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Samenvatting 

Logistiek omvat de activiteiten die goederenstromen beheren, en dit dient opgevat te worden 

in de ruime zin. Naast transport- en opslagactiviteiten gaat het immers ook over het 

strategisch beheren en plannen van transporten, voorraden, leveringen en aankopen. 

Wanneer het gaat over het beheeraspect, wordt dikwijls gesproken over ketenregie (Supply 

Chain Management, SCM). Logistiek is ook een bedrijfstak waar een variëteit aan bedrijven 

diensten aanbiedt met het oog op het leveren van het gewenste product, op het gewenste 

tijdstip en op de gewenste plaats en dit tegen een gunstige prijs/kwaliteit verhouding.  

 

Meer en meer productie- en andere bedrijven besteden logistieke activiteiten uit, zodat de 

sector de laatste decennia sterk gegroeid is. En ook de toegenomen wereldhandel is zowel 

oorzaak als gevolg van de groei van logistiek. Een belangrijke rol is weggelegd voor 3PL-

activiteiten, ofwel Third Party Logistics dienstverleners die transport- en andere logistieke 

activiteiten uitoefenen voor derden.  

 

De opkomst van de logistiek is niet zonder ruimtelijke gevolgen gebleven: verkeersstromen 

zijn gegroeid en magazijnen en andere logistieke faciliteiten zijn her en der uit de grond 

gestampt. Binnen Europa is er een belangrijke concentratie van logistieke bedrijven waar te 

nemen in het noorden van België, het zuiden van Nederland en het Duitse Ruhr-gebied. Op 

lokaal niveau bestaat er echter een deconcentratiebeweging waarbij logistieke 

ondernemingen locaties buiten steden en langs transportassen verkiezen boven stedelijke 

locaties. 

 

Het toegenomen goederentransport, de daarmee gepaard gaande uitstoot van vervuilende 

stoffen, congestieproblemen en de bouw van grote magazijnen bezorgen logistiek niet altijd 

een goed imago. Toch promoten zowat alle beleidsniveaus logistiek. Een eerste reden voor 

deze positieve houding is dat de logistiek gezien wordt als een sector die heel wat 

laaggeschoolde arbeidskrachten een job kan bezorgen. Daarnaast wordt er op gewezen dat 

de logistiek belangrijk is voor zowat alle andere economische activiteiten. Een rijk aanbod 

van logistieke dienstverleners in een regio maakt het gebied een interessante 

vestigingslocatie voor andere bedrijven in bijvoorbeeld de productiesector. Tot slot wordt 

logistiek gepromoot om de ontwikkeling van innovatieve logistieke clusters te ondersteunen. 

Dergelijke clusters zijn een verzameling van verwante bedrijven die kunnen specialiseren 

doordat nabijgelegen ondernemingen andere niches voor hun rekening nemen. Door 

specialisering en de mogelijkheid om samen te werken met nabijgelegen verwante bedrijven, 

kunnen clusters meer aan innovatie doen. Het is dan ook waarschijnlijker dat nieuwe 
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technieken en processen om goederenstromen te beheren en te verwerken in clusters 

ontwikkeld, verfijnd en toegepast worden. 

 

In het Vlaamse Gewest bestaat er heel wat samenwerking binnen de bedrijfstak logistiek, 

zeker in en rond de Antwerpse haven. Ook tussen de havengebieden en tussen locaties 

langsheen belangrijke transportassen zijn er heel wat relaties. Deze gebieden zijn niet 

toevallig de gebieden waar logistiek geconcentreerd is. Binnen het proces om te komen tot 

een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en in enkele antwoorden van stakeholders die we 

kregen na een kleine bevraging, worden de bestaande concentratiegebieden van logistieke 

activiteit aangeduid als locaties om logistieke clusters verder te ontwikkelen. Het betreft de 

havengebieden, het gebied Antwerpen-Brussel en in het bijzonder zones langsheen de N16, 

de E40 en de E19, Kortrijk en omgeving (E17), en Genk. 

 

Dit rapport bespreekt ook kritisch de concepten die onder de noemer ‘de performantie van 

het logistiek netwerk verhogen’ in het BRV-proces ontwikkeld werden. Ondanks de huidige 

intense goederenstromen tussen havengebieden, plaatsen we enkele vraagtekens bij de 

maakbaarheid van een havennetwerk Zeebrugge-Gent-Antwerpen-Rotterdam zoals 

voorgesteld in het BRV-proces. Ook wat betreft de organisatie van de continentale 

verbindingen naar het achterland is het nog onvoldoende duidelijk hoe en waarom sommige 

principes gehanteerd worden (bv. de voorrang voor internationaal verkeer). De rol van 

regionale logistieke knooppunten verdient ook verdere aandacht. De criteria om geschikte 

locaties te selecteren voor dergelijke knooppunten zijn in de documenten die we konden 

raadplegen niet altijd duidelijk. Het lijkt er op dat consolidatiepunten soms zonder meer 

gelijkgesteld worden aan logistieke clusters (freight villages). Consolidatiepunten zijn 

overslagpunten die potentie hebben om wegtransport te verminderen door transportstromen 

via binnenvaart (of spoor) te laten gebeuren. Terreinen die multimodaal ontsloten zijn, 

waaronder consolidatiepunten, hebben meer dan andere locaties de potentie om uit te 

groeien tot logistieke clusters. Dit vergt echter een afweging die niet enkel transportkosten in 

rekening brengt, maar ook de aanwezigheid van een arbeidsmarkt, de locatie van stedelijke 

gebieden en industriële zones, de hinder naar woonwijken en groengebieden toe, naast 

andere elementen. 

 

Tot slot kunnen we opmerken dat een ruimtelijk beleid gericht op logistiek geconfronteerd 

wordt met de dilemma’s die in zowat elk ruimtelijk beleid naar voor komen. Dient er vooral 

geïnvesteerd te worden in meer perifere gebieden, die het economisch minder doen en waar 

werkloosheid piekt, of dienen middelen in kerngebieden geïnvesteerd te worden waar ze 

meer opbrengen en waarvan de periferie mee profiteert? Moet getracht worden om 
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arbeidsplaatsen te creëren nabij arbeidsmarkten, of dient de mobiliteit van werknemers 

verhoogd te worden zodat het aantal bereikbare jobs toeneemt? Dient iedereen te investeren 

in dezelfde sectoren, of moet elke regio inzetten op een andere sector? Dienen een veelheid 

aan projecten gesteund te worden, of slechts een beperkt aantal grote initiatieven?  

 

Voorliggend rapport bespreekt de huidige ruimtelijke spreiding van de logistiek, geeft 

verklaringen voor dit patroon en noemt enkele trends en mogelijke averechtse effecten. Dit 

draagt bij aan het in kaart brengen van kansrijke locaties voor logistiek. Hierbij is het 

belangrijk om te weten dat hoogwaardige activiteiten (bv. ketenregie, beslissingscentra) 

andere locatiefactoren hebben dan de eigenlijke overslag- en transportactiviteiten. Meer 

strategische activiteiten zullen eerder gevestigd worden in een (wereld)stad, terwijl de 

andere activiteiten in havengebieden en meer perifere locaties plaatsvinden. Logistiek omvat 

dan ook een diverse waaier aan activiteiten met uiteenlopende ruimtelijke kenmerken. 
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1 INLEIDING 

Dit rapport is een product van het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (stORE) 

dat als hoofdtaak heeft om de Vlaamse overheid te adviseren over, onder andere, 

economische clusters. Binnen deze algemene opdracht heeft het Steunpunt vanuit het 

Agentschap Ondernemen een Ad Hoc opdracht gekregen om in het kader van de opmaak 

van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen meer inzicht te verwerven in het ruimtelijk patroon 

van de logistiek in het Vlaamse Gewest. Naast een meer technisch rapport getiteld 

‘Logistiek en Locatie 1: verkennende ruimtelijke analyse van de cluster logistiek en transport’ 

(Vanoutrive en Verhetsel 2014), omvat dit onderzoek ook een meer beleidsmatige 

component en is het de bedoeling om een argumentatie te formuleren met betrekking tot een 

toekomstig ruimtelijk beleid voor logistiek in het Vlaamse Gewest. De vraag is of er een 

keuze voor logistieke ontwikkelingspolen moet/kan gemaakt worden, momenteel lijkt immers 

overal in het Vlaamse Gewest logistiek een speerpunt te zijn. 

 

Logistiek krijgt reeds enige tijd aandacht van onderzoekers en beleidsmakers. Een voorbeeld 

is het rapport ‘Technologie en Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten, Proces van 

Prioriteitsstelling en Resultaten’ (VRWB 2006). Dit was niet zomaar een onderzoeksrapport, 

maar het resultaat van een brede consultatie van een waaier aan actoren (wetenschappers, 

ondernemers, beleidsmakers) over technologie en innovatie in Vlaanderen in het algemeen. 

Op basis van dat proces werden zes strategische clusters naar voor geschoven, waaronder 

‘Transport-Logistiek-Diensten-Supply Chain Management’, het onderwerp van voorliggend 

rapport. Bedoeling was en is dat door strategische investeringen in deze clusters, 

Vlaanderen zijn internationale positie in deze domeinen vrijwaart en verder uitbouwt. 

 

Logistiek heeft ook zijn plaats gekregen in ViA (Vlaanderen in Actie), het toekomstproject van 

Vlaanderen met als ambitie het verder ontwikkelen van een economisch innovatieve, 

duurzame en sociaal warme samenleving. Één van de zogeheten ViA-doorbraken is 

Vlaanderen als ‘slimme draaischijf van Europa’. Deze doorbraak wil ‘de centrale ligging van 

Vlaanderen zo veel mogelijk uitspelen en de impact van het verkeer op ons milieu en onze 

gezondheid tot een minimum beperken’ (ViA 2013). Het Vlaams Instituut voor de Logistiek 

(VIL) heeft gelijkaardige doelstellingen en dit is samengevat in haar missie: ‘Vlaanderen 

uitbouwen tot een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa’ (VIL 2013b).  

 

Ook het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verwijst naar de centrale ligging van het 

Vlaamse Gewest (RWO 2012). Één van de drie krachtlijnen is het versterken van de 

metropolitane allure. Onder de titel ‘Vlaanderen verbinden’ lezen we dat de uitbouw van het 

logistiek netwerk belangrijk is en dat, net als in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
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(Ministerie Vlaamse Gemeenschap 1998), de poorten een cruciale rol spelen als vensters op 

de wereld. Bedoeling is dat het netwerk van logistieke poorten en inlands gelegen 

knooppunten de basis kan vormen om logistiekafhankelijke productie (met creatie van 

toegevoegde waarde) te ontwikkelen. Dit past in de ruimere visie voor het Vlaanderen van 

2050, de Metropool Vlaanderen als een innovatieve regio van wereldformaat. 

 

Op subregionaal niveau wordt ook veelvuldig op logistiek ingezet in o.m. streekpacten en 

ook de Provinciale OntwikkelingsMaatschappijen (POMs) zijn uitgebreid met logistiek bezig 

(Vanthillo et al. 2014). Buiten het Vlaamse Gewest krijgt logistiek eveneens heel wat 

aandacht, zo kunnen we verwijzen naar het ‘Logistics in Wallonia’ initiatief (Logistics in 

Wallonia 2013), de Haven van Brussel (Haven van Brussel 2013) en het Dutch Institute for 

Advanced Logistics (Dinalog 2013). 

 

In voorliggend rapport gaan we eerst kort in op wat logistiek is, geven we enkele trends en 

schetsen we welke diverse logistieke zones en verschijningsvormen bestaan. Vervolgens 

geven we enkele redenen waarom er heel wat beleidsaandacht gaat naar logistiek en hoe 

logistiek daarbij wordt benaderd. Hoofdstuk 4 vat de analyse van de ruimtelijke spreiding van 

logistiek in ons land samen, voor de volledige analyse verwijzen we de lezer naar het meer 

technische rapport (Vanoutrive en Verhetsel 2014). In Deel 5 trachten we dit samen te vatten 

en gaan we in op enkele (wens)beelden m.b.t. logistiek. Deel 6 is een korte rapportage van 

de contacten die we hierover hebben gehad met stakeholders en we sluiten af met 

beleidsaanbevelingen en een overzicht van de voornaamste leemten in de kennis. 
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2 LOGISTIEK: DEFINITIE, TRENDS EN TYPOLOGIEËN 

2.1 Wat is Logistiek? 

Logistiek of logistiek management (‘logistics management’) kan gedefinieerd worden als:  

 

‘that part of supply chain management that plans, implements, and controls the 

efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and 

related information between the point of origin and the point of consumption in order 

to meet customers' requirements.’ (CSCMP 2013) 

 

Logistiek gaat dus over het strategisch beheer van het transport en de opslag van 

materialen, onderdelen en afgewerkte producten van toeleveranciers, het bedrijf in kwestie 

zelf en klanten (McKinnon 2009). Het heeft bijgevolg betrekking op de hele keten gaande 

van ruwe grondstoffen, over de verwerking tot de levering aan de eindklant (Meiduté 2005). 

Daarbij dienen ook de retour- en afvalstromen in rekening gebracht te worden, wat het 

voorwerp is van respectievelijk de reverse en de afvallogistiek (Gevaers et al. 2012). De 

finaliteit van logistiek ligt in het leveren van het gewenste product, op het gewenste tijdstip en 

op de gewenste plaats en dit tegen een gunstige prijs/kwaliteit verhouding (Mérenne-

Schoumaker 2007). 

 

Het is dus duidelijk dat logistiek meer is dan transport (fysieke distributie) alleen, het aspect 

van materialenbeheer kan niet genegeerd worden en omvat ook activiteiten als 

productieplanning, en het voorspellen en beïnvloeden van de vraag (o.m. marketing) (Hesse 

en Rodrigue 2004). Logistiek is bijgevolg een zeer strategische activiteit voor 

productiebedrijven en omvat een aanzienlijk deel van de managementactiviteiten. De term 

Supply Chain Management (SCM, integraal ketenbeheer) wordt dikwijls gebruikt om het 

managementluik te omschrijven. Merk ook op dat heel wat informatiestromen en 

personenverplaatsingen het fysieke transport van goederen begeleiden, ook deze zijn 

onderdeel van SCM. Logistiek omvat dus zowel activiteiten die eerder aansluiten bij 

industriële productie als activiteiten die eerder thuis lijken te horen bij de zakelijke 

dienstverlening. Dit heeft zijn gevolgen voor de gewenste locaties voor logistiek die sterk 

kunnen verschillen voor de diverse onderdelen van logistiek. 

 

2.2 Algemene trends 

Het transporteren van goederen en het beheren van voorraden is uiteraard niet nieuw. Maar 

de internationale economische integratie vandaag gaat dieper dan pakweg een eeuw 

geleden. Niet alleen zijn de wereldwijde handelsstromen gegroeid, ze zijn complexer 

geworden en omvatten ook heel wat stromen binnen industrieën en bedrijven aangezien elke 
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activiteit op de voor haar optimale locatie wordt gevestigd. Parallel aan de ruimtelijke 

fragmentatie van productie zijn relaties tussen leveranciers intenser geworden, is er minder 

sprake van eenrichtingsverkeer tussen klant en toeleverancier, is flexibiliteit veel belangrijker, 

dienen leveringen just-in-time te gebeuren en zijn de wensen van consumenten gewijzigd. 

Vandaar dat de opkomst van de logistieke sector en globalisering hand in hand gaan (Dicken 

2007). Binnen Europa heeft het eenmakingsproces en het verlagen van handelsbarrières er 

voor gezorgd dat er meer stromen zijn tussen lidstaten (Browne 1993; Vickerman 1995). Ook 

de deregulering in de transportsector heeft er toe bijgedragen dat de logistieke sector 

gegroeid is (Blauwens et al. 2008). 

 

Misschien wel de meest opvallend trend in logistiek is uitbesteding en het toenemende 

gebruik van Third-Party Logistics (3PL) diensten. Deze logistieke dienstverleners hebben 

een duurzame relatie met hun klanten voor verschillende jaren (Lieb en Bentz 2005) en 

staan in voor het merendeel van de transportactiviteiten van hun klanten. De relaties tussen 

bedrijven en hun 3PL-dienstverleners zijn dikwijls intens en omvatten o.m. transport, het 

opslaan van goederen en voorraadbeheer. De term 3PL onderscheidt deze ondernemingen 

van transporteurs die een bepaald transport uitvoeren zonder duurzame relatie met de klant 

(1PL), bedrijven aan wie een beperkt aantal basisfuncties in de bevoorradingsketen worden 

uitbesteed (2PL), adviesverleners die instaan voor de integratie van diverse delen van de 

bevoorradingsketen (4PL), en volwaardige supply chain managers die zowat alle logistieke 

activiteiten van een klant beheren (5PL) (Vasiliauskas en Jakubauskas 2007). Merk op dat 

andere definities van 1PL e.d. kunnen gevonden worden. Door gespecialiseerde firma’s in te 

schakelen kunnen productiebedrijven zich meer toeleggen op hun kernactiviteiten, kosten 

besparen door schaalvoordelen, gebruik maken van de meest recente technologieën en 

geografische regio’s bereiken waar ze zelf geen activiteiten uitoefenen (Vasiliauskas en 

Barysienè 2008). Indien een dienstverlener zeer nauw betrokken wordt bij strategische 

beslissingen over investeringen in (nieuwe) markten, de locatie van productie en het netwerk 

van magazijnen, dan is de term SCM (en 4PL-5PL) van toepassing. Merk op dat de 

locatiefactoren van dergelijke 4PL-en 5PL-dienstverleners verschillen van deze van de 3PL-

dienstverleners. 

 

Samen met de logistiek heeft zich ook een gespecialiseerde vastgoedmarkt ontwikkeld. Dit 

betreft magazijnen in alle soorten en maten, maar het afgelopen decennium is vooral de 

vraag naar magazijnen van meer dan 10 000m² toegenomen en zijn magazijnen van 

100 000m² geen uitzondering meer. De hoogte binnenin is bij voorkeur een stuk boven de 

10m en rond de gebouwen is heel wat parkeer- en manoeuvreerruimte nodig voor 

vrachtwagens (dikwijls tussen de 40-60% van de terreinoppervlakte). Deze gebouwen 
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worden dikwijls gehuurd voor relatief korte periodes (3-6-9 jaar) om flexibiliteit te garanderen 

(Hesse 2004; Mérenne-Schoumaker 2007). De afschrijvingstermijn van logistieke gebouwen 

ligt rond de tien jaar, en investeringen gebeuren ook om speculatieve redenen waardoor 

leegstand kan voorkomen (Hesse 2004; Sétra 2009). Een overzicht van vastgoedprijzen voor 

logistieke locaties kan teruggevonden worden in Tabel 1 en deze cijfers tonen dat België 

goedkoper is dan haar buurlanden. We dienen daarbij wel op te merken dat heel wat 

logistieke activiteiten (van organisatorische aard) in kantoren en kantoorachtigen 

ondergebracht worden en dat deze deel uitmaken van de gewone kantoormarkt. 

 

Tabel 1: Huurprijzen voor logistieke locaties in enkele geselecteerde steden 

 
  Stad  €/m²/jaar  
  Brussel  46 
  Antwerpen 43 
  Luik  36 
  Gent  37 
  Hasselt-Genk 36 
  Paris  52 
  Lille  42 
  Strasbourg 47 
  Hamburg 67.2 
  Köln  63.6 
  Rotterdam 58.0 
  Eindhoven 57.5 
  Venlo  48.0 
  Tilburg  48.0          
Bron: Cushman & Wakefield (2013a; 2013b; 2013c; 2013d); Prime Industrial Rents for Logistics 
Locations (March 2013) 
 

2.3 Logistiek en ruimte 

2.3.1 Typologie en hiërarchie van logistieke centra 

De groei van transportstromen, de opkomst van logistiek en de toegenomen uitbesteding van 

logistieke dienstverlening hebben heel wat ruimtelijke implicaties, sommige lokaal, andere 

globaal. De inplanting van magazijnen heeft een duidelijke impact op lokaal niveau; er duiken 

steeds meer grote magazijnen op voorzien van heel wat laad- en losfaciliteiten en deze 

genereren aanzienlijke verkeersstromen. Verschillende van deze gebouwen herbergen 

Europese DistributieCentra (EDCs) die grote markten bevoorraden. Voorts zijn 

havengebieden aanzienlijk uitgebreid en ook rond luchthavens zijn er heel wat logistieke 

activiteiten gelokaliseerd. Op een hoger schaalniveau gaat de groei van de logistiek gepaard 

met veranderde patronen inzake de locatie van productie. Logistieke dienstverleners zorgen 

er niet alleen voor dat transport goedkoper wordt, maar maken het mogelijk om bepaalde 

activiteiten elders te lokaliseren. Meer transport en logistiek is daarbij niet louter een effect, 

maar is zelf ook de oorzaak van nieuwe ruimtelijke patronen van productie (en consumptie) 

(Hesse en Rodrigue 2004). 
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Logistiek is ruimtelijk geconcentreerd in verschillende types locaties. Havengebieden zijn 

hiervan een duidelijk voorbeeld maar in het binnenland vinden we ook heel wat logistieke 

centra en zones terug. De wetenschappelijke literatuur hierover is echter nog relatief jong en 

logistiek is de laatste decennia sterk geëvolueerd. Vandaar dat er heel wat termen en 

terminologieën bestaan die de ruimtelijke (en functionele) verschijningsvormen van logistieke 

activiteiten trachten te vatten (denk hierbij aan termen als gateway, dry port, load centre, 

EDC, freight village, logistics node en distribution terminal). Om orde in de chaos te 

scheppen hebben Higgins et al. (2012) een classificatie opgesteld van ‘logistieke centra’. 

Daarbij bouwen ze voort op de literatuur over havens waar steeds meer aandacht gaat naar 

de relaties tussen haven en hinterland (Notteboom en Rodrigue 2005). Figuur 1 vat de 

classificatie van Higgins et al. samen. 

 

Figuur 1: Hiërarchie van logistieke centra (naar Higgins et al. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: ‘TW’: Toegevoegde Waarde 

 

Op het laagste niveau situeren Higgins et al. (2012) het magazijn (warehouse). Dit zijn de 

plaatsen waar goederen worden opgeslagen en die een buffer vormen tussen leveranciers 

en klanten. Daarnaast kunnen er ook onderhoudsactiviteiten en beperkte Value Added 

Logistics (VAL)-activiteiten plaatsvinden. Een distributiecentrum is een groot magazijn of een 

groep van magazijnen gericht op de snelle verwerking van goederen. Dit houdt opslag in 

maar ook cross-docking, het overladen van goederen van de ene laadeenheid in een 

andere, dikwijls op dezelfde dag. Daarnaast zijn er ook VAL-activiteiten zoals labelling, order 

picking en het verwerken van teruggezonden artikelen. Container opslag- en herstellocaties 

worden ook op dit laagste niveau gesitueerd. 

Niveau 3: 
Gateway Cluster 

Niveau 2: 
Freight Transportation 
& Distribution Cluster 

Mainport 
Terminal 

 
                     Freight Village 
 
 

  Inland Port 
 
 
          Intermodal Terminal 
 
     Distribution Centre/Inland Container depot 
 
   Warehouse/Container Yard 
 

Niveau 1: 
Warehousing & 

Distribution Cluster 

hoog 
 
 
 
 
 
TW en  
Functionaliteit 
 
 

     laag 



Logistiek en Locatie 2 20140117  13 

Goederentransport en distributie clusters (Freight Transportation and Distribution Clusters) 

vormen het tweede niveau. Intermodale terminals zijn de plaatsen waar (meestal grote) 

goederenstromen die aankomen of vertrekken per binnenschip of trein worden overgeladen 

op kleinere laadeenheden (trucks) om zo naar hun bestemming te worden verzonden. 

Eventueel vinden er (beperkte) VAL-activiteiten plaats. Een binnenhaven (inland port) is een 

verlengstuk van een zeehaven en beide locaties zijn verbonden d.m.v. frequente rail en/of 

binnenvaartshuttles. Binnenhavens behandelen meestal verschillende types goederen (bv. 

containers en bulk) en voorzien ook VAL. Een freight village is een cluster van intermodale, 

distributie en logistieke infrastructuur en de daarbij horende dienstverlening. De verbindingen 

met havens, steden en industriële locaties zijn goed uitgebouwd. Een typisch kenmerk is dat 

het gaat om een cluster van activiteiten waarbij verschillende bedrijven een beroep doen op 

dienstverleners die ook in de cluster gevestigd zijn. Dit kan gaan van tankstations en 

restaurants tot terminals, hersteldiensten en douane. Doordat freight villages in regel heel 

wat oppervlakte innemen, een eigen op- en afrit hebben,… zijn ze dikwijls in meer of mindere 

mate gepland. De ontwikkeling er van is dan ook dikwijls het onderwerp van publiek-private 

samenwerking. 

 

De grootste logistieke centra of knooppunten zijn Gateway Clusters zoals grote havens en 

luchthavens. Grote veelal internationale goederenstromen komen er aan of vertrekken er en 

de volumes zijn groot genoeg zodat een aanzienlijk deel van de aan- en afvoer kan 

gebeuren per spoor of binnenschip. Heel wat ondersteunende activiteiten zijn gelegen in of 

nabij deze clusters die gekenmerkt worden door omvangrijke infrastructuren, grote 

opslagfaciliteiten, heel wat investeringen in kapitaalintensieve technologie en hoge 

werkgelegenheidscijfers. 

 

Deze classificatie in magazijnen, distributie- en gateway clusters geeft een schematisch 

overzicht van de ruimtelijk-functionele verschijningsvormen van de logistiek. Het is echter 

geen allesomvattende typologie en voor sommige faciliteiten is het niet onmiddellijk duidelijk 

tot welke categorie ze behoren. Maar het voordeel is dat het een leidraad is om de ruimtelijke 

impact van logistiek te begrijpen en dat het duidelijk maakt dat een magazijn en een haven 

deel zijn van eenzelfde systeem. Deze classificatie richt echter weinig aandacht op het 

onderscheid tussen verschillende types logistiek, er zijn immers verschillen tussen logistiek 

die gericht is op de (i) bevoorrading van fabrieken, (ii) de distributie naar detailhandel, en (iii) 

interne logistiek van bedrijven (Mérenne-Schoumaker 2007). Een meer gedetailleerde 

opdeling in niet minder dan 14 types logistiek (magazijnen) is terug te vinden in Sétra (2009, 

p.42-43) en ook IDEA Consult (IDEA Consult 2001) onderscheidt een verscheidenheid aan 

types. 
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2.3.2 Concentratie van distributiecentra 

De logistiek is niet enkel sterk gegroeid en wordt meer en meer uitbesteed, er is ook een 

ruimtelijke concentratie waar te nemen. Grote distributiecentra bedienen de hele Europese 

markt of soms zelfs de EMEA-regio (Europe, Middle East & Africa). Een afweging tussen 

schaalvoordelen en transportkosten ligt aan de basis van de ruimtelijke spreiding van 

distributiecentra en er zijn gelijkenissen met de processen in de verwerkende nijverheid 

(Browne 1993; Masson en Petiot 2010; Vickerman 1995). Er bestaat immers een relatie 

tussen de hoogte van transportkosten en de ruimtelijke spreiding van economische 

activiteiten, al is deze relatie niet lineair (Krugman 1991b; Ottaviano et al. 2002). Merk op dat 

transportkosten hier in de ruime zin van het woord dienen opgevat te worden en dat dit dus 

ook aspecten als tijd omvat. Het concentreren van activiteiten in één locatie heeft als 

voordeel dat goedkoper kan geproduceerd worden en in het geval van magazijnen, dat er 

slechts één stock is, die kleiner kan gehouden worden. Concentreren heeft slechts zin als de 

transportkosten laag genoeg zijn zodat vanuit één punt een hele regio kan beleverd worden. 

De optimale locatie ligt daarbij in de grootste markt en/of de best bereikbare plek omdat de 

relatief grootste markt dan het snelst en goedkoopst kan bediend worden (het zogenaamde 

home market effect). Indien transport zeer goedkoop is, dan is het mogelijk dat activiteiten 

meer verspreid voorkomen omdat locaties zich kunnen specialiseren en/of loonkosten een 

meer perifere locatie aantrekkelijk maken van waaruit de specialiteit van de regio dan 

geëxporteerd wordt naar de rest van de wereld. Ook al ligt de uitkomst van dit spanningsveld 

tussen transportkosten en ruimtelijke concentratie niet op voorhand vast, de literatuur (bv. 

McKinnon 2009) wijst op een concentratie van distributiecentra. Dit betekent niet dat dit voor 

elke logistieke subsector het geval is en dat er geen kleinere magazijnen beleverd worden 

vanuit de grote distributiecentra. Rodrigue en Notteboom (2010) zien zelfs een zekere 

decentralisering waarbij één EDC ondersteund wordt door verscheidene Regionale 

Distributiecentra (RDC). En als we kijken naar de literatuur over de ruimtelijke spreiding van 

economische activiteiten, dan zien we dat bijvoorbeeld Porter (2003) transport en logistiek 

catalogeert onder de meer ruimtelijk verspreide bedrijfstakken.  

 

In Europa concentreren distributiecentra zich bij voorkeur in en rond de Lage Landen. Ons 

land duikt dan ook steevast op in de top van rankings van logistieke topregios. In de 

Logistics Peformance Indicator van de Wereldbank bekleedt België de zevende positie 

(2012) en Nederland en Duitsland staan in de top vijf zowel in 2007, 2010 als 2012 (The 

World Bank 2013). De Wachter (2005) schatte het aantal EDC’s in het Vlaamse Gewest in 

2005 op 400 (ca. 3EDC’s/100km²) en in Nederland op 900 (2 EDC’s/100km²). In het 

bijzonder de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen tellen een hoge concentratie en in 

iets mindere mate Limburg, waar De Wachter (2005) potentieel zag. Desmet et al. (2010) 
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stelden enkele jaren later een databank op met 262 EDC-sites van klanten die minstens naar 

vijf Europese bestemmingen goederen distribueerden. Ze merkten ook op dat in 2008 Oost-

Vlaanderen en Antwerpen hun relatieve positie versterkt hebben in vergelijking met 2005. 

EDCs zijn uiteraard maar één aspect van de logistiek, maar wel één waar heel wat aandacht 

naar gaat. 

 

2.3.3 Suburbanisatie van logistieke activiteiten 

Op Europees niveau is er een concentratie waar te nemen van distributiecentra in de meest 

bereikbare en centraal gelegen gebieden. Op een lager schaalniveau is er suburbanisatie 

waar te nemen (Dablanc en Rakotonarivo 2010). Een combinatie van hogere grondprijzen, 

congestie, en groter wordende magazijnen ligt aan de basis van dit proces (Hesse 2004). 

Een radiale deconcentratie vanuit de (groot)stedelijke gebieden is ook in het Vlaamse 

Gewest waargenomen (IDEA Consult 2001). Dit betreft vooral de ruimtebehoevende logistiek 

die ook meer perifere locaties opzoekt buiten de onmiddellijke omgeving van de steden. 
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3 VISIES OP LOGISTIEK 

Logistiek krijgt vandaag de dag heel wat aandacht in beleidsdocumenten en dit om 

verschillende redenen. Na kort in te gaan op enkele negatieve effecten geassocieerd met 

logistiek, bespreken we hier de voornaamste redenen waarom logistiek gepromoot wordt. 

Achtereenvolgens bespreken we het economisch belang van deze bedrijfstak, de 

werkgelegenheid, de meerwaarde voor andere bedrijfstakken en de ontwikkeling van 

innovatieve logistieke clusters. Dit laatste punt krijgt het meeste aandacht omdat het project 

ruimtelijk-economische clusters van economische activiteit als onderwerp heeft. 

 

3.1 De impact van logistiek 

Er heerst met betrekking tot logistiek wel wat bezorgdheid. Ruimte-inname, congestie, 

uitstoot van vervuilende stoffen en verkeersveiligheid worden dikwijls aangehaald als 

negatieve effecten, terwijl sommigen de logistiek zien als één van de schuldigen voor 

overconsumptie (Flämig en Hesse 2011; Hesse 2004; Hesse en Rodrigue 2004; Sétra 

2009). Wat ruimte-inname betreft gaat het niet enkel over de terreinen zelf (McKinnon (2009) 

schat dat magazijnen in Engeland en Wales zo’n 23 500ha land innamen in 2006, ofwel 

0.8% van de bebouwde oppervlakte), maar ook over de dikwijls banale architectuur, niet 

duurzame bouwtechniek en de hoogte van de gebouwen. Vrachtverkeer kan uiteraard niet 

los gezien worden van logistiek, als is het moeilijk in te schatten hoeveel verkeer een 

magazijn aantrekt gezien de grote diversiteit in de sector. Door de band genomen kan men 

rekenen op enkele tientallen zware vrachtwagens per dag per 10 000m² gebouw, al is er een 

ruime vork (7-77), (Sétra 2009). Dit verkeer vergt infrastructuur en heeft een impact op de 

verkeersveiligheid en op het leefmilieu (via allerhande emissies: geluid, luchtvervuiling,…). 

De concentratie van distributiecentra en de suburbanisatie van logistiek leidt tot extra 

voertuigkilometers omdat transportkosten slechts een beperkt deel van de totale kosten 

betekenen zodat de prijs van de extra kilometers worden gecompenseerd door lagere 

grondprijzen of kleinere voorraden (Browne 1993; Dablanc en Rakotonarivo 2010). Tot slot 

kunnen we nog vermelden dat de locatie van de logistiek het personeel zelden een andere 

keuze laat dan met de wagen naar het werk te komen. Dit rapport richt zich echter niet op de 

negatieve effecten van logistiek en dit onderwerp komt hier dus slechts zeer summier aan 

bod. 

 

3.2 Logistiek is een belangrijke bedrijfstak 

De Nationale Bank van België schat de toegevoegde waarde van logistiek in België in 2010 

op 16.9 miljard euro (Mathys en Van Kerckhoven 2012). Dit is echter een onderschatting 

omdat de data niet volledig zijn en omdat heel wat bedrijven nog (delen van) hun logistiek 

zelf verzorgen. Voor 2005 wordt de totale toegevoegde waarde daarom geschat op 24 
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miljard euro, of 7.9% van het BBP van België (Lagneaux 2008). Ook voor onderdelen van de 

bedrijfstak logistiek werden studies gemaakt, zoals de luchtvaart (Kupfer en Lagneaux 2009) 

en havens (Mathys 2009; 2011). Deze rapporten worden gebruikt om de bedrijfstak logistiek 

onder de aandacht te brengen en te beargumenteren dat de sector niet alleen voor overlast 

zorgt maar tegelijk een aanzienlijk deel van onze economie uitmaakt.  

 

3.3 Logistiek creëert heel wat banen, ook voor laaggeschoolde arbeid 

In Porter’s (2003) lijst van bedrijfstakken (‘traded clusters’) in de economie van de VS staat 

‘transport en logistiek’ op de zevende plaats wat betreft werkgelegenheid. In België wordt het 

aandeel geschat op 5.3% van de werkgelegenheid in 2005 (en 5% van het BBP) (Lagneaux 

2008). Grootschalige logistieke ontwikkelingen worden niet zelden goedgekeurd door 

publieke instanties omwille van de banen die ze kunnen opleveren (Hesse 2004), specifiek 

voor laaggeschoolden waarvoor in steden en andere gebieden getroffen door de-

industrialisatie minder industriële arbeidsplaatsen voorhanden zijn (Dablanc en Rakotonarivo 

2010; Flämig en Hesse 2011; Mérenne-Schoumaker 2007; Sétra 2009; Strale 2013). 

 

3.4 De aanwezigheid van logistieke dienstverleners is belangrijk voor andere 

industrieën 

We merkten reeds op dat we transport en logistiek niet louter als afgeleide vraag kunnen 

zien, in de zin dat de economie louter een externe factor zou zijn die de vraag naar logistiek 

bepaalt. Er is een intense wisselwerking tussen wat andere industrieën vragen en wat de 

logistiek kan aanbieden. Veranderingen in logistiek veroorzaken veranderingen in 

productieprocessen en vice versa (Hesse en Rodrigue 2004). Logistieke centra worden dan 

ook gezien als diensten die een gunstig vestigingsklimaat voor andere ondernemingen 

creëren (De Munck en Vannieuwenhuyse 2008; IDEA Consult 2001; Meiduté 2005). Een rijk 

aanbod aan logistieke dienstverleners in een regio garandeert een bedrijf vlotte toegang tot 

markten en vlotte levering van grondstoffen zonder dat het afhankelijk wordt van één speler.  

 

Omwille van de ondersteunende en strategische rol zouden we logistiek kunnen omschrijven 

als een ‘enabling technology’. (Key) Enabling Technologies (KET) zijn technologieën die 

innovaties in andere sectoren mogelijk maken. De Europese Commissie (COM(2012) 341) 

interpreteert dit eerder eng en selecteert sectoren als nanotechnologie, biotechnologie en 

ICT. Het kan dan ook moeilijk ontkend worden dat ICT een KET is. Dankzij de groeiende 

rekenkracht van computers en de communicatiemogelijkheden die het internet en mobiele 

communicatiemiddelen bieden, hebben heel wat andere sectoren hun activiteiten drastisch 

veranderd en productiviteitswinsten kunnen boeken. Dit gaat van de voedingsindustrie tot 

elektriciteitsproductie, en van uitgeverijen tot luchtvaartmaatschappijen. Ontwikkelingen in 
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transport en logistiek hebben echter ook drastische veranderingen teweeggebracht in andere 

bedrijfstakken. Door innovatie en schaalvergroting in de transportsector is de prijs van 

transport spectaculair gedaald. Het succes van containertransport, met steeds groter 

wordende schepen en meer geautomatiseerde afhandeling, is daarvan een prominent 

voorbeeld. Dergelijke innovaties hebben het mogelijk gemaakt om de verschillende stappen 

van het productieproces telkens op de meest efficiënte locatie te vestigen, en de productie 

dus te fragmenteren. De spreiding van de productie heeft tot gevolg dat enorme 

hoeveelheden gevarieerde goederenstromen ontstaan tussen de diverse locaties (Dicken 

,2007). De logistieke sector heeft als taak er voor te zorgen dat dit vlot verloopt en de 

productie niet stilvalt door een slechte coördinatie. Feenstra (1998) heeft het hierbij over de 

‘integratie van handel en de desintegratie van productie’ en merkt op dat de groei van 

handel, en dus van logistiek, samenhangt met het verdwijnen van jobs voor laaggeschoolden 

in de industrie in de Westerse wereld. In dit hele proces is de planning en organisatie van het 

transport (SCM) cruciaal.  

 

3.5 Logistiek kan innovatieve clusters vormen 

Logistieke clusters worden dikwijls gepromoot door overheden met het argument dat door 

gelijksoortige bedrijven in eenzelfde regio te plaatsen, heel wat interactie ontstaat die leidt tot 

innovatie en extra toegevoegde waarde. Omdat deze studie past binnen een 

onderzoeksproject over dergelijke ruimtelijke clusters van economische activiteit, besteden 

we hieraan extra aandacht.  

 

3.5.1 Clusters en innovatie 

Opvallend, maar niet verrassend, is dat recente (voorbereidende) beleidsdocumenten 

telkens expliciet de term ‘innovatie’ gebruiken (RWO 2012; ViA 2013; VRWB 2006). Dit is 

ook het geval in de vele wetenschappelijke studies die clusters in kaart brengen en passen 

binnen de populaire benaderingen die ruimtelijke concentraties van economische activiteiten 

analyseren. Dergelijke studies zijn verwant aan de slimme specialisatie strategieën van de 

Europese, nationale en regionale overheden. Zo is slimme specialisatie het credo geworden 

in het Europese regionale beleid. Europese regionale fondsen dienen te passen binnen een 

nationale of regionale ‘research and innovation strategy for smart specialisation’ (Foray et al. 

2012, p.18). Dit vloeit mee voort uit de Europese 2020 strategie die slimme, duurzame en 

inclusieve groei naar voor schuift, waarbij slimme groei gebaseerd is op kennis en innovatie. 

Één van de zeven ‘flagship initiatives’ van de Europese 2020 strategie heet niet toevallig de 

‘Innovation Union’ (Foray et al. 2012). Wat logistiek betreft kunnen we daarbij verwijzen naar 

het recent opgerichte Europese TechnologiePlatform ALICE, wat staat voor ‘Alliance for 

Logistics Innovation through Collaboration in Europe’ (Intraregio 2013). Vlaanderen in Actie 
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wordt gezien als een voorbeeld van slimme specialisatie en zet ook in op innovatie en 

logistiek (ViA 2013). Ook op subregionaal niveau en in het kader van het Strategisch 

Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zien we dat logistiek en innovatie samen 

vermeld worden. Zo pleit SALK voor een Strategisch Onderzoekscentrum voor de logistiek 

onder de noemer ‘innovatie, export en ondernemerschap’ (Expertengroep SALK 2013, p.57). 

 

Innovatie is een vage en algemene term. Vandaar dat we hier even stilstaan bij het begrip. 

Bij innovatie denken we meestal spontaan aan vernieuwing, uitvindingen e.d.. De drang naar 

vernieuwing lijkt vandaag vanzelfsprekend, maar dit was niet altijd het geval. In het 

algemeen was traditie lange tijd het leidend principe en niet vooruitgangsdenken. Vandaag is 

(technologische) innovatie echter een cruciaal aspect van de economie. Concurrentie zorgt 

er voor dat er een constante druk is om beter te doen dan voorheen en efficiënter te zijn dan 

de concurrentie. Door efficiënter te produceren, wat kan dankzij nieuwe processen en/of 

technieken, wordt men aantrekkelijker voor klanten en komt er een dynamiek op gang. 

Andere spelers die hun positie niet willen verliezen gaan dan op hun beurt innoveren (Stutz 

en Warf 2007). Technologische innovatie wordt logischerwijs ook gekoppeld aan de stijging 

van de welvaart, zoals ook gebeurt in het reeds genoemde rapport over Technologie en 

Innovatie in Vlaanderen (VRWB 2006, p.9): ‘Er zijn zeer veel aanwijzingen dat wetenschap 

en technologische innovatie de belangrijkste motor zijn van onze kennismaatschappij en de 

hoeksteen vormen voor welvaart en welzijn van de komende generaties’. Verderop in het 

rapport wordt het begrip innovatie gedefinieerd en via het begrip structurele innovatie de link 

gelegd met regio’s en overheden:  

 

‘Innovatie wordt gedefinieerd als het succesvol naar de markt brengen van 
vernieuwende of significant verbeterde producten (productinnovatie) of het 
introduceren van nieuwe of significant verbeterde processen (procesinnovatie). 
Structurele innovatie wijst op essentiële randvoorwaarden om de innovatieve 
slagkracht van een land of regio te verhogen en waarbij de overheid een belangrijke 
rol als katalysator speelt‘ (p.41). 

 

De beschrijving van structurele innovatie geeft aan dat het niet gaat over een individueel 

bedrijf, wel over regio’s en landen. Daarbij krijgt ook de overheid een rol toebedeeld, die van 

katalysator. Het stimuleren van innovatie krijgt meer en meer aandacht en wordt steeds 

explicieter door overheden en bedrijven gepromoot. De uitbouw van wetenschapsparken, en 

het doordachte uitbouwen van samenwerking tussen verschillende onderzoekers uit diverse 

disciplines zijn voorbeelden van de relatief recente evolutie naar de bewuste uitbouw van 

een kennismaatschappij (Thrift 2006). Slimme specialisatie-strategieën passen in dit kader.  
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3.5.2 Clustertheorieën 

In de wetenschappelijke literatuur bestaat er een waaier van benaderingen die het bestaan 

en succes van innovatieve clusters trachten te verklaren. In het kader van slimme 

specialisatie wordt wel eens geopperd dat de regio belangrijker is dan de individuele 

bedrijven die er gevestigd zijn. De nabijheid van verwante en dienstverlenende activiteiten 

kan leiden tot kostenvoordelen, productiviteitsstijging, specialisatie, flexibiliteit, kennis-

spillovers en meer innovatie. De literatuur die clusters van bedrijvigheid onderzoekt is 

uitgebreid en gevarieerd. In navolging van Feser en Sweeney (2002) vermelden we 

achtereenvolgens (1) de New Economic Geography (NEG) en Urban Economics, (2) 

benaderingen die vooral voortbouwen op strategisch management, (3) de onderzoeksrichting 

die meer concepten gebruikt uit de regulatietheorie (flexibele specialisatie, Post-Fordisme,…) 

en (4) de industrial districts literatuur. Voorts vermelden we het nu populaire ‘evolutionary 

economic geography’. Deze benaderingen geven een goed overzicht van het academische 

werk rond clusters en dekken grosso modo de lading van wat andere stromingen beschrijven 

en verklaren (bv. Regional Innovation Systems; Acs en Varga 2002). In meer of mindere 

mate bevatten al deze benaderingen sporen van Alfred Marshall’s werk van meer dan een 

eeuw geleden. 

 

Vanuit de neoklassieke ruimtelijke economie is de New Economic Geography (NEG) 

gegroeid die vooral theoretische modellen ontwikkelt om te verklaren waarom economische 

activiteiten ruimtelijk geclusterd zijn. Zo stelt het basismodel van Nobelprijswinnaar Krugman 

(1991b) dat productie geconcentreerd wordt als er positieve schaalvoordelen zijn en als 

daarenboven de transportkosten laag genoeg zijn om goederen te exporteren naar andere 

regio’s. De logistieke sector speelt in deze redenering een belangrijke rol in het minimeren 

van de transportkosten s.l., die ook tijd en handelsbelemmeringen omvatten. 

 

Vanuit de management-literatuur wordt ook heel wat aandacht besteed aan opvallende 

clusters van gelijksoortige bedrijven. Saxenian (1990) haar studie van Silicon Valley heeft 

vele onderzoekers geïnspireerd om de werking van clusters nader te bestuderen. Volgens 

haar is het succes van Silicon Valley gebaseerd op een flexibel productiemodel dat gebouwd 

is op het dichte (veelal informele) netwerk van sociale, professionele en commerciële 

relaties. Dit succes kan niet losgekoppeld worden van de regio die veel knowhow en een 

rijke arbeidsmarkt van hoogopgeleiden biedt, en waar een positieve houding bestaat ten 

opzichte van ‘collective learning’ en het oprichten van nieuwe bedrijfjes. De werknemers in 

dergelijke regio’s zijn meer verbonden aan de technologie dan aan hun werkgever. Het 

gemeenschapsgevoel is belangrijk en wordt gecreëerd en in stand gehouden op congressen 

en business events allerhande, waar de gemeenschappelijke voorliefde voor technologie een 
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bindend element is. De veerkracht en het succes van de regio is mede te danken aan de 

aanwezigheid van impliciete kennis (‘tacit knowledge’) en de decentrale structuur (er is niet 

één groot dominant sleutelbedrijf). De relaties tussen leveranciers en afnemers zijn dikwijls 

heel nauw, met als gevolg dat de grenzen tussen bedrijven soms moeilijk te trekken zijn (het 

is bv. niet ongewoon dat personeel van toeleveranciers in de gebouwen van een ander 

bedrijf werkt). Ook al gebeurt een aanzienlijk deel van de productie in andere gebieden (bv. 

Taiwan), de strategische activiteiten (onderzoek en ontwikkeling,...) zijn in elkaars nabijheid 

gevestigd (gezien de vele intense relaties tussen verschillende bedrijven). De regio (Valley) 

is dus de voornaamste bron van concurrentiekracht, en niet zo zeer de individuele bedrijven. 

Naast Saxenian is ook Porter een bekend auteur met zijn wortels in de 

managementwetenschappen die clusters heeft bestudeerd (bv. Porter 2003). 

 

Gebruik makend van termen als postfordisme en flexibele specialisatie (overgang van 

‘producer driven’ naar ‘consumer driven’ productie) trachten auteurs als Storper (1992) het 

succes van technologische clusters te kaderen binnen grote evoluties in ons maatschappelijk 

en economisch bestel. In vergelijking met de massaproductie van de jaren 1960, hebben 

KMO’s aan belang gewonnen, zijn de relaties tussen leveranciers, klanten en 

onderaannemers veel intenser, en zijn productcycli korter. Niet toevallig zijn dit ook 

kenmerken die typisch zijn voor gespecialiseerde clusters. Deze evolutie gaat gepaard met 

de vervanging van gestandaardiseerde, grote goederenstromen naar flexibele, 

gefragmenteerde goederenstromen. De technologische innovaties in de transportsector en 

de daarmee ontstane gespecialiseerde logistieke sector zijn daarbij zeer belangrijke 

facilitators. In logistieke clusters kunnen logistieke bedrijven zich specialiseren, een beroep 

doen op een arbeidsmarkt waarvoor logistiek geen onbekende is en terugvallen op andere 

gespecialiseerde logistieke bedrijven om complexe opdrachten tot een goed einde te 

brengen.  

 

De (new) ‘industrial districts’ benadering tracht te verklaren waarom sommige regio’s 

(oorspronkelijk in Italië) zeer succesvol waren in een specifieke bedrijfstak (bv. keramische 

tegels, lederwaren,...). Opvallend was dat dit geen hoogtechnologische producten zijn zoals 

in Silicon Valley, maar eerder traditionele producten die echter wel op een geavanceerde 

manier geproduceerd worden (Atzema en Boschma 2005). Onderzoekers ontdekten dat de 

informele netwerken tussen bedrijven, de flexibele structuur met veel kleine ondernemingen, 

de eigen ‘cultuur’ (met een eigen jargon), de geografische nabijheid van verwante bedrijven 

en de drang om gradueel de producten te verbeteren mee het succes verklaren. Deze 

verklaringen bevatten heel wat sociologische elementen, vandaar de belangstelling voor de 

gemeenschap van ondernemers en andere relevante actoren (Becattini 2004). Ook 
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logistieke bedrijven werken samen en leren van elkaar en van hun klanten. Door hun dikwijls 

nauwe relaties met klanten kunnen verbeteringen in samenspraak met klanten getest en 

toegepast worden in de praktijk. 

 

Als laatste benadering vermelden we nog ‘evolutionary economic geography’ (Boschma en 

Frenken 2006). Deze stroming gebruikt concepten uit alle voormelde stromingen, maar wil 

vooral de nadruk leggen op de ontwikkeling van clusters, de ruimtelijke spreiding en 

ontwikkeling van ‘routines’ doorheen de tijd.  

 

Ondanks de heterogeniteit van het idee van economische clusters, kunnen veel ideeën 

gestructureerd worden rond het concept van de op kennis gebaseerde economie waarin 

innovatie centraal staat. De capaciteit om nieuwe ideeën te genereren (en diensten en 

producten) is essentieel om als bedrijf een competitief voordeel te hebben. Gezien het 

toenemende belang van kennis in de economie en de ontwikkeling van wereldwijde 

communicatienetwerken, blijft het verbazen waarom nog steeds zeer gespecialiseerde 

clusters van hoogtechnologische bedrijvigheid blijven bestaan. Het belang van geografische 

nabijheid, en dus clustering, is te verklaren door een onderscheid te maken tussen 

gecodificeerde kennis en impliciete kennis. Terwijl ‘neergeschreven’ kennis (code, boeken, 

databases,…) zich in real time makkelijk over de aarde verspreidt, is dit niet het geval met 

‘impliciete’ kennis. Expertise en ervaring, knowhow en vaardigheden zijn immers niet 

gemakkelijk neer te schrijven en niet universeel verstaanbaar. Menselijke contacten blijven 

belangrijk om dergelijke kennis door te geven. Vandaar dat bedrijven met intense contacten 

dikwijls in elkaars nabijheid gelegen zijn. Indien nodig worden wel linken gelegd met bronnen 

van kennis elders in de wereld (‘global pipelines’) maar dit gebeurt zeer selectief. 

Samengevat kunnen Marshall’s ideeën over ruimtelijke clustering geïnterpreteerd worden in 

termen van kennis. Een rijk netwerk van klanten en toeleveranciers reduceert niet enkel 

transportkosten in de enge zin van het woord, maar maakt het ook mogelijk om zeer nauw 

met hen samen te werken. De gespecialiseerde arbeidsmarkt heeft haar vaardigheden 

geleerd bij gelijksoortige bedrijven in dezelfde cluster. En de infrastructuur en collectieve 

voorzieningen dragen daartoe bij aangezien werknemers ervaring kunnen opdoen met 

gespecialiseerde apparatuur die elders niet te vinden is, en via specifieke onderwijs- en 

trainingsprogramma’s de clusterspecifieke kennis kunnen opdoen (MacKinnon en Cumbers 

2007). Het is niet altijd eenvoudig om het concept cluster te definiëren en om de beschreven 

effecten wetenschappelijk te analyseren (Lovering 1999; Martin en Sunley 2003), maar het 

voorgaande overzicht van wetenschappelijke clusterbenaderingen geeft weer van waaruit 

beleidsdocumenten hun inspiratie halen. Pleidooien voor slimme specialisatie, het (ruimtelijk) 

clusteren van logistieke activiteiten, het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen 
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onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen, en meer innovatie in de logistieke 

sector, vallen dikwijls terug op concepten uit voornoemde clustertheorieën.  

 

3.5.3 Clusterbeleid: slimme specialisatie 

Het identificeren en promoten van clusters is zeker sinds de jaren 1990 zeer populair in het 

regionaal economisch beleid. Daarvoor zijn verschillenden redenen. Overheden kiezen voor 

innovatiestrategieën onder meer omdat het alternatief competitie op basis van lonen is. In 

een geglobaliseerde wereld is dit niet echt een prettig vooruitzicht aangezien men dan de 

concurrentie aangaat met lageloonlanden (MacKinnon en Cumbers 2007). Het bottom-up 

karakter van clusterbeleid past ook binnen een meer algemene tendens die louter top-down-

beleid afwijst en meer de nadruk legt op het belang van regio’s. De nadruk op de 

concurrentiekracht van regio’s is ook populair door zijn wervend karakter, het is een 

spannende wedstrijd tussen regio’s om de beste te zijn. Economische problemen lijken ook 

relatief makkelijk oplosbaar door investeringen in R&D en door zwaktes die naar voor komen 

in benchmarkstudies aan te pakken. De regio lijkt dus haar eigen lot in handen te hebben, al 

wordt gretig gebruik gemaakt van het concept van globale competitie om minder populaire 

maatregelen te rechtvaardigen. Bij dit alles wordt echter al te dikwijls onvoldoende 

onderscheid gemaakt tussen bedrijven en regio’s; begrippen uit de bedrijfseconomie zoals 

concurrentie en concurrentiepositie zijn immers niet zomaar toe te passen op regio’s en 

landen (Krugman 1994).  

 

Het nieuwe regionale beleid profileert zich graag ten opzichte van het traditionele, klassieke 

paradigma. Het klassieke beleid zette vooral in op gelijkheid tussen regio’s terwijl het nieuwe 

paradigma zowel gelijkheid als concurrentiekracht promoot. Daardoor zijn het niet enkel de 

achtergestelde gebieden die aandacht krijgen, maar is het de bedoeling dat elke regio de 

eigen endogene potenties benut en zich specialiseert in wat het goed is. Alles gebeurt dus 

meer context-specifiek en in samenspraak met een veelheid aan actoren in tegenstelling tot 

een traditionele top-down-aanpak. Investeringen in harde (transport)infrastructuren wegen 

ook minder zwaar dan vroeger omdat ook ingezet wordt op ‘soft capital’. Al is dit onderscheid 

tussen oud en nieuw regionaal beleid soms makkelijker te detecteren in beleidsdocumenten 

dan in de praktijk (Vanthillo en Verhetsel 2012). 

 

Ondanks de bedenkingen die kunnen gemaakt worden bij de fascinatie voor clusters, zijn er 

verschillende voordelen aan de toenemende kennis over clusters. Economisch beleid dat 

enkel focust op macro-economische indicatoren op niveau van staten, lijdt aan ruimtelijke 

blindheid. De verschillen tussen deelgebieden mogen niet genegeerd worden. Voor het ene 

gebied kan structurele werkloosheid één van de voornaamste problemen zijn terwijl elders in 
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hetzelfde land een tekort aan geschoold personeel een knelpunt is. Eenzelfde recept 

toepassen in beide gebieden kan effecten genereren tegengesteld aan de bedoeling van de 

beleidsmakers (Armstrong en Taylor 2000). Een eerste stap in het genezen van ruimtelijke 

blindheid is het in kaart brengen van de ruimtelijke kenmerken van verschillende 

bedrijfstakken. Diverse studies berekenen hoe verspreid of geclusterd bedrijven binnen de 

verschillende takken zijn (Bringmann et al. 2014; Duranton en Overman 2005; Ellison en 

Glaeser 1997; Ellison et al. 2010; Krugman 1991a). Dit is relevante informatie, maar deze 

studies tonen ook aan dat bedrijven uit sommige bedrijfstakken amper geclusterd 

voorkomen. Er is ook geen enkele reden waarom alle sectoren in clusters moeten 

voorkomen. Voorts dient er ook op gewezen worden dat binnen eenzelfde bedrijfstak zowel 

spreiding als concentratie voorkomen. Er is zeker een grote concentratie van bedrijven in de 

halfgeleiderindustrie in Silicon Valley, maar zeker de grote spelers zijn door hun grootte veel 

minder afhankelijk van het netwerk van KMO’s waardoor ze meer verspreid voorkomen (Arita 

en McCann 2002). Binnen de logistiek is de mate van spreiding ook anders voor EDCs dan 

voor magazijnen die lokale supermarkten bevoorraden.  

 

3.5.4 Clusters, Slimme Specialisatie en Logistiek 

De bekendste voorbeelden van kennisclusters zijn te situeren in de ICT (Silicon Valley), 

biotechnologie, met daarnaast ‘atypische’ clusters in de productie van lederwaren (Prato) of 

bouwmaterialen (keramische tegels in Sassuolo). Toch was de eerste strategische cluster 

die de VRWB (2006) in het Vlaamse Gewest naar voor schoof logistiek (voluit ‘Transport-

Logistiek-Diensten-Supply Chain Management’). Het Vlaamse Gewest is geen alleenstaand 

geval; ook in andere Europese regio’s wordt logistiek als een strategische sector beschouwd 

die expliciet vermeld wordt in het innovatiebeleid (Flämig en Hesse 2011). We vermeldden 

reeds dat logistiek een significant deel van onze economie uitmaakt, dat logistiek voor 

(laaggeschoolde) jobs kan zorgen en dat andere bedrijven zich graag vestigen in een regio 

met een rijk aanbod van logistieke dienstverleners.  

 

De aanwezigheid van een sterke logistieke sector in een regio kan leiden tot logistieke 

innovaties. Door de aanwezigheid van veel bedrijven in deze bedrijfstak en 

kennisinstellingen met logistiek-gerelateerde opleidingen en onderzoeksgroepen is het 

waarschijnlijk dat daar nieuwe logistieke concepten en technologieën worden ontwikkeld. 

Deze innovaties ontstaan er zowel aanbodgedreven als vanuit de vraag. De aanwezigheid 

van veel afnemers van logistieke diensten zorgt er bovendien voor dat verbeteringen ‘on the 

floor’ kunnen getest en verbeterd worden. Dergelijke dynamiek zorgt, in lijn met de diverse 

clustertheorieën, voor een omgeving waar bedrijven zich gaan specialiseren in specifieke 

niches en daarbinnen een toppositie in de wereld kunnen verwerven. Vanuit 
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kennisinstellingen ontstaan spin-offs, overheden investeren in initiatieven die de logistieke 

cluster ondersteunen (onderzoek financieren, events organiseren, instituten oprichten), en 

bedrijven gaan partnerschappen aan met elkaar, met de kennisinstellingen en met andere 

instituten. Dit is kort samengevat de logica van clustertheorieën toegepast op de logistiek 

(zie ook bv. Masson en Petiot 2010)). 

 

Agglomeratievoordelen in de logistiek kunnen leiden tot specialisatie, de ontwikkeling van 

een gespecialiseerde arbeidsmarkt, een rijk aanbod van dienstverleners en meer 

investeringen in proces- en technologische innovatie. Al is er tot op heden weinig empirisch 

onderzoek dat aangeeft hoe sterk de agglomeratievoordelen spelen, de meeste literatuur 

beschrijft enkel de mogelijkheid van dergelijke voordelen (Browne 1993; Hesse 2004; 

Masson en Petiot 2010; McKinnon 2009; Rodrigue en Notteboom 2010; van den Heuvel et 

al. 2011). Het dichtst in de buurt komen waarschijnlijk de Input-Output analyses van de 

Nationale Bank van België (Coppens et al. 2007). Daaruit blijkt dat verschillende activiteiten 

zoals rederijen, scheepsbevrachters en expediteurs nauwe banden hebben met elkaar. 

 

Het is ook denkbaar dat in een regio veel logistieke bedrijven gevestigd zijn zonder dat in 

dezelfde regio veel aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan. Nieuwe technologieën 

worden dan van elders geïmporteerd. Voor arbeidsintensieve processen kan de loonkost 

immers de doorslag geven om ze in weinig kennisintensieve regio’s te vestigen. Ook de 

nabijheid van infrastructuur (bv. kades) kan er voor zorgen dat bedrijven die geen banden 

hebben zich toch systematisch in elkaars nabijheid vestigen. Merk op dat de locatiefactoren 

voor 3PL- en 4PL- of 5PL-ondernemingen verschillen. Dienstverleners die geavanceerde 

SCM-diensten leveren kunnen baat hebben bij een locatie in een informatierijke omgeving, 

dicht bij andere hooggespecialiseerde diensten en beslissingscentra van hun klanten (Luthi 

et al. 2010). Dergelijke locaties zijn eerder wereldsteden dan logistieke parken, al zijn 

beslissingscentra in bijvoorbeeld de maritieme sector wel meer dan gemiddeld gelegen in 

havensteden (Jacobs et al. 2010; Verhetsel en Sel 2009).  

 

In de typologie van logistieke centra kwam naar voor dat, zeker in freight villages en gateway 

clusters, logistieke activiteiten geclusterd voorkomen en daardoor een gespecialiseerde 

arbeidsmarkt ter beschikking hebben, een beroep kunnen doen op andere dienstverleners 

die er gelokaliseerd zijn, kunnen profiteren van de kennis van nabijgelegen bedrijven, en zich 

daardoor ook meer kunnen specialiseren. Al kan het ruimtelijke ordeningsbeleid ook de 

reden zijn voor clustering, bijvoorbeeld doordat grote magazijnen die heel wat verkeer 

genereren enkel vergunbaar zijn op industrieparken buiten stedelijke gebieden.  
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Veel landen en regio’s hebben een beleid om logistieke activiteiten te bundelen. Logistieke 

parken worden vermeld in het RSV (Ministerie Vlaamse Gemeenschap 1998), In Groot-

Brittannië is de term ‘freight village’ gangbaar, in Frankrijk spreekt men over ‘plate-forme 

logistique’, ‘Interporti’ zijn de Italiaanse variant en in Duitsland heeft men het over 

‘Güterverkehrszentrum’ (McKinnon 2009; Meiduté 2005). Verschillende logistieke centra zijn 

ontwikkeld rond ‘inland terminals’ (Macharis et al. 2012; Meers et al. 2013a; Mommens en 

Macharis 2013) in het binnenland waar transport- en supply chain-activiteiten op dezelfde 

locatie voorkomen. Zo worden de voordelen geëxploiteerd van enerzijds de massificatie van 

transportstromen en anderzijds de co-locatie van terminal- en logistieke activiteiten (en 

eventueel productieactiviteiten) (Rodrigue et al. 2010). Het samen voorkomen van logistiek, 

industrie en (maritiem) transport wordt onder meer door het Antwerpse Havenbedrijf gezien 

als een enorme troef (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 2013). 

 

Samengevat kunnen we dus stellen dat het aannemelijk is dat de clustering van logistieke 

activiteiten naast een beleidskeuze ook een strategische keuze van ondernemingen kan zijn 

om te genieten van agglomeratievoordelen. Transportinfrastructuur kan zo gedeeld worden, 

in de regio wonen heel wat gespecialiseerde arbeidskrachten, verschillende klanten, 

leveranciers en dienstverleners (garages, magazijnbouwers,…) zijn aanwezig in de 

omgeving, men kan zich specialiseren en meer innoveren door kennis spill-overs. De spelers 

die de organisatorische diensten aanbieden (SCM, 4PL-5PL) zullen waarschijnlijk kiezen 

voor meer stedelijke (kantoorachtige) locaties terwijl de grote volumes in logistieke parken en 

havens verzet worden. Daarnaast zijn er natuurlijk een hele range bedrijven variërend in 

grootte terug te vinden. Vast staat dat heel wat overheden van verschillende schaalniveaus 

logistieke clusters (verder) wensen uit te bouwen. Dikwijls wordt hierbij expliciet verwezen 

naar concepten uit het smart specialisation en clusterbeleid, maar ook naar de 

mogelijkheden om zo arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden te creëren, transport 

milieuvriendelijker te maken en een goed investeringsklimaat voor niet-logistieke activiteiten 

te ontwikkelen. Het is logisch dat beleid inzet op verschillende doelen en op basis van 

verschillende overwegingen. Het uitbouwen van gateway clusters om ten volle van 

agglomeratievoordelen te kunnen profiteren lijkt echter wel weggelegd voor mainport-

omgevingen. Dit neemt niet weg dat op lager schaalniveau interessante locaties als 

distributiecluster kunnen worden uitgebouwd. Tot slot zal er ook zowat overal in de buurt van 

productiebedrijven op kleinere schaal vraag zijn naar locaties voor magazijnen. 



Logistiek en Locatie 2 20140117  27 

4 SAMENVATTING VAN DE ANALYSE 

In dit deel wordt op basis van analyses gerapporteerd in een complementair rapport de 

ruimtelijke spreiding van de logistiek binnen België samengevat (zie rapport ‘Logistiek en 

Locatie 1: verkennende ruimtelijke analyse van de cluster logistiek en transport’; Vanoutrive 

en Verhetsel 2014). Voor een analyse op een hoger schaalniveau, met een focus op grotere 

bedrijven, verwijzen we naar Strale (2013), zie ook Figuur 2.  

 

Figuur 2: Ruimtelijke verspreiding van logistieke activiteiten in West-Europa (bron: Strale 

2013, p.94) 
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4.1 Locatiefactoren van logistieke bedrijven 

Logistieke bedrijven zijn niet willekeurig verspreid over het Vlaamse Gewest en België. Een 

aantal locatiefactoren bepalen waar bedrijven zich vestigen en een hogere kans op 

overleven hebben. We hebben reeds vermeld dat binnen Europa landen als België, 

Nederland en Duitsland preferentiële locaties zijn voor logistieke bedrijven. Hier gaan we in 

op locatiefactoren op subnationale schaal. De analyse wil immers het ruimtelijke patroon van 

de logistiek binnen één land verklaren. 

 

Mérenne-Schoumaker (2007) geeft volgende vijf locatiefactoren (zie ook Desmet et al. 2010; 

IDEA Consult 2001; McKinnon 2009; Sétra 2009; Strale 2013): 

 

- De aanwezigheid (nabijheid) van markten. Markten omvatten zowel 

bevolkingsconcentraties als industriezones.  

 

- Bereikbaarheid en de beschikbaarheid van infrastructuur. In de eerste plaats 

weginfrastructuur, maar voor grote spelers ook waterwegen, spoorwegen en 

eventueel luchthavens.  

 

- Beschikbaarheid van gronden en gebouwen. Grondprijzen zijn van belang aangezien 

magazijnen en parkeer- en manoeuvreerruimte heel wat ruimte innemen en een 

relatief lage toegevoegde waarde per hectare hebben.  

 

- Beschikbaarheid van arbeidskrachten. Hierbij gaat het zowel om laaggeschoolde 

goedkope arbeidskrachten als technisch geschoold personeel (De Wachter 2005; 

Desmet et al. 2010; Vanelslander et al. 2012). 

 

- Een ondersteunende overheid. Hierbij kan verwezen worden naar vergunningen, 

fiscaliteit, opleiding, grond- en infrastructuurbeleid (Vanelslander et al. 2012). 

 

In een studie over locatiebeslissingen van ruimtebehoevende logistieke bedrijven in het 

Vlaamse Gewest hebben Blomme et al. (2012) 100 logistieke spelers ondervraagt. Deze 

analyse geeft aan dat huurprijzen een belangrijke locatiefactor zijn, en dat bedrijven bereid 

zijn om meer te betalen voor een locatie in zeehavengebied. Ook industrieterreinen en de 

nabijheid van weginfrastructuur en binnenvaartfaciliteiten worden positief gewaardeerd. Een 

aansluiting op het spoorwegennetwerk vormt gemiddeld genomen geen reden om een 

locatie positiever te waarderen. 
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4.2 Ruimtelijke spreiding van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de 

logistieke in België 

Om een ruimtelijk beeld te krijgen van de ruimtelijke spreiding van logistiek werden enkele 

kaarten opgemaakt. De gegevens zijn op ondernemingsniveau, bijgevolg worden alle VTE 

en de toegevoegde waarde toegewezen aan de hoofdvestiging, dit kan leiden tot een 

overschatting van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de logistiek in sommige 

gemeenten, in de eerste plaats stedelijke omgevingen waar veel hoofdzetels gevestigd zijn. 

 

In Figuur 3, met het absolute aantal werknemers (VTE) in de logistiek per gemeente, valt 

onmiddellijk het belang van de as Antwerpen-Brussel op, naast enkele kleinere concentraties 

in Gent, Brugge, de as Antwerpen-Genk, en het zuid(oost)en van de provincie West-

Vlaanderen.  

 

Figuur 3: Werkgelegenheid logistiek per gemeente in 2010: absoluut (VTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4 geeft de werkgelegenheid per km² ruimtelijk weer. Aangezien gemeentegrenzen 

weinig zeggen over de ruimtelijke spreiding van economische (en dus logistieke) activiteiten, 

is het nuttig om een beeld te geven van de densiteit. In en rond grote (haven)steden neemt 

logistiek een belangrijke plaats in de economie in. Verder zijn we ook dat langs enkele grote 

transportassen de logistiek concentratie vertoont. 

20 km 
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Figuur 4: Werkgelegenheid logistiek per km² in 2010: gemeenteniveau (natural breaks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De werkgelegenheid in de logistiek is dus niet willekeurig gespreid over het grondgebied. Om 

dit fenomeen beter te vatten, werd gebruik gemaakt van Local Indicators of Spatial 

Association (LISA; Anselin 1995). Figuur 5 synthetiseert de resultaten van de analyse uit 

Vanoutrive en Verhetsel (2014). Er werd enerzijds gezocht naar lokale clusters, dit zijn 

gemeenten met een hogere logistieke ‘dichtheid’ én waarvan de buurgemeenten ook meer 

logistiek dan gemiddeld hebben. Bovenlokale clusters zijn vergelijkbaar maar in plaats van 

de buurgemeenten zijn nu alle gemeenten binnen een straal van 15km in beschouwing 

genomen. Heel wat gemeenten behoren tot beide groepen (lokaal en bovenlokaal) en 

vormen een afzonderlijke categorie in de figuur. Tot slot werden enkele meer geïsoleerde 

gemeenten ingekleurd die een hoge logistieke dichtheid kennen maar niet naar voor kwamen 

in de LISA-analyse. Logistieke activiteiten zijn duidelijk geclusterd in de as Antwerpen-

Brussel en het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen. Voorts zijn er kleinere 

concentraties in Geel/Westerlo/Heist-op-den-Berg en rond Genk. Rond Brussel komen de 

autosnelwegen E40 en E19 naar voor, en ook de N16 tussen Sint-Niklaas en Mechelen, de 

E17 bij Kortrijk en de E313 ten oosten van Antwerpen zijn zichtbaar op de kaart. 

  20 km 
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Figuur 5: Synthesekaart van de ruimtelijke clustering van logistiek (2010) op basis van de 

LISA analyse 

 

 

Naast werkgelegenheid geven we ook twee kaarten die de toegevoegde waarde weergeven 

(Figuren 6 en 7). Het ruimtelijk patroon komt grotendeels overeen met dat van de 

werkgelegenheid. 

 

  

  20 km 
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Figuur 6: Toegevoegde 

waarde van logistiek per 

gemeente in 2010: 

absoluut (enkel 

gemeenten met een 

positieve waarde zijn 

afgebeeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 7: Densiteit van de 

toegevoegde waarde in 

logistiek per gemeente in 

2010 (toegevoegde 

waarde/km²; quantielen) 
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4.3 De spreiding van de logistiek verklaard 

Hierboven is beschreven waar de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de logistiek 

geconcentreerd is. Er is ook getracht om dit patroon te verklaren op basis van de 

locatiefactoren uit de literatuur. Ten eerste is er de aanwezigheid van infrastructuur: wegen 

en waterwegen, en in mindere mate spoorwegen, en daarnaast zijn er bijzondere 

infrastructuren als havens en luchthavens. Ten tweede zijn bevolkingsconcentraties (steden) 

van belang. Verschillende types logistieke activiteiten verkiezen immers een locatie in de 

buurt van steden, omdat daar zowel consumptie als arbeid geconcentreerd zijn. Ten derde 

genereren ook industriële activiteiten een vraag naar transportactiviteiten. En tot slot is de 

prijs en beschikbaarheid van gronden en magazijnen van belang. Logistiek neemt dikwijls 

aanzienlijke oppervlaktes in en kiest daarom dikwijls voor locaties in iets minder dure 

gebieden die toch in de nabijheid van steden liggen. Dit verklaart de suburbanisatie van de 

logistiek. Hierbij dienen we ook op te merken dat niet enkel de prijs van belang is maar ook 

de beschikbaarheid van gronden en magazijnen (al bestaat er wel een relatie tussen beide). 

Door middel van een regressiemodel hebben we de werkgelegenheid in de logistiek op 

gemeenteniveau trachten te verklaren. De nabijheid van stedelijke gebieden en 

weginfrastructuur blijken inderdaad de ruimtelijke spreiding van logistiek voor een aanzienlijk 

te verklaren. 

 

4.4 Analyse van leverancier-klant relaties binnen de logistiek 

Op basis van microdata van de NBB werd onderzocht of de ruimtelijke concentratie van 

logistieke bedrijven, zoals die waargenomen werd in bovenstaande kaarten, ook impliceert 

dat er contacten zijn tussen bedrijven. In het kader van de eerder besproken clustertheorieën 

is dit relevant. Uit de gegevens blijkt dat logistieke bedrijven dikwijls ook klant of leverancier 

zijn van andere logistieke bedrijven. Zeker in en rond het Antwerpse is er een netwerk van 

leverancier-klant relaties binnen de logistiek waar te nemen (zie hierover ook Coppens et al. 

2007). Ook tussen de havengebieden en enkele locaties langsheen het Albertkanaal is er 

heel wat interactie. Figuur 8 geeft twee van de ruimtelijk meest uitgesproken clusters weer 

(Vanoutrive en Verhetsel 2014). 
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Figuur 8: Twee clusters die naar voor kwamen in de analyse van leverancier-klant relaties in 

Vanoutrive en Verhetsel (2014) 
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5 MODELLENKAART EN WENSBEELDEN  

Heel wat beleidsdocumenten wensen in te zetten op logistiek. Hier bespreken we enkele 

voorname documenten met een ruimtelijke insteek. Als inleiding geven we een eigen kaart 

die de situatie vandaag weergeeft, maar eerst geven we een overzicht van de documenten 

en hun statuut. Noteer dat concepten en ideeën uit studies wel soms een formele status 

kunnen krijgen in beleidsdocumenten, maar daarom hebben de studies zelf nog geen 

juridische waarde. 

 

-Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV; Ministerie Vlaamse Gemeenschap 1998): 

dit document heeft de sterkste juridische basis: het was voorzien in het 

planningsdecreet van 1996 en het decreet ruimtelijke ordening van 1999. Het is 

goedgekeurd door de Vlaamse regering en de bindende bepalingen zijn bekrachtigd 

door het Vlaams parlement. 

 

-Vlaanderen Distributieland/ Concept Vlaams Logistiek Netwerk: deze maken deel uit 

van een studie in opdracht van de Vlaamse overheid in uitvoering van het RSV (IDEA 

Consult 2001). Dit document heeft geen officieel statuut. 

 

-Extended Gateways Vlaanderen: gebaseerd op studies van het VIL (in 

samenwerking met o.m. Buck Consultants en andere onderzoeksbureaus) in 

opdracht van o.m. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) en met 

stuurgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van een waaier van 

overheids(gerelateerde) diensten en agentschappen. De documenten hebben echter 

geen enkele juridische status maar geven een soort van wensbeelden van enkele 

actoren. 

 

-Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (RWO 2012): dit is een 

discussiedocument goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2012. Dit is een 

onderdeel van een proces dat moet leiden tot een Witboek Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen. Dit proces is echter nog niet afgerond, vandaar dat we ook verwijzen 

naar werkdocumenten die opgemaakt worden in kader van het proces. Geen van 

deze documenten heeft bijgevolg een status die vergelijkbaar is met die van het RSV, 

maar ze maken wel deel uit van het proces om tot een officieel document te komen 

dat uiteindelijk het RSV zal vervangen (het Witboek en later het eigenlijke Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen). 
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5.1 Modellenkaart 

Figuur 9 geeft een modellenkaart weer van de logistiek in het Vlaamse Gewest (en Brussel). 

Het is een samenvatting van de gegevens die in deel 4 werden besproken. Enkele begrippen 

zijn overgenomen uit het RSV (zie verder), zoals stedelijk gebied, hoofdweg en poort. De 

intermodale terminals zijn degene gegeven in Meers et al. (2013b, p.9). Er is gekozen voor 

een modellenkaart omdat dit een geschikt medium is om de hoofdzaken weer te geven en te 

vermijden dat details de interpretatie gaan overheersen (Vanoutrive en De Maeyer 2009). 

 

Figuur 9: Modellenkaart van de logistiek in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest  

 

 

 

5.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV; Ministerie Vlaamse Gemeenschap 1998) 

hanteerde vier basisdoelstellingen waaronder het concentreren van economische activiteiten 

in stedelijke gebieden en andere plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische 

structuur van het Vlaamse Gewest, en het optimaliseren van de transportinfrastructuur. Een 

ruimtelijk principe uit het RSV dat belangrijk is voor de logistiek, is dat van de ‘Poorten als 

motor voor ontwikkeling’. De poorten zijn de vier zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en 

Zeebrugge), de HST-stations Antwerpen en Brussel, en de luchthavens van Brussel en 

Oostende (die een poort vormt samen met de haven aldaar). Binnen de poorten werden 

‘internationaal georiënteerde multimodale logistieke parken’ voorzien. Voorts ziet het RSV 
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het infrastructuurnetwerk als basis voor de locatie van activiteiten. Daarnaast kunnen we ook 

nog het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) vermelden dat omwille van de bundeling 

van infrastructuren en de aanwezigheid van economische activiteiten een afzonderlijke 

status kreeg. 

 

Onderstaande figuren geven de twee voor logistiek belangrijkste ruimtelijke principes: (1) 

‘poorten als motor voor ontwikkeling’ (Figuur 10), en (2) ‘infrastructuren als bindteken en 

basis voor locatie van activiteiten’ (Figuur 11); en de schematische weergave van de 

ruimtelijke visie op Vlaanderen zoals weergegeven in het RSV (Figuur 12). 

 

Figuur 10: Weergave van het ruimtelijk principe uit het RSV ‘Poorten als motor voor 

ontwikkeling’ (Ministerie Vlaamse Gemeenschap 2011, p. 190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Weergave van het ruimtelijk principe uit het RSV ‘Infrastructuren als bindteken en 

basis voor locatie van activiteiten’ (Ministerie Vlaamse Gemeenschap 2011, p. 191) 
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Figuur 12: Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen zoals 

weergegeven in het RSV (Ministerie Vlaamse Gemeenschap 2011, p. 194) 

 

 

 
Het RSV bevat ook een reeks bindende bepalingen; zo worden o.m. de havengebieden 

geselecteerd als poorten, en worden een aantal lijnen en zones geselecteerd als belangrijke 

infrastructuren (bv. hoofdweg) en logistieke parken. Bij de tweede herziening werd ook Genk 

geselecteerd als een soort poort buiten de zeehavens en kreeg het de status van 

internationaal georiënteerd multimodaal logistiek park (Ministerie Vlaamse Gemeenschap 

2011). Voor de poorten werden nieuwe bestemmingsplannen opgemaakt waarin o.m. de 

gebieden werden afgebakend. Tot slot is het nog belangrijk om op te merken dat naast 

gemengde regionale bedrijventerreinen ook bedrijventerreinen werden voorzien voor 

specifieke activiteiten, waaronder ‘transport- en distributiezones’, ‘watergebonden 

bedrijventerreinen’ (zie ook Pauwels et al. 2011) en ‘luchthavengebonden 

bedrijventerreinen’. 
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5.3 Vlaanderen Distributieland 

Om de uitvoering van het RSV verder te onderbouwen werden diverse studies opgemaakt, 

waaronder één over de ruimtelijk-economische aspecten in transport, distributie en logistiek 

(IDEA Consult 2001). Uit een analyse van de sector werd een kaart van de bestaande 

ruimtelijk-economische structuur van de sector gedistilleerd (Figuur 13) en ook een ‘Concept 

Vlaams logistiek netwerk’ uitgewerkt (Figuur 14). Daarbij spreekt men over ‘Vlaanderen 

Distributieland’. De zoekzones voor nieuwe locaties komen in grote mate overeen met de 

bestaande toestand en de locaties vooropgesteld in het RSV.  

 

Figuur 13: Bestaande ruimtelijk-economische structuur Transport, Distributie en Logistiek in 

2001 (Bron: IDEA Consult 2001, p.81) 
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Figuur 14: Concept Vlaams logistiek netwerk (Bron: IDEA Consult 2001, p.85) 

 

 

5.4 Extended Gateways Vlaanderen 

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) stelt onder de naam ‘Extended Gateway®’ een 

logistieke strategie voor het Vlaamse Gewest voor. Daarbij wordt verwezen naar de 

prominente positie die het gewest bekleedt in de logistiek, die het dankt aan het 

infrastructuurnetwerk, de gespecialiseerde arbeidsmarkt en de aanwezigheid van zowel 

logistieke als industriële bedrijven. Clustering is ook hier een belangrijk concept omdat zo 

goederenstromen kunnen gebundeld worden en logistieke activiteiten kunnen worden 

verankerd. Om deze strategie in de praktijk om te zetten heeft het VIL ‘logistieke hot spots’ 

gedetecteerd die door een doelgericht beleid verder kunnen ontwikkeld worden. Het VIL ziet 

daarvoor een rol weggelegd voor het infrastructuurbeleid en de ruimtelijke ordening, maar 

ook innovatie en marketing worden vermeld. Per provincie is een studie opgesteld om de 

logistieke hot spots in kaart te brengen (BuckConsultants et al. 2008; De Munck en 

Vannieuwenhuyse 2008; De Wachter et al. 2008a; De Wachter et al. 2008b; Van Breedam et 

al. 2007). De samenvattende kaart is afgebeeld in Figuur 15. 
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Figuur 15: de Extended Gateway van het VIL (VIL 2013a) 

 

 

5.5 Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

Momenteel is het proces lopende om op basis van het Groenboek Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (BRV; RWO 2012)), de daarbij horende bevraging en een uitgebreide 

overlegstructuur te komen tot een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het is tot op 

zekere hoogte een opvolger voor het RSV. Het groenboek BRV geeft de ambitie weer voor 

de ‘metropool Vlaanderen’ en geeft de punten aan die zouden moeten uitgeklaard worden. 

Ook hier wordt weer gewezen op de unieke ligging van het Vlaamse Gewest en de 

opportuniteiten die dit biedt voor de internationale handel, en dus voor bedrijven gelegen in 

dit gewest. Mobiliteit is echter een belangrijke randvoorwaarde en het is de uitdaging om via 

technologische innovatie het infrastructuurnetwerk optimaler te benutten. Innovatie is ook 

een algemene uitdaging in het streven naar een meer hoogtechnologische en 

gespecialiseerde industriële en dienstensector. 

 

Het Groenboek BRV geeft drie krachtlijnen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling: (i) de 

‘metropolitane’ allure versterken, (ii) mensenmaat behouden, en (iii) de ruimtelijke veerkracht 

vergroten. Het is dus een zoektocht naar een evenwicht tussen economische ontwikkeling, 
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het vermijden van vervreemding en het vrijwaren van het leefmilieu. Dit komt naar voor in de 

strategische thema’s. Er mag geen nieuwe open ruimte ingenomen worden, groei zal dus 

binnen de bestaande bebouwde ruimte moeten gebeuren. Voorts lezen we onder 

‘Vlaanderen verbinden’: 

 

‘Voor de uitbouw van het logistiek netwerk wordt een eigen ruimtelijke 
ontwikkelingslogica vooropgesteld. De havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen 
vormen samen met de Nederlandse havens een belangrijke internationale 
goederenpoort, die we samen met een beperkt aantal inlandse knooppunten verder 
ontwikkelen. Havens en inlandse knooppunten zijn onderling goed verbonden via 
verschillende modi (water, spoor, weg en leidingen) en zorgen voor een zo efficiënt 
mogelijk transportsysteem. Dit netwerk van logistieke poorten en inlandse knooppunten 
vormt de basis om logistiekafhankelijke productie te ontwikkelen. Vertrekkend van het 
Europees TEN-netwerk, willen we het bestaande geheel van vervoersnetwerken 
optimaliseren, verduurzamen en waar nodig herstructureren. We betrekken hierin de ons 
omliggende regio’s. De knooppunten op en tussen de verschillende vervoerssystemen 
worden zo ontwikkeld dat een vlotte uitwisseling mogelijk is.‘ (RWO 2012, p.39) 

 

Naast ‘Groeien met minder ruimte’ en ‘Vlaanderen verbinden’ is nog het strategisch thema 

‘Innovatieve clusters’ relevant. Dit sluit aan bij de eerdere bespreking van het cluster-idee. 

De economische thema’s contrasteren enigszins met het luik ‘verscheidenheid op 

mensenmaat’ waarbij vooral de nadruk ligt op nabijheid, leefkwaliteit en herkenbaarheid. Ook 

bij de punten met betrekking tot landbouw is nabijheid belangrijk en wordt bijvoorbeeld 

gepleit om meer te kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel. Het groenboek BRV was 

vooral bedoeld om de discussie aan te gaan, vandaar dat het niet hoeft te verbazen dat er 

nog wat moeilijk verzoenbare statements in terug te vinden zijn.  

 

5.5.1 BRV opgave 6: ‘de Performantie van het logistiek netwerk verhogen’ 

In het kader van de werkzaamheden om te komen tot een (witboek) Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen zijn zes opgaven geformuleerd, waaronder ‘de Performantie van het logistiek 

netwerk verhogen’. Hierover werd op 10 april 2013 een workshop gehouden (Van der Lecq 

et al. 2013) en daarna werd een kernnota over deze opgave geschreven, gedateerd op 23 

april 2013 (Vandaele 2013), verder ‘kernnota logistiek’). Voorts zijn er nog situatieanalyses 

gemaakt van (i) de Vlaamse Zeehavens, (ii) de regionale logistieke knopen in Vlaanderen 

(binnenvaart- en spoorterminals buiten havengebieden) en (iii) ‘luchthaven Brussel-

Nationaal’. Deze analyses geven een overzicht van enkele gegevens m.b.t. overslagcijfers, 

ligging, belangrijke trends e.d.m..  

 

Hier focussen we op de kernnota logistiek (Vandaele 2013) en de concepten en ideeën die 

erin vervat zitten. De nota start met een verwijzing naar de centrale ligging van en de sterke 
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vertegenwoordiging van logistiek in het Vlaamse Gewest. Congestie wordt aangeduid als 

een factor die de goede bereikbaarheid kan doen dalen. Het document verwijst ook naar het 

wegtrekken van sommige logistieke bedrijven uit havengebieden, het relatief lage aantal jobs 

per hectare en de spreiding van activiteiten welke meer verkeerstromen tot gevolg zou 

hebben. Op economisch vlak verwijst men naar het belang van het denken in termen van 

logistieke ketens. Concurrentie speelt niet zozeer tussen havens, maar tussen zulke 

logistieke ketens. Vandaar het belang van het vlot aaneenschakelen van de verschillende 

onderdelen (maritieme toegang-haven-hinterland). 

 

Figuur 16 geeft een grafische weergave van de verschillende elementen die aan bod komen 

in de kernnota logistiek. Dit is een interpretatie van de auteurs van voorliggend rapport en 

dus niet noodzakelijk de visie van andere actoren in het BRV-proces. Desalniettemin geeft 

het ons inziens weer wat neergeschreven staat in de kernnota logistiek. De belangrijkste 

elementen in de kernnota logistiek zijn: 

 

-logistieke knooppunten: dit zijn de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge 

en Brussels Airport (de overige (lucht)havens worden te klein geacht om een rol van 

betekenis te spelen). Activiteiten worden in knooppunten geconcentreerd om hinder 

te beperken en om voldoende kritische massa te genereren. Deze knooppunten zijn 

via continentale verbindingen zeer goed ontsloten. Brussels Airport is verbonden met 

de luchthavens van Frankfurt, London, Amsterdam en Parijs. De luchthaven richt zich 

ook op niches waar de vier voornoemde luchthavens niet op inzetten. 

-havennetwerk: omdat havens zich dienen te specialiseren zijn goede verbindingen 

nodig om goederen uit te wisselen tussen havens. Specialisatie dient niet absoluut te 

zijn om afhankelijkheid van één niche te vermijden en veerkracht te behouden. 

Doordat de havens goed verbonden zijn, vullen ze elkaar goed aan en maakt het 

eigenlijk niet uit in welke haven goederen toekomen. 

-interstedelijke netwerken: dit zijn concentraties van bevolking en economische 

activiteiten waar meerdere stedelijke regio’s gelokaliseerd zijn. Zeker in de 

geografische context waar het BRV betrekking op heeft, zijn dit geen 

miljoenensteden, maar wel netwerken van relatief kleinere steden die goed met 

elkaar verbonden zijn en zo gezamenlijk groter zijn dan hun individuele omvang (cf. 

het ‘borrowed size’ effect; Raspe 2012).  

-continentale verbindingen: dit zijn verbindingen (water, weg en/of spoor, maar ook 

hoogspannings- en pijpleidingen) tussen de logistieke knooppunten en grote 

interstedelijke netwerken en tussen deze internationale stedelijke netwerken 
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onderling. Havens delen deze grote verbindingen. Internationaal verkeer krijgt 

voorrang op deze verbindingen en congestie wordt vermeden. 

-regionale logistieke knooppunten: deze bedienen interstedelijke netwerken en zijn 

vooral gericht op EDC’s en Value Added Logistics. Activiteiten die minder footloose 

zijn worden aangetrokken. De regionale knooppunten worden minstens bimodaal 

ontsloten en hebben goede verbindingen met het havennetwerk. Vanuit deze 

knooppunten worden de knooppunten voor stadsdistributie en andere grote 

afnemers bevoorraad.  

 

 

 
Figuur 16: Schematische voorstelling van de verschillende ruimtelijke elementen m.b.t. 

logistiek in de kernnota logistiek in een hypothetische regio (interpretatie van de auteurs) 

 

 

 

Uitgaande van een conceptueel kader opgebouwd uit voornoemde elementen (logistieke 

knooppunten, continentale verbindingen,…) worden volgende principes naar voor 

geschoven:  
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  -‘De territoriale performantie van de logistieke knooppunten verdubbelen’ 

Er wordt van uitgegaan dat havens nu een louter logistieke roeping hebben en te veel 

focussen op overslagcijfers, terwijl in de toekomst meer aandacht zou moeten gaan 

naar toegevoegde waarde en jobs per hectare. Hierbij gaat men er van uit dat 

internationale handel niet oneindig kan en mag blijven groeien, en dat havengebieden 

zich moeten heruitvinden in een situatie waar korte ketens en lokale bevoorrading 

belangrijker worden. Het begrip territoriale performantie kan begrepen worden als de 

meerwaarde die voor de samenleving gegenereerd wordt (vanuit een ruimtelijke 

focus). Logische indicatoren zijn toegevoegde waarde en jobs per hectare. Binnen 

het BRV proces is er veel aandacht voor ruimte-neutraliteit, in andere woorden: de 

bodem mag niet verder verdicht worden. Vandaar dat bijkomende gebouwen en 

infrastructuren in de eerste plaats moeten komen op brownfields of dat een verlies 

aan open ruimte elders gecompenseerd wordt. 

  -‘Een havennetwerk uitbouwen tussen Zeebrugge, Gent, Antwerpen en Rotterdam’ 

Deze havens worden als één systeem gezien waarbij elke haven zich in aanzienlijke 

mate toelegt op haar kernactiviteiten. Als voorbeeld wordt gegeven: Rotterdam: 

containers, Antwerpen: stukgoed, Gent: bulk, Zeebrugge: roro. 

  -‘Het havennetwerk deelt het netwerk van continentale verbindingen’ 

Dit past binnen het idee dat de focus niet moet liggen op individuele havens, maar 

wel op het netwerk. Havens delen dus de hinterlandnetwerken naar de verschillende 

Europese achterlanden.  

  -‘Een interstedelijk netwerk deelt een regionaal logistiek knooppunt’ 

Dit moet enerzijds de verspreiding van logistieke activiteiten beperken en anderzijds 

agglomeratievoordelen versterken zoals in het ‘freight village’ concept. 

  -‘Luchthaven Zaventem inschakelen in het netwerk’ 

Brussels Airport dient zich in te passen in een ruimer netwerk van luchthavens 

(Frankfurt, London, Amsterdam en Parijs) en daarbinnen vooral in te zetten op eigen 

niches. 

  -‘Bron en put van hinder’ 

Dit principe gaat over het beperken van hinder (aan de bron aanpakken, bufferen,…). 

Ook het bundelen van logistieke activiteiten is een strategie om hinder te 

concentreren en daardoor de impact op andere gebieden te beperken. 

 

Om voornoemde principes te kunnen realiseren worden ook enkele organisatorische 

elementen naar voor geschoven in de kernnota logistiek. De meeste aandacht gaat naar de 

oprichting van een Vlaams-Nederlands bestuursplatform dat een rol krijgt bij het bepalen van 

de specialisaties van de havens, het uitwerken van één visie op het havennetwerk, de 
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ambities met betrekking tot de continentale verbindingen (incl. investeringsbeleid) en het 

beperken van hinder.  

 

5.5.2 Enkele noten bij de BRV-visie op logistiek 

Industrie in havens 

Het klopt dat wanneer gesproken wordt over havens dikwijls gefocust wordt op 

overslagcijfers (aantal containers (TEUs), voertuigen,…). Echter, havenbesturen en anderen 

benadrukken dikwijls het belang van industriële activiteiten in havengebieden, we verwezen 

in dat verband reeds naar de visie van het Antwerpse Havenbedrijf waarin het samen 

voorkomen van logistiek, industrie en (maritiem) transport als een enorme troef naar voor 

wordt geschoven (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 2013). Ook andere havenbedrijven, 

in de eerste plaats dat van Gent, verwijzen graag naar de aanwezigheid van industriële 

bedrijven in hun haven. De rapporten van de Nationale Bank van België onderbouwen de 

stelling dat industrie nu reeds belangrijk is in havengebieden. Niet-maritieme activiteiten zijn 

in verschillende gevallen in termen van toegevoegde waarde belangrijker dan de eigenlijke 

maritieme activiteiten (Mathys 2011). Het klopt dat industriële aanwezigheid geen vast 

gegeven is, dat er heel wat uitdagingen zijn en dat de industrie zal veranderen indien 

materiaalkringlopen meer gesloten worden. Maar de indruk mag niet gewekt worden als 

zouden de havens in het Vlaamse Gewest momenteel geen belangrijke vestigingslocatie 

voor industriële activiteiten zijn.  

 

Delen van hinterlandverbindingen en het havennetwerk 

Wat de hinterlandverbindingen van de havens betreft zou de indruk kunnen ontstaan dat die 

momenteel telkens aan één haven toebehoren. Van de infrastructuurnetwerken buiten de 

havengebieden wordt nu al gebruik gemaakt door verkeer dat zijn oorsprong kent in diverse 

havengebieden en, vooral, elders. De hinterlanden van havens in de Hamburg-Le Havre 

range overlappen dan ook in belangrijke mate (Kashiha en Thill 2013). Het is ook niet zo dat 

op autosnelwegen dichtbij havengebieden enkel vrachtwagens rijden met oorsprong of 

bestemming in de haven, dit is bijvoorbeeld maar het geval voor een kwart van de 

vrachtwagens op de Antwerpse ring (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 2012). Ook de 

verkeerstromen tussen havengebieden zijn aanzienlijk. Er is heel wat treinverkeer tussen 

Zeebrugge en Antwerpen en het aantal containers dat getransporteerd werd op de Schelde-

Rijn verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen werd voor het jaar 2005 geschat op 

850 000 TEU. Per spoor reisden (in 2004) nog eens 285 000 TEU via shuttle treinen tussen 

deze havens (Notteboom 2009). Het delen van achterlandinfrastructuur en transporten 

tussen havens zijn dus dagelijkse kost. Het betreft voor een deel ook lege containers. Het 
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centraliseren van het gros van de containertrafiek in één haven zou vermoedelijk het 

transport van lege containers nog doen toenemen.  

 

In tegenstelling tot transport tussen havens zou het voorrang geven aan internationaal 

verkeer wel nieuw en revolutionair zijn. Een definitie van internationaal verkeer is echter niet 

terug te vinden. Een groot deel van de goederen die toekomen in de havens hebben een 

bestemming binnen de landsgrenzen. Hoe ver dit voorrangsprincipe voor internationaal 

verkeer doorgedreven moet worden is ook niet duidelijk. Wil dit zeggen dat nieuwe 

infrastructuren (cf. Betuweroute) worden aangelegd of dat lokaal verkeer ontmoedigd wordt. 

In het Groenboek BRV (RWO 2012) werd het idee naar voor geschoven dat 

personenvervoer gebeurt met zachte modi (lokaal) of per openbaar vervoer (langere 

afstanden). In dergelijk scenario kunnen de autowegen grotendeels vrijgemaakt worden voor 

goederenverkeer, als is het niet duidelijk hoe haalbaar dit is. Er is geen reden waarom, 

zonder drastische verhoging van transportkosten of strenge regulering, personenverkeer niet 

zal kiezen voor deze wegen. Zeker indien congestie substantieel zou verminderen, zoals 

naar voor geschoven wordt in het BRV. Uit de kernnota logistiek konden we ook niet 

opmaken wat het belang van autosnelwegen is. Internationaal verkeer omvat grote stromen 

over grote afstanden in tegenstelling tot de meer lokale fijnmazige distributie. Slechts een 

beperkt deel van het internationaal verkeer hoort vanuit BRV-perspectief op het wegennet 

thuis. Scherp gesteld, enkel het transport vanuit regionale logistieke knooppunten naar 

stedelijke regio’s zou over de weg dienen te gebeuren. Vandaar de vraag of op lange termijn 

autosnelwegen nog wel tot de continentale verbindingen zullen behoren? 

 

Er wordt een belangrijke taak weggelegd voor andere modi dan het wegverkeer 

(binnenvaart, spoor, pijpleidingen). Door het bundelen van goederenstromen kunnen deze 

modi, die een grotere schaal vereisen, ingezet worden. Er wordt de indruk gewekt dat de 

taak van onze havens sterk op import gericht is, en het verder verdelen van de 

geïmporteerde goederen, al wordt wel de bedenking gemaakt dat indien kringlopen gesloten 

worden overslag zou kunnen afnemen. Modi als de binnenvaart zijn echter slechts minder 

vervuilend indien er grote hoeveelheden getransporteerd worden. De heropleving van 

bijvoorbeeld de binnenvaart is dan ook meer het gevolg van massificatie ten gevolge van de 

groei van transport dan van een ecologisch beleid (Rodrigue et al. 2010). De vermindering 

van de uitstoot gebeurt dan ook vooral in relatieve termen.  

 

Bestuurlijk is het gedeeltelijk samen beheren van verschillende havengebieden ook niet 

evident, zeker niet in de Hanzeatische traditie van autonome havenbesturen op lokaal niveau 

(Suykens en Van de Voorde 1998; Verhoeven en Vanoutrive 2012). Ondanks de regelmatige 
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contacten tussen vertegenwoordigers van verschillende havenbedrijven, is het moeilijk om 

concreet te maken hoe een verregaande samenwerking, en al zeker één met een 

Nederlandse haven (Rotterdam), er kan uitzien. Niettegenstaande het besef bij 

havenbesturen dat rederijen en terminaloperatoren door fusies en overnames meer macht 

verkregen hebben ten opzichte van havenbesturen (Heaver et al. 2000; Heaver et al. 2001; 

Janssens et al. 2003; Meersman et al. 2013), lijkt het weinig realistisch dat havenbesturen of 

andere overheden zonder al te grote problemen afspraken zouden maken over het verdelen 

van trafieken. Er kunnen dus enkele vraagtekens geplaatst worden bij de maakbaarheid van 

het havennetwerk zoals voorgesteld in de kernnota logistiek. 

 

De rol van regionale logistieke knooppunten 

Regionale logistieke knooppunten krijgen in het conceptueel kader van de kernnota logistiek 

vooral een rol in het verdelen van goederen die via de continentale verbindingen uit de 

logistieke knooppunten (havens) komen. Deze knooppunten bedienen grote individuele 

bedrijven(zones) en de stadsdistributiecentra. Het centraliseren van stadsdistributie is echter 

niet zo evident gezien de grote variëteit aan bestemmingen, zowel wat betreft locatie, 

productkarakteristieken als levertijd (Dablanc 2009). Voor het overige doen de regionale 

logistieke knooppunten zowel denken aan enerzijds ‘freight villages’ en anderzijds 

consolidatiepunten. Freight villages zijn concentraties van logistieke activiteiten waar door 

schaal, specialisatie en samenwerking meerwaarde gecreëerd wordt. Het begrip roept 

associaties op met innovatieve economische clusters. Een consolidatiepunt daarentegen is 

een term die vooral in kringen van openbare werken wordt gebruikt. Verschillende studies 

gaan na of het haalbaar is om binnenvaartterminals te bouwen langs waterwegen (Macharis 

et al. 2013; Macharis et al. 2012; Meers et al. 2013a; Meers et al. 2013b; Mommens en 

Macharis 2013). Haalbaarheid wordt berekend op basis van huidige trafiekcijfers naar 

Belgische gemeenten en het kostprijsverschil tussen een vrachtwagenrit en een trip per 

binnenvaartschip. Haalbaarheid is een cruciaal criterium, maar voor de ontwikkeling van 

regionale knooppunten dienen ook zaken als arbeidsmarkt, hinder, aanwezigheid van 

logistieke bedrijven in het gebied en dergelijke meegenomen te worden. Een 

consolidatiepunt wenst in de eerste plaats een transportprobleem op te lossen, terwijl 

concepten als freight village een veel ruimere scope hebben. 
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6 CONTACTEN MET STAKEHOLDERS 

In het kader van de ad hoc opdracht over logistiek die kadert binnen het BRV werden ook 

enkele vragen gesteld aan enkele stakeholders. Dit gaat om Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (POM), sectororganisaties, ondernemersorganisaties, 

vakbonden, een milieuorganisatie en enkele individuele ondernemingen. Volgende vragen, 

vergezeld van een korte presentatie, werden per mail gesteld:  

 

  -Kan u zich vinden in deze (beknopte) beschrijving van logistiek? 

  -Waar moet het ruimtelijk beleid volgens u rekening mee houden? 

  -Waar verwacht u ontwikkelingen? 

  -Waar zou ruimte moeten gereserveerd worden voor logistiek? 

 

Er werd hierbij niet verwezen naar concepten uit het BRV proces, maar wel naar bevindingen 

uit de literatuur en eigen analyses. De verschillende antwoorden die we ontvingen werden in 

één tekst verwerkt, samen met enkele elementen die aan bod kwamen tijdens de workshop 

die gehouden werd in het kader van het BRV (Van der Lecq et al. 2013). Deze bespreking 

mag zeker niet geïnterpreteerd worden als zijnde het resultaat van een bevraging van een 

representatieve steekproef. Het leunt dichter aan bij een focus group benadering (voor een 

applicatie in een logistieke context, zie bv. Sink et al. 1996) waarbij getracht wordt om na te 

gaan wat interessante elementen zijn en welke zaken niet over het hoofd mogen worden 

gezien. In onze eigen korte bevraging werden respondenten wel niet samengebracht om te 

discussiëren.  

 

Terreinen en grondbeleid 

De huidige concentraties van logistieke activiteiten en in het bijzonder de mainports worden 

als geschikte locaties aangeduid, ook voor toekomstige ontwikkelingen. In het bijzonder 

wordt verwezen naar o.m. de sites van Ford Genk (binnenhaven Genk) en Opel Antwerpen 

(haven van Antwerpen). In het algemeen genieten ontwikkelingen bij bestaande logistieke 

activiteiten en brownfields de voorkeur. Ontwikkelingen nabij mainports bieden meer 

garanties op verankering van de activiteiten en de gegenereerde toegevoegde waarde. 

Samengevat genieten locaties nabij grote assen, bestaande clusters en mainports de 

voorkeur, al merkte één respondent op dat elk bijkomend terrein welkom is.  

 

Er wordt om verschillende redenen gepleit voor ruimtelijke clustering van logistieke 

activiteiten en tegen het ontwikkelen van nieuwe, kleine zones. Clustering maakt immers 

bundeling van stromen mogelijk, dit biedt meer kansen voor meer milieuvriendelijke modi 
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(binnenvaart, spoor). Het kan ook helpen om hinder te beperken en om zeehavengebieden 

efficiënter te verbinden met het hinterland (door transportstromen te bundelen). Clusters 

moeten rechtstreeks aantakken aan grote infrastructuren om zo transporten door 

woongebied te vermijden en hinder voor buurtbewoners te beperken.  

 

Ondanks de vraag naar logistieke terreinen, blijven sommige terreinen lang onbenut omdat 

ze in privéhanden zijn en als strategische reserve fungeren. Het is echter minder duidelijk 

hoe deze op de markt kunnen worden gebracht. Terreinen die reeds in gebruik zijn worden 

ook niet altijd op de meest efficiënte wijze ingezet. Eén respondent verwijst daarbij naar 

Hong Kong en Singapore waar grondprijs en schaarste er toe aanzetten om ruimte-

intensiever te werken. Ook hier wordt wat de overheid kan doen als vraag geformuleerd. 

Clustering is wel een element dat gelinkt wordt aan het optimaliseren van ruimtegebruik. 

Verschillende respondenten verwijzen ook naar de procedures om terreinen te ontwikkelen. 

Termen die hierbij gebruikt worden zijn: traag, bureaucratisch, lokale willekeur, inconsistent 

beleid en lastig.  

 

Bereikbaarheid en infrastructuur 

Infrastructuur is een veel aangehaald thema. Er wordt gesuggereerd om missing links weg te 

werken (bv. ring Antwerpen) en bereikbaarheid in het algemeen te verbeteren. Congestie 

wordt dikwijls als een bedreiging gezien. Clustering is nuttig omdat het de verkeersimpact 

kan helpen reduceren. Ook het onderhoud van de infrastructuur kwam aan bod en de 

toestand van de wegen werd als een pijnpunt ervaren. Wanneer het over beleid gaat, zijn 

infrastructuur, toegankelijkheid en bereikbaarheid de gebruikte begrippen, meer nog dan het 

voorzien van terreinen. Er werd ook nog opgemerkt dat er weinig aandacht gaat naar 

spoorvervoer. 

 

Ketenregie en 3PL 

Ondanks de onduidelijkheid over de exacte definities van 1PL, 2PL,… is er wel consensus 

over het onderscheid tussen enerzijds 3PL, het uitbesteden van transport- en aanverwante 

activiteiten, en SCM (ketenregie) anderzijds. Er wordt gewaarschuwd dat een te eenzijdige 

focus op ‘hoogwaardige’ activiteiten als planning en optimalisatie, andere activiteiten minder 

aantrekkelijk maakt omdat ze een grotere milieu-impact hebben en een lagere toegevoegde 

waarde per werknemer. De kern van de zaak is echter nog steeds het eigenlijke transport 

van goederen, en goederenstromen kunnen niet zomaar omgeleid worden. Het is risicovol 

om enkel in te zetten op de activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, die typisch 

gelokaliseerd zijn in kantoren in agglomeraties en dus een kleiner ruimtebeslag met zich 

meebrengen (merk op dat er een continuüm bestaat tussen ‘laagwaardige’ en hoogwaardige’ 
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activiteiten. VAL-activiteiten komen bv. typisch wel voor op logistieke terreinen). Het Vlaamse 

Gewest zelf is nog steeds een grote markt en de hoogwaardige activiteiten kiezen niet 

zelden een locatie in een regio waar ook heel wat andere logistieke activiteiten gevestigd 

zijn. Voorts kan de werkgelegenheid in 3PL niet vervangen worden door jobs in SCM. 

Enigszins verwant aan deze bedenking is de vrees dat de productiviteitstoename door 

automatisering en innovatie leidt tot jobverlies, ook al neemt de toegevoegde waarde 

eventueel wel toe. Dit is een klassieke bedenking met betrekking tot de standaarddefinitie 

van innovatie: de substitutie van arbeid door kapitaal, waarbij jobverlies enkel door groei kan 

opgevangen worden (Jackson 2009). 

 

Ruimere context 

Er werd ook nog verwezen naar het belang van de ons omliggende regio’s. De prijzen en 

lonen zouden er lager zijn en de eenvoud en betrouwbaarheid van regelgeving zouden er 

hoger liggen. Ondanks de verschuiving naar het oosten van de Europese economie, zou het 

Vlaamse Gewest wel belangrijk blijven en biedt in de eerste plaats intermodaal vervoer 

kansen. Tot slot werd door één respondent verwacht dat er meer samenwerking tussen 

havens zal komen.  
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7 BELEIDSAANBEVELINGEN EN HIATEN IN DE KENNIS 

Voorliggend rapport gaat in op logistiek, in het bijzonder op de ruimtelijke aspecten. We 

kaderden de beleidsaandacht voor logistiek, analyseerden de ruimtelijke spreiding van deze 

bedrijfstak in ons land en bespraken enkele beleidsrelevante documenten. Deze informatie is 

in de eerste plaats bedoeld als input voor de actoren betrokken bij de opmaak van het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Voorliggend document bevat echter geen berekening 

van het aantal hectares dat deze bedrijfstak ‘nodig’ heeft. Al is dit dikwijls de eerste vraag die 

naar voor komt vanuit het ruimtelijke ordeningsbeleid, denk maar aan de ruimteboekhouding 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV; Ministerie Vlaamse Gemeenschap 1998). 

Het is echter niet eenvoudig om de vraag naar logistieke terreinen en gebouwen in te 

schatten, zoals het overzicht van relevante factoren van McKinnon (2009) illustreert 

(Figuur 17). Concrete cijfers kunnen we hier dan ook niet geven, wel bespreken we enkele 

relevante topics en kunnen we kansrijke locaties voor logistiek aanwijzen. Clustering is 

daarbij een centraal thema, een concept waarbij we in voorliggend rapport ook even bij 

stilgestaan hebben.  

 

 

Figuur 17: factoren die de toekomstige ruimtevraag voor logistieke activiteiten beïnvloeden 

Bron: McKinnon (2009, p.300) 
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Aangezien dit deel eigenlijk gaat over ruimtelijk economisch beleid, bekijken we enkele 

dilemma’s uit dit beleid en gaan we na of discussies hieromtrent ons iets kunnen bijleren. De 

dilemma’s komen aan bod in werken als Armstrong en Taylor (2000). Een eerste keuze die 

moet gemaakt worden, wordt meestal samengevat als ‘taking work to the workers or moving 

workers to the work’. Regionaal economisch beleid kan trachten om jobs te creëren in 

achtergestelde regio’s geplaagd door werkloosheid, of kan de mobiliteit van arbeidskrachten 

stimuleren zodat ze aan de slag kunnen in kerngebieden waar dikwijls een hogere vraag 

naar arbeid is en niet ingevulde vacatures een probleem vormen. Een zekere spreiding van 

activiteiten kan dus wenselijk zijn, vooral omdat voor lagere inkomens afstand een barrière 

vormt. Gebieden met grote concentraties aan logistiek (bv. havengebieden) zijn nu dikwijls al 

moeilijker bereikbaar en personeel is dikwijls aangewezen op de auto. Een spreiding op 

gewestelijk niveau kan daarbij nog steeds geconcentreerd gebeuren op lokaal niveau door 

de ontwikkeling van freight villages. Spreiding kan echter minder efficiënt zijn. Er is niet 

zelden een negatief verband tussen efficiëntie en gelijkheid (equity). Investeringen in clusters 

en kerngebieden genereren in regel meer opbrengst dan dezelfde investeringen in meer 

perifeer gelegen gebieden. De nieuwe generatie regionaal beleid tracht het spanningsveld 

tussen efficiency en equity te overbruggen (Vanthillo en Verhetsel 2012). Voorts is er nog de 

keuze om te investeren in infrastructuur, in bedrijven of meer rechtstreeks in werknemers. 

Stakeholders lijken voornamelijk te pleiten voor investeringen in infrastructuur en in vlotte 

(ruimtelijke ordening) procedures. De effecten daarvan zijn echter niet zo eenvoudig te 

becijferen. Tot slot dient er nagedacht worden over de spreiding van middelen. Enerzijds is 

er de ruimtelijke spreiding: worden investeringen geconcentreerd in perifere gebieden omdat 

daar de nood het hoogst is, of worden de middelen verspreid over het hele grondgebied, 

inclusief de kerngebieden, waarbij men er van uitgaat dat investeringen in kerngebieden ook 

de periferie ten goede komen. Anderzijds gaat het ook over de spreiding over initiatieven en 

sectoren. Beleid kan aan policy drift lijden, waarbij heel veel kleinere initiatieven ondersteund 

worden, telkens met een beperkt budget. Om dit te vermijden worden middelen vandaag 

geconcentreerd in speerpuntsectoren. Al is er wel de neiging om te investeren in dezelfde 

aantrekkelijke bedrijfstakken. Logistiek is daarin kampioen; alle Vlaamse provincies zetten in 

hun economisch beleid in op logistiek, en 12 van de 15 Streekpacten van de Regionaal 

Economisch Sociaal Overlegcomités (RESOCs) selecteren logistiek als een belangrijke 

sector (Vanthillo et al. 2014). Dit is niet noodzakelijk negatief. Logistiek komt zowat overal 

voor en is belangrijk voor andere bedrijfstakken. Er is een grote verscheidenheid aan 

logistieke activiteiten en een beleid kan inzetten op grote clusters als zeehavengebieden en 

tegelijkertijd voorzien in een aantal kleinere clusters die een meer lokale markt bedienen. De 

hoofdstructuur wordt dan gedragen door de belangrijke knooppunten en de kleinere clusters 
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dienen niet noodzakelijk aan bod te komen in meer algemene documenten die over een 

groter gebied handelen.  

 

Op basis van dit rapport kunnen kansrijke gebieden voor logistiek gedetecteerd worden. De 

historische aanwezigheid van logistiek en de aanwezigheid van infrastructuren gebruiken we 

hier als voornaamste criteria. De Antwerpse regio en de as naar Brussel toe zijn een 

concentratie van bevolking en bieden heel wat infrastructuur aan, al kunnen 

agglomeratienadelen meer perifere locaties aantrekkelijk maken. Agglomeratienadelen zijn 

onder meer hogere grondprijzen, hogere lonen en congestie (al daalt de bereikbaarheid van 

perifere gebieden ook door congestie in de kern; Vandenbulcke et al. 2007). Buiten de 

logistieke kern, zijn havensteden Brugge en Gent ook aantrekkelijke locaties voor logistieke 

bedrijven. Rond Genk, op sommige locaties tussen Genk en Antwerpen, en in het zuiden van 

West-Vlaanderen zijn er ook (kleinere) clusters van logistieke activiteiten waar te nemen. De 

exploratieve analyse van leverancier-klant relaties leert dat deze gebieden ook 

organisatorisch linken met elkaar hebben, wat specialisatie en innovatie binnen de logistiek 

waarschijnlijker maakt. 

 

Indien men wenst te investeren in logistieke clusters dan zijn de aanwezigheid van 

infrastructuur en logistieke bedrijven slechts twee van een hele resem factoren die in 

ogenschouw kunnen worden genomen. Inzichten over de haalbaarheid van investeringen in 

terminals kunnen onder meer gehaald worden uit Macharis et al. (2013), al is dit gebeurd op 

basis van bestaande transportstromen en vooral op basis van transportkosten. 

Arbeidsmarktfactoren zijn ook zeker relevant. Wil een cluster meer zijn dan een terminal en 

verder ontwikkelen tot een zone met een rijk gediversifieerd aanbod van logistieke 

dienstverleners, dan zijn voldoende kundige werknemers nodig. Een geïntegreerde evaluatie 

om te komen tot locaties voor logistieke clusters dient ook de milieu-impact, zonevreemde 

locaties, verkeerskundige aspecten, de ligging van woonwijken, natuurgebieden en andere 

bestemmingen in rekening te brengen in een iteratief proces. Grote trends als uitbesteding, 

concentratie van stocks in EDCs en wijzigende transporttarieven zijn uiteraard ook relevant. 

Tot slot mogen de gevolgen van overheidsbeleid niet uit het oog verloren worden. 

Grondbeleid, stimulansen voor efficiënt ruimtegebruik, mobiliteitsbeleid en eigenlijk de 

meeste andere beleidsdomeinen hebben in min of meerdere mate een impact op logistiek 

(en vice versa). Een ruime dialoog is dus aangewezen. 

 

Ook onderzoeksmatig zijn er nog heel wat elementen die verdere studie verdienen. We 

denken hierbij aan het analyseren van ruimtelijke spreiding doorheen de tijd, analyse van 

punt-data, het meten van de effecten van clustering op innovatie, concurrentiekracht en 
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productiviteit van bedrijven, het in kaart brengen van andere aspecten van samenwerking 

tussen bedrijven (andere dan leverancier-klant). Ook de afbakening van de bedrijfstak 

logistiek kan nog op andere manieren gebeuren. Voorliggend rapport en het zusterrapport 

‘Logistiek en Locatie 1: verkennende ruimtelijke analyse van de cluster logistiek en transport’ 

(Vanoutrive en Verhetsel 2014) bieden de nodige aanknopingspunten voor verder 

onderzoek. 
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