Project Grenzeloze Logistiek
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.

Interleuven
	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-

Welke concrete stappen en acties zijn er binnen dit
project uitgevoerd?
Efficiënt ruimtegebruik
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visie op het groter geheel win-winsituaties kunnen ontstaan
voor de verschillende actoren in de regio.
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Efficiënt
ruimtegebruik

	Wat verwacht u van het project Grenzeloze
Logistiek?

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

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

dat elke gemeente afzonderlijk kan inzetten op haar specifieke

plannen (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, strategisch plan

potenties en de meerwaarde van het geheel als economische

kanaal Leuven-Dijle, ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant,

as binnen de regio mee kan uitdragen én ervaren.

…) worden herzien, wil het doorlopen proces een insteek
geven voor en vanuit deze regio.

Een schriftelijke neerslag van het onderzoek kan u terugvinden
op de website www.interleuven.be/grenzelozelogistiek.

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 aangegrepen om ook voor hen samenwerkingsmogelijkheden na te
gaan, eventuele bundelingsinitiatieven te nemen en voor een
meer duurzame oplossing te kiezen.

Meer weten?
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 bedoeling om deze gebiedsgerichte visievorming verder te laten
evolueren met een aanzet tot vervolgstudies en tot concrete
acties voor de realisatie op het terrein.
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