpark

bestaande ruimte

la brugeoise & ten briele
± 65ha



la brugeoise

ten briele

Bron: Google Earth



bestemming (BPA): 

gebied voor milieubelastende industrie

=

binnen deze zone kunnen de bestaande bedrijven behouden 
blijven en uitgebreid worden

vestiging van nieuwe bedrijven binnen deze zone kan niet 
worden toegelaten

bestaande ruimte

structo (steenkaai)
± 25 ha





bestemming (BPA): 

de bestaande milieubelastende bio-chemische
nijverheid kan behouden worden

bestaande ruimte

gistfabriek
± 5 ha



Bron: Google Earth



bestaande ruimte

���� bedrijventerreinen

� handel & kantoren



Bron: GRS Brugge 2006

ruimte voor handel:
- stationsomgeving
- langs handelsassen
- langs invalswegen en dwarsverbindingen ervan

types: 
- bovenlokaal verzorgend karakter + 
grootschalige detailhandel
-(semi)autonoom 
- buurtverzorgend

ruimte voor kantoren:
- stationsomgeving    
- verweven in woonomgeving
- soms in detailhandelszones

bestaande ruimte

handel & kantoren



handelsassen (in de rand) cfr. beleidsplan detailhandel: 

Blankenbergse Steenweg
Oostendse Steenweg
Scheepsdalelaan

Gistelse Steenweg
Torhoutse Steenweg
Rijselstraat/Leiselestraat

Generaal LeManlaan - Astridlaan
Baron Ruzettelaan
Moerkerkse Steenweg

bestaande ruimte

handel & kantoren



Bron: Gis-Cel Brugge / Locatus 

bestaande ruimte

grootschalige detailhandelszones 
(cfr. beleidsplan detailhandel)

1. Maalse Steenweg

2. Fort Lapin - Sint-Pieterskaai – Veemarkt

3. Blauwe Toren

4. Hoge Express

5. Vogelzang/Veemarkt

6. Station

7. concentratie Baron Ruzettelaan



bestemming (gewestplan): 

woongebied

bestaande ruimte

1. maalse steenweg



Bron: Google Earth



bestemming:

� gedeelte in gewestelijk RUP

specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhand el 
en kantoren

= 
• bestemd voor regionale bedrijven met als hoofdactiviteit 

grootschalige kleinhandel en kantoren
• bestaande vergunde activiteiten kunnen er blijven, 

verbouwen en uitbreiden
• behoud 4 waardevolle panden langs Havenstraat
• niet toegelaten: groothandel, overdekte recreatieve 

bedrijven en kantoorachtigen

bestaande ruimte

2. fort lapin - sint-pieterskaai - veemarkt 



bestemming:

� gedeelte gelegen in BPA’s

=

ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen 

handel, detailhandel, horeca, kantoren 

bestaande ruimte

2. fort lapin - sint-pieterskaai - veemarkt 



Bron: Google Earth

bpa

bpa

bpa
rup



bestaande ruimte

veemarkt sint-pieters



bestaande ruimte

veemarkt sint-pieters



bestaande ruimte

3. b-park
± 15 ha

bestemming (BPA): 

=

volumineuze handel en hypermarkt, met uitsluiting v an 
shopping-centra



Bron: Google Earth



bestemming (BPA): 

=

handel, ambachtelijke werkplaatsen, kleine 
ondernemingen

detailhandel, kantoren, diensten, horeca

BPA in herziening

bestaande ruimte

4. hoge express
± 4 ha



Bron: Google Earth



bestemming (BPA): 

=

ambachtelijke werkplaatsen, stapelplaatsen

handel, detailhandel

bestaande overdekte veemarkt (met nabestemming: cfr. 
aanpalende zone)

bestaande ruimte

5. vogelzang/veemarkt
± 15 ha



Bron: Google Earth



= 

kant binnenstad + kant sint-michiels

bestaande ruimte

6. stationsomgeving



Bron: BPA

kant binnenstad

bestemming (BPA):

voor grootschalige stedelijke functies: 
o.m. woongelegenheden, kantoren, volumineuze handel (> 1.000m²), 
restaurant, café, sportinfrastructuur en recreatie, socio-culturele
activiteiten, onderwijs, reizigersfuncties, overheidsinitiatieven inzake 
sociale economie, bioscoop, hotel van het lowbudget type

hypermarkt of shopping-centrum is niet toegelaten

over het geheel van de kavels moet een gebalanceerde 
gemengde programmatie van stedelijke functies (zoals 
wonen, werken, handel en recreatie) ontstaan en een 
breed scala aan functies aangeboden worden

BPA in herziening

bestaande ruimte

6. stationsomgeving

kant
binnenstad

stationsplein

sporen



kant sint-michiels
bestemming (gewestplan):

openbaar nut

bestaande ruimte

6. stationsomgeving

Bron: gewestplan

station



BronGoogle Earth

kant
binnenstad

kant
st-michiels



Bron: Groen Brugge

kant
binnenstad

kant
st-michiels

Groen Brugge

bestaande ruimte

6. stationsomgeving



40.000m² kantoren

Kamgebouw

bestaande ruimte

6. stationsomgeving



bestaande ruimte

Northern Leather Company



bestaande ruimte

Northern Leather Company



bestaande ruimte

hoek Baron Ruzettelaan



bestaande ruimte

hoek Baron Ruzettelaan



Bron: GRS Brugge 2006

bestaande ruimte

handel in de binnenstad



���� deel I. bedrijvigheid
• bestaande ruimte
• toekomstige ruimte
• bedrijventerreinen: duurzaam & kwalitatief
• leegstand

ondernemen



de spie

ten westen van blankenbergse stwg

chartreuse

toekomstige ruimte



bestemming (gewestelijkRUP):

gemengd regionaal bedrijventerrein 

= 

hoofdactiviteiten: 
• productie, opslag en verwerking van goederen
• productie van energie
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie 

en groothandel
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage
• verwerking en bewerking van mest en slib;
• verwerking en bewerking van grondstoffen m.i.v. inbegrip van 

delfstoffen

toekomstige ruimte

de spie
± 40 ha



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
ook toegelaten:
• gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
gemengd regionaal bedrijventerrein

• kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de 
productieactiviteit van individuele bedrijven, voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en 
geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de 
toonzaaloppervlakte mag maximaal 500 m² zijn.

• inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten.

toekomstige ruimte

de spie



gemengd regionaal bedrijventerrein

vervolg

=
niet toegelaten:
• kleinhandel
• autonome kantoren 
• agrarische productie

+ recht van voorkoop gegeven aan de wvi (8 jaar geldig)

toekomstige ruimte

de spie



Bron: Google Earth



bestemming (gewestelijk RUP):

�tot 31 dec 2012: agrarisch gebied

�vanaf 1 jan 2013: gemengd regionaal bedrijventerrein

gefaseerde ontwikkeling van N naar Z

toekomstige ruimte

ten westen van blankenbergse steenweg
± 80 ha



Bron: Google Earth



bestemming (gewestelijk RUP):

gebied voor stedelijke activiteiten
=
bestemd voor kleinhandel, kantoren en diensten, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en 
verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen, grootschalige 
recreatieve voorzieningen en de aanleg en exploitatie van een 
gesloten multifunctioneel voetbalstadion (max. 40.000 
toeschouwers en max. 45m)

kantoren i.f.v. bepaalde activiteiten van regionaal belang 
(onderzoek/ontwikkeling, dienstverlening, kantoorachtigen) zijn 
toegelaten, max. vloeroppervlakte bedraagt 75.000m²
kleinhandelsactiviteiten van regionaal belang zijn toegelaten, 
max. netto vloeroppervlakte bedraagt 15.000 m²

(hierop zit marge voor toename kantoren of winkels van max. 
20% mits behoud max. mobiliteitsimpact)

toekomstige ruimte

chartreuse
± 25 ha



gebied voor stedelijke activiteiten

vervolg

=

de bij het stadion behorende ondersteunende activiteiten zijn toegelaten voor zover geïntegreerd in 
stadiongebouw

max. 7.000 parkeerplaatsen voor auto’s (excl. parking voor bussen en fietsen)

niet-voetbalgerelateerde evenementen in stadion zijn toegelaten, met max. 10.000 
bezoekers

gebouwen voor een jeugdvoetbaloefencentrum toegelaten



gebied voor stedelijke activiteiten

vervolg

=

geheel moet een architecturale hoogwaardige uitwerking krijgen (landmark of baken)

ontwikkeling van het gebied op basis van inrichtingsstudie 
& een globale mobiliteitsstudie (maatregelen inzake ontsluiting, parkeren, 
gemeenschappelijk vervoer en geraamde kosten van deze maatregelen)



Bron: Google earth



���� deel I. bedrijvigheid
• bestaande ruimte
• toekomstige ruimte
• bedrijventerreinen: duurzaam & kwalitatief
• leegstand

ondernemen



bedrijventerreinen: 
duurzaam & kwalitatief

• efficiënt, zuinig en flexibel ruimtegebruik 

• duurzaam bouwen
• duurzame energie
• kwaliteitsvolle inrichting en architectuur

• kwalitatieve buffering
• reclame beheersen

• netheid
• doordacht uitgiftebeleid: juist bedrijf op de juiste plaats
• duurzaam beheer 

enkele kernwoorden



Bron: www.evolisbusinesspark.be

bedrijventerreinen: 
duurzaam & kwalitatief
referentieproject: Evolis
(Kortrijk/Harelbeke/Zwevegem)



• project van intercommunale leiedal
• regionaal modern bedrijventerrein (Kortrijk/Harelbeke/Zwevegem)
• sleutelbegrippen in ontwikkeling Evolis: 

– hoogwaardigheid
– kwalitatief 
– duurzaamheid

• duurzaamheid vertaalt zich in:
– beeldkwaliteit (kwaliteitsvolle inrichting, dreven en hagen)
– economische aspecten (innovatieve bedrijven, hoge toegevoegde 

waarden, internationaal georiënteerd, hoge en hoogwaardige 
tewerkstelling)

– ecologische aspecten (ecologisch fiets- en wandelcircuit, educatief 
centrum, opwekking duurzame energie: 4 windturbines, 
groenestroomcentrale, warmwaternet)

– sociale aspecten (verkeersveiligheid, communicatie naar buurt,…)

• parkmanagement

bedrijventerreinen: 
duurzaam & kwalitatief
referentieproject: Evolis
(Kortrijk/Harelbeke/Zwevegem)



���� deel I. bedrijvigheid
• bestaande ruimte
• toekomstige ruimte
• bedrijventerreinen: duurzaam & kwalitatief
• leegstand

ondernemen



leegstand
inventaris leegstand en/of verwaarlozing 
bedrijfsruimten

aantal 
geregistreerde 
bedrijfsruimten

jaar

602009

632008

782010

672007

472006

562005

412004

562003

462002

512001

622000



leegstand

terug activeren door…

• premie voor terug in gebruik nemen van leegstaande bedrijfsruimte 
(tot 50.000€)

• leegstandsheffing (nieuw stedelijk reglement)


