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 wat is de rol van Interleuven binnen het project 
Grenzeloze Logistiek?
In de casestudie van Interleuven staat het logistieke aspect 

en het optimaal aanwenden van de aanwezige multimo-

dale mogelijkheden (water, weg en spoor) in relatie met hun 

ruimtelijke context centraal. De studie is toegespitst op de as 

Leuven – Mechelen. Zij kadert binnen de specifieke doelstel-

ling	 van	‘Grenzeloze	 Logistiek’	 om	 een	 efficiënt	 en	 duurzaam	

ruimtegebruik van de bedrijventerreinen na te streven en de 

economische activiteiten in de regio te optimaliseren. 

De dynamiek in de onderzoeksregio maakt dat verschillende 

beleidsniveaus en openbare besturen allerhande initiatieven 

en beleidsbeslissingen nemen die niet op elkaar afgestemd zijn 

en soms zelfs tegenovergestelde resultaten beogen. Veelal zijn 

die (beleids)keuzes genomen uit een te eng perspectief, secto-

raal gebonden of houden zij enkel rekening met belangen op 

het eigen grondgebied. Bovendien is de economische bedrij-

vigheid in deze regio onvoldoende gestructureerd, slechts een 

beperkt aantal terreinen wordt effectief beheerd.

Interleuven neemt de taak op zich om een gemeente-

overschrijdende visie op te stellen en uit te werken met de 

betrokken gemeenten. Het kaderen binnen een ruimere 

(ruimtelijk-economische) visie komt de ontwikkeling van speci-

fieke bedrijventerreinen ten goede.

welke concrete stappen en acties zijn er binnen dit 
project uitgevoerd? 

 Efficiënt	ruimtegebruik

Aan de hand van een thematische analyse van de spoor-, weg-, 

water- en economische structuur is aangetoond hoe deze in 

een groter geheel zijn ingebed. Daarop is een kritische insteek 

gegeven bij de huidige aanpak en/of stand van zaken. Zo kon 

onderbouwd worden dat met onderlinge samenhang en een 

visie op het groter geheel win-winsituaties kunnen ontstaan 

voor de verschillende actoren in de regio.

Onze ervaring leert dat onderzoek en studie belangrijk zijn, 

zowel op korte als lange termijn, maar dat concrete toepassin-

gen evenzeer nodig zijn voor de verankering van visie en beleid 

op het terrein. 

Daarom is aan de hand van een concreet pilootproject, met als 

uitgangspunt	gebundelde	krachten	en	efficiënt	ruimtegebruik,	

een proefvaart georganiseerd. Het betrof een samenwerking 

tussen André Celis en AB InBev. Hiermee onderzochten beide 

bedrijven de mogelijkheden op zowel organisatorisch, econo-

misch als maatschappelijk vlak en is er een voorbeeldfunctie 

gesteld naar andere bedrijven en actoren uit de regio. Vanuit 

duurzaamheidsoogpunt is er bijvoorbeeld een daling van de 

externe kosten met 36%.

 

Interleuven is een intergemeentelijke dienstverlenende vereniging en werkt binnen het arrondissement Leuven op economisch vlak aan 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, de optimalisatie van bestaande terreinen en bedrijventerreinmanagement.



Efficiënt
ruimtegebruik 

 wat verwacht u van het project Grenzeloze 
 Logistiek? 

In een periode met een grote dynamiek en waarin vele beleids-

plannen (Beleidsplan ruimte Vlaanderen, strategisch plan 

kanaal Leuven-Dijle, ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, 

…) worden herzien, wil het doorlopen proces een insteek 

geven voor en vanuit deze regio.

Interleuven streeft ernaar om samen met alle betrokken 

actoren elementen aan te reiken ter onderbouwing van een 

visie die wordt gedragen vanuit de basis. Het is de bedoeling 

dat deze visie kan worden opgenomen in andere beleidskaders 

ter	bevestiging	van	een	gezamenlijke	motivatie	naar	efficiënt	

ruimtegebruik en optimale integratie van logistieke activiteiten.

De concrete case kan door andere bedrijven worden aange-

grepen om ook voor hen samenwerkingsmogelijkheden na te 

gaan, eventuele bundelingsinitiatieven te nemen en voor een 

meer duurzame oplossing te kiezen.

Het proces wordt niet gezien als een afgerond geheel. Het 

vormt tevens een tussentijds beleids- en werkdocument voor 

alle betrokken actoren in het projectgebied. Het is de bedoe-

ling om deze gebiedsgerichte visievorming verder te laten 

evolueren met een aanzet tot vervolgstudies en tot concrete 

acties voor de realisatie op het terrein. 

 waar vinden we de projectresultaten terug? 
Met een gebiedsgerichte aanpak en visie ambieert Interleuven 

dat elke gemeente afzonderlijk kan inzetten op haar specifieke 

potenties en de meerwaarde van het geheel als economische 

as binnen de regio mee kan uitdragen én ervaren.

een schriftelijke neerslag van het onderzoek kan u terugvinden 

op de website www.interleuven.be/grenzelozelogistiek.
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