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hoofdstuk 5 De aanpasbaarheid van de 
Kempen: een terugblik

Valerie Dewaelheyns, Hubert Gulinck, Pieter Foré, Björn Bracke,  
Pieter Van den Broeck

De geschiedenis van de Kempen laat zich lezen als een voortdurende 
aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Deze aanpassingen vonden de 
laatste eeuwen in snel tempo plaats door omslagen in beleidsdenken, 
veranderingen in industrie, landbouw en bosbouw, en onder invloed van 
een steeds toenemend aantal groepen van actoren. Tussen vele tragische 
verhalen van aanslag op bodem, natuur, milieu en landschap lezen we 
ook verhalen van flexibiliteit waarmee actoren eventueel openingen 
lieten om hun gebied te verduurzamen. Ruimtelijke aanpassingen aan 
klimaatverandering zijn in die zin niet meer dan een nieuwe aanpassingsgolf, 
maar moeten wel geplaatst worden binnen een overkoepelende en 
duurzame gebiedsontwikkeling. Het verkennen van de aanpasbaarheid 
van de Kempen aan klimaatveranderingen kan belangrijke lessen leren uit 
de relaties tussen mens en natuur, het ruimtegebruik en het ruimtelijk 
beleid doorheen de ontwikkelingsgeschiedenis van de Kempen. 

5.1 een unieke streek in Vlaanderen

De Kempen is naar Vlaamse maatstaven een grote regio met heel wat 
diversiteit. Het Kempens plateau gelegen in de provincie Limburg is een 
deltavormig grintplateau opgebouwd door fluviatiele grinden en grove 
zanden afkomstig van de Maas tijdens het Pleistoceen, gekenmerkt door 
een diepe watertafel. Vanuit het Kempens plateau stroomt een stelsel 
van rivieren en beken westwaarts in de richting van het Scheldebekken 
de Kempense laagvlakte in. Deze Kempense laagvlakte, ook wel de 
geërodeerde Kempen genoemd, heeft een ondiepe watertafel. Het 
noordelijke deel, de Noorderkempen, wordt sterk bepaald door een koepel 
van ondiep liggende klei van Rijkevorsel en bevat de waterscheiding tussen 
Schelde- en Maasbekken. De Zuiderkempen is dan weer gekenmerkt door 
grove glauconietrijke zanden, en sterk gestructureerd door de verschillende 
Netes die min of meer parallel aan elkaar westwaarts stromen. Het sterk 
ontwikkelde waterlopenstelsel vormt hier een net van kwelrijke zones en 
moerassige valleien waarbij hoger gelegen gebieden tussen de rivieren 
dienst doen als infiltratiegebieden en de overgangen tussen rug en dal 
als doorstroomgebieden. Evenwijdig aan de moerassige valleien liggen 
zandruggen. Het gemeenschappelijke kenmerk over deze diversiteit heen is 
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de zandige bodemtextuur, afkomstig van quartaire dekzanden. Deze zanden 
werden aangevoerd door de wind in aanwezigheid van sneeuw en afgezet 
tijdens de laatste ijstijd, zo’n 70.000 tot 10.000 jaar geleden. Secundaire 
verstuivingen vormden landduinen op de zandruggen, georiënteerd in 
zuidwestelijke naar noordoostelijke richting en gekenmerkt door een 
relatief diepe watertafel (Monkhouse, 1949; Paulissen et al., 2006; Antrop 
en Van Damme, 1995; Van der Veken et al., 2010; Baeyens, 1969; Denis, 
1992; De Backer en Geudens, 2009).

In dit middenstrooms gebied van de Netes situeert zich de casus Kempen. 
Het omvat de moerassige valleien van de Grote en de Molse Nete en de 
landduinen en duinpannen ter hoogte van Geel-Bel. In het westen sluit 
het casusgebied aan op het Albertkanaal, ten oosten op het kanaal Dessel-
Kwaadmechelen. Geel, Mol en Meerhout zijn de belangrijkste stedelijke 
kernen.

5.2 De traditionele Kempen (pre-1850)

Vanaf de inbeslagname in achtereenvolgende fasen tot ongeveer de industriële 
revolutie waren de veranderingen relatief traag en gestadig: bos werd door 
een eeuwenlange cultuur van extensieve begrazing, plaggen en houtsprokkel 
geleidelijk omgevormd tot heide. Tot het midden van de 19de eeuw waren 
de boerderijen kleinschalige, gemengde bedrijven waar akkerbouw op 
plaggengronden een centrale plaats innam. Het overlevingssysteem in 
deze van nature weinig vruchtbare streek was gemerkt door een stelsel 
van kleine ‘infields’ (de dorpen en de aansluitende landbouwgronden) en 
grote ‘outfields’ (de uitgestrekte heidevelden en de riviervalleien, ook de 
gemene gronden genoemd) (Kinsbergen, 1991; Monkhouse, 1949; Burny, 

Figuur 56 Studiegebied binnen de 
traditionele landschappen 
(eigen verwerking van top10vGIS (NGI) 
en traditionele landschappenkaart (Nuffel, 
2000))
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Figuur 58 Evolutie van het landschaps- 
ecologisch systeem in Geel-Bel van 1777 
tot 1970
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1999; De Blust, 2012), met indirect een belangrijke klimaatimplicatie. 
De outfields waren verzamelzones voor nutriënten en voor koolstof die 
via het potstalsysteem zorgden voor humusrijke plaggengronden in de 
infields rond de dorpen. Bodemkundigen schatten dat de plaggenbodems 
jaarlijks één millimeter aandikten met organisch aangerijkt materiaal, en 
dus een belangrijke koolstofput vormden (Driesen et al., 2001). Tegelijk 
verschraalde de heide steeds verder met klimatologische impacten zoals een 
verlaagde warmtebuffering en verhoogde risico’s op brand en winderosie. 
Een standvastige verhouding tussen mens en natuur bracht een aantal 
gestabiliseerde patronen van landgebruik voort: plaggengronden, 
(gemeenschappelijke) heidegebieden, straatdorpen, gevarieerd en gesloten 
valleilandschap, beemden, gemeenschappelijke akkercomplexen met 
dichte haagstructuren (zie Figuur 57), turfputten, ontwateringsgrachten, 
enz. 

In 1777 werden onder Oostenrijks bewind een aantal verordeningen 
uitgevaardigd die het gemeenschappelijk gebruikrecht van de heide 
aan banden legde en de ontginning van de ‘woeste gronden’ moesten 
stimuleren. De ontginningswet van 1847 versnelde de veranderingen in 
de ruimtelijke structuur van de Kempen. Deze wet stelde dat de staat het 
recht had de woeste gronden, eigendom van de gemeenten, te verkopen, te 
onteigenen of te verhuren om ze winstgevend te maken indien gemeenten 
ze niet zelf ontwikkelden. Deze gronden moesten gecultiveerd worden – 
met landbouwgewassen of planten – of bebost met naaldbomen. Vooral 
de grote vraag naar mijnhout gaf aanleiding tot een massale aanplanting 
van coniferen op de Kempense heidegronden. Om de productiviteit van 
de graslanden te verhogen, werden deze op pre-industriële wijze bevloeid. 

Figuur 57 Gemeente Belle en het gemeenschap-
pelijk akkercomplex ten zuiden van Bel (infield), 
omgeven door heide (outfield) 
(Kabinetskaart van de Ferraris, 1777)
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5.3 grote infrastructuren (1850-1945)

In de periode 1850-1945 wijzigden infrastructuurwerken de ruimtelijke 
structuur van de Zuiderkempen op een ingrijpende manier. Zo werd de 
omgeving van de Grote Nete geïndustrialiseerd: tussen 1863 en 1865 
werd de Grote Nete op enkele plaatsen rechtgetrokken en werden dijken 
aangelegd (Bosch, 2009). Het nieuwe kanalennetwerk, de ontwikkeling 
van de spoorwegtechnologie en de ingebruikname van de IJzeren Rijn 
maakten de regio aantrekkelijk voor industriële activiteiten. Dit was het 
startschot voor een langdurige en ernstige bodemverontreiniging in de 
Kempen door de non-ferro-industrie.

Na de aanleg van talrijke kanalen werden de pre-industriële bevloeiingen van 
grasland opgevolgd door grootschalige irrigaties via de Kempense kanalen. 
Het kalkrijke Maaswater zorgde zo voor bemesting van beemden, vloeiweiden 
of wateringen. Deze verschaften voeder voor vee, dat op zijn beurt meststof 
leverde ter bevordering van de landbouw, maar ook hooi waarnaar grote 
vraag was tot 1930 door het leger (Leopoldsburg), de Zoo van Antwerpen 
en de paardentram. Plannen voor landbouwkolonies met een fijnmazige 
slotenstructuur werden opgevat als een ontwikkelingsproject voor de regio (Van 
Acker, 2010). De grootschalige irrigaties met kanaalwater bleken echter vrijwel 
onmiddellijk na hun aanleg onrendabel. Door onvoldoende watertoevoer (er 
bleek 3 l/ha s nodig te zijn in plaats van de voorziene 1 l/ha s) en de aansluiting 
van steeds meer velden steeg de watervraag tot zelfs de scheepvaart gehinderd 
werd (Bosch, 2009; Baetens en Van Eerdenbrugh, 2005). 

‘…historische continuïteit tussen grootschalige, met ingenieurskunde en belangrijke 
geldmiddelen aangelegde irrigaties met kanaalwater, en de zeer algemene, vele eeuwen 

oude, door de landbouwers van de Kempen toegepaste bevloeiing van grasland.’
Burny (1999)

De initiële bedoeling van de landbouwkolonies, namelijk het aantrekken 
van privéontwikkelaars op grote schaal, had weinig resultaat. Het 
enthousiasme werd echter opgepikt door lokale boeren, die op deze manier 
twee derde van de heidegronden in gebruik namen. Door de opkomst van 
de kunstmest en de algemene mechanisering in de landbouw en industrie 
raakten de wateringen in onbruik vanaf de Tweede Wereldoorlog. Als 
alternatief werd in de beemden overgestapt op de populierenteelt (Baetens 
en Van Eerdenbrugh, 2005). Bij het graven van de Kempense kanalen 
werd kwartszand ontdekt dat bijzonder geschikt bleek als basisgrondstof 
voor de glasindustrie. De transportfunctie van de kanalen werd de 
belangrijkste factor in de industrialisering van de Kempen (Baetens en Van 
Eerdenbrugh, 2005). 
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5.4 sociale en economische expansie (1945-1962)

Vanaf de jaren 1950 onderging het Kempense landschap opnieuw een groot-
schalige herstructurering om de sociale en economische opgang van de regio 
te stimuleren. Vanuit de Belgische overheid werden infrastructuurprojecten 
gezien als hét recept om strategisch in te grijpen. De aanleg van de E313 
in 1957 maakte industriële activiteiten langs het Albertkanaal bijzonder 
aantrekkelijk. Nieuwe organisaties zoals De Kempische Economische Raad 
(1954), het Ekonomisch Komité voor de Kempen (1959) en de intercom-
munale vereniging voor de economische uitrusting in de Zuiderkempen 
(sinds 1962 de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen 
IOK), zorgden met de steun van werknemersorganisaties, ingenieurs, steden-
bouwkundigen en instanties als de vzw Economische Raad van de provincie 
Antwerpen (1956) voor een omslag in het sociaaleconomisch profiel van de 
regio, van agrarisch naar industrieel. Kernenergie, de groeiende olie-indus-
trie en opkomst van de auto zorgden voor een geheel nieuwe vorm van ener-
giebevoorrading en -vraag. 

Dit alles had een dramatische invloed op de traditionele landschapskenmerken 
van de regio. Door de nieuwe energiebronnen daalde de vraag naar hout en 
hooi waardoor ook hooilanden en houtkanten in snel tempo verdwenen. 
Het richtplan Zuiderkempen als nieuw instrument voor ruimtelijk beleid 
in de Kempen toont eveneens een sterk overwicht van het industrieel 
groeidiscours (Van den Broeck, 2012). 

5.5 grote spelers industrie, landbouw en grondeigenaars, 
eerste milieureacties (1962-1978)

Uiteraard kwam ook de Kempen in de vaart van het moderniseringsdenken 
dat zich ontwikkelde in de landbouw en onder andere vervat werd 
in het Europees landbouwbeleid. Een aantal belangrijke actoren 
waaronder Europese instituten, landbouworganisaties en de Nationale 
Landmaatschappij, stelden het verzekeren van de voedselveiligheid en 
het behoud van een aangepast landbouwapparaat als onderliggende 
doelstellingen. De strategieën die Europa en landbouworganisaties 
promootten vertoonden fordistische invloeden: waterbeheersingswerken, 
modernisering, schaalvergroting, specialisatie en mechanisatie. Zo werd 
in één van de eerste ruilverkavelingsprojecten in de jaren 1960 het 
grondwaterafhankelijke laagveengebied in de vallei van de Kleine Nete in 
Geel nagenoeg volledig ontgonnen (zie Figuur 59). Hierbij verdween het 
Geels Gebroekt, met uitzondering van het natuurreservaat De Zegge, en 
daalde het waterbufferend vermogen van de Kleine Nete aanzienlijk. 
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Vanaf de jaren 1960 vestigden grote internationale bedrijven zich langs 
het Albertkanaal. Het proactieve overheidsbeleid zorgde ervoor dat grote 
bedrijven, vaak uit de non-ferro sector, zich maximaal konden ontwikkelen. 
Vanaf deze periode namen schadelijke emissies naar lucht en water dan 
ook sterk toe.

Met de doorbraak van de automobiliteit en de aanleg van de autosnelwegen 
werd de Kempen als groen gebied met rechtstreekse verbindingen naar de 
nabijgelegen steden ook een aantrekkelijke woonomgeving. Dit zorgde voor 
een hoge woondruk op de Kempense open ruimte en leidde bovendien tot een 
aanzienlijke pendelbeweging. Vanaf de jaren 1960 maakten grondeigenaars 
en ontwikkelaars bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheden van de Wet 
op de Stedebouw van 1962 om verkavelingsvergunningen aan te vragen. 
Bijgevolg werd in deze periode druk verkaveld aan de rand van dorpskernen 
en nam de lintbebouwing langs de verbindingswegen toe. De milieu- en 
klimaatkundig interessante plaggengronden werden hierbij het eerst in 
beslag genomen. Vanaf de jaren 1960 eigenden grondeigenaars zich dus 
steeds meer grond toe voor privaat gebruik, zoals wonen en recreatie. 

Vanaf het midden van de jaren 1960 groeide het besef dat het fordistisch 
groeimodel, de toenemende ruimteclaims en de grondversnippering een 
sterke druk op milieu, landschap en natuur met zich meebrachten. In de 
Zuiderkempen verzette de actiegroep ‘Beter Leefmilieu Tessenderlo’ zich 
tegen de voorgenomen komst van Philips Petroleum. Tezelfdertijd werden 
milieugerelateerde thema’s, zoals het tegengaan van de versnippering van open 
ruimte, ook opgepikt door ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen. 

5.6 einde van het fordisme, verdergaande 
ruimteconsumptie, milieu- en natuurbeleid (1979-1990)

Als gevolg van de economische crisis van midden jaren 1970 tot midden 
jaren 1980, namen de investeringen van externe of buitenlandse onderne-
mingen in de Kempen af. Het ontwikkelingspotentieel van de bedrijven 

Figuur 60 Informatiebrochure ontwerp 
gewestplan Herentals-Mol 1976

Figuur 59 Ontginnen van de Kleine Nete 
vallei te Geel in 1870 (links) en 1972 

(rechts) (NGI)
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die er al gevestigd waren, moest volgens de overheid worden gestimuleerd 
en de ondernemingswereld moest een meer actieve rol worden toebedeeld 
in de economische ontwikkeling van de regio (Kinsbergen, 1991). Dit 
model van streekontwikkeling kon gestalte krijgen door samenwerking 
tussen openbare instanties en privéorganisaties. Enkele concrete realisaties 
waren de oprichting van het Kempens Bedrijvencentrum in Geel (1986), 
het Innovatie- en Technologiecentrum Kempen (1987) en het samenwer-
kingsverband Strategisch Plan Kempen (1987).

Tot in de jaren 1990 bleef de Kempense bevolking sterk aangroeien. Vanaf 
het van kracht worden van de gewestplannen werd het kader voor de 
vergunningverlening onder invloed van grondeigenaars, politieke partijen, 
gemeenten en de bouwsector stelselmatig aangepast en versoepeld. Het 
gewestplan Geel-Mol werd goedgekeurd in 1976, maar tot ver in de 
jaren 1990 werd er door lokale overheden soepel omgesprongen met het 
vergunningenbeleid om grote ontwikkelingsplannen te kunnen realiseren. 
Bijgevolg werd er druk verder verkaveld aan de rand van dorpskernen 
en bleef de lintbebouwing toenemen. Door de langzame vergrijzing en 
een stijging van het aantal korte vakanties groeide ook de vraag naar 
vakantiehuisjes en recreatiedomeinen. 

Het groeiend publiek besef van de milieuvervuiling en de opmars van de 
milieubeweging kregen vanaf 1978 politiek gevolg. Vooral milieuhygiëne, 
de bestrijding van verontreiniging en hinder en natuurconservatie stonden 
op de agenda. In 1975 startte de IOK met initiatieven rond de verwerking 
van huishoudelijk en met huisvuil gelijkgesteld industrieel afval, wat leidde 
tot de uitbouw van regionale, gecontroleerde stortplaatsen in Beerse, Olen 
en Meerhout. Vanaf 1977 werden de gemeentebesturen begeleid bij het 
beheer en de exploitatie van afvalwaterzuiveringstations. 

Figuur 61 Evolutie van de omgeving 
van Mol 1974-1989 met een verdere 
consumptie van open ruimte door 
wonen, versnippering van de Netevallei, 
bijkomende verharding door dominantie 
autogebruik, baanwinkels, KMO-zones 
enz. (NGI)
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5.7 natuurontwikkeling, ruimtelijke ordening en 
streekontwikkeling (1991-1999)

Vanaf de jaren 1990 werd het pleidooi van natuurverenigingen en 
natuurwetenschappers voor natuurontwikkeling en ecologische netwerken 
vertaald in beleidsmaatregelen zoals de Groene Hoofdstructuur (Bogaert, 
2004). Met de opmaak van de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen 
(GNOP) kregen de gemeenten een nieuwe (gesubsidieerde) taak toebedeeld 
inzake natuurbeleid. In Geel had het ontwerpstructuurplan ‘Bel’ tot doel 
de kwaliteit van de ruimte, het milieu, de natuur en het landschap te 
verhogen. In het landinrichtingsproject Grote Nete werd gezocht naar een 
harmonieuze inrichting voor landbouw, natuur, verkeer, water en recreatie. 

Nieuwe ideeën over streekontwikkeling en socio-economische planning 
kregen een gevolg gedurende de jaren 1990 (Hoofdstuk 16). Het 
IOK, de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), verscheidene onderzoeksinstellingen 
en het Strategisch Plan Kempen (SPK) trachtten in te spelen op de crisis 
van de industriële economie in de Zuiderkempen en het vrijkomen 
van Europese fondsen voor regionale ontwikkeling. Om aan deze vraag 
te voldoen werd in 1996 het Streekplatform Kempen vzw opgericht. 
De verdere ontwikkeling van innovatie, technologie en onderzoek en 
ontwikkeling, al dan niet in combinatie met productie, stonden hoog op 
de agenda.

De dubbele ambitie van streekontwikkeling en natuurontwikkeling 
leidde tot een weinig consistente beleids- en besluitvorming. Bij het 
verlenen van (milieu-)vergunningen werd nog geen rekening gehouden 
met natuurontwikkeling. Zo werd in 1992 in Mol-Rauw een vergunning 
toegekend voor de aanleg van een recreatiedomein gelegen in een natuur-
kerngebied (Bogaert, 2004). Anderzijds verstrengde de Vlaamse regering 
de vergunningverlening in de open ruimte door het uitvaardigen van 
milieunormen, waaronder het Vlaams reglement betreffende de milieuver-
gunning (VLAREM) en het Mestactieplan (MAP). Het verstrengen van 
het vergunningensysteem en de milieunormen hadden een impact op een 
zeer groot aantal individuele eigendommen. Het protest vanuit landelijke 
lokale overheden en individuele eigenaars was groot en overheden stonden 
opnieuw gemakkelijk afwijkingen toe op de beschermregels voor milieu 
en open ruimte.
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5.8 zoeken naar duurzame ontwikkeling, economische 
groei en rechtszekerheid (1999-2012)

De periode van 1990 tot en met 2003 was gekenmerkt door een groot 
aantal nieuwe decreten en instrumenten betreffende bos, natuur, landschap, 
ruimtelijke ordening en integraal waterbeleid, onder andere aangedreven 
door Europa. Een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden zagen het licht, 
zoals Kempens Landschap vzw (1997), Waterschappen (2003) en Rurant 
vzw (2007). Voor het eerst werden langetermijnstrategieën geponeerd voor 
thema’s zoals water, natuur, afval en mobiliteit. Vlaamse administraties, 
agentschappen, instituten, de provincie en onderzoeksinstellingen slaagden 
erin concrete projecten voor natuur en landschap te realiseren. Bovendien 
zijn vanaf 1990 verschillende van deze actoren steeds meer een actief 
grondbeleid gaan voeren. Zo bestaat er sinds 1993 een subsidiereglement 
waardoor het voor de particuliere natuurverenigingen mogelijk wordt om 
een deel van de aankoopprijzen van hun reservaten terugbetaald te krijgen 
(Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Geel, 1996). Tenslotte is er een 
grote ondersteuning door Europese beleidsvoering voor de bovenstaande 
trends. Via Europese projecten vonden actoren van verschillende sectoren 
en niveaus de weg naar middelen om duurzame projecten te financieren. 
Het herstel van natuurwaarden, de inperking van milieubelasting en 
de realisatie van plattelandsontwikkeling werden gemeenschappelijke 
doelstellingen. De instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn 
gebiedsgericht, bottom-up, participatief en geïntegreerd. 

Onder invloed van de groeiende aandacht voor klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling leverden vanaf de jaren 2000 actoren 
zoals Europese en Vlaamse administraties, grote bedrijven, UNIZO, 
RESOC Kempen, SPK en Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) 
een collectieve inspanning voor het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen en tegelijk het versterken van de economie en welvaart 
van de regio. Deze ambities staan ook in het streekpact Kempen 2007-
2012: op het vlak van duurzaamheid en innovatie wil de Kempen zich 
profileren als een toonaangevende kenniscluster. Een aantal concrete 
projecten zijn Energie conversieparken (ECP), geothermie (Geo-Heat) 
en algenproductie (Sunbuilt). Gebruikte instrumenten zijn onder andere 
samenwerkingsconvenanten tussen overheid en bedrijfsleven, groene 
stroomcertificaten en een optimaal gebruik van de mogelijkheden van 
de technologische groei, geënt op strategieën met een beperkte rol voor 
de overheid en het maximaal gebruik van marktmechanismen. Deze 
benadering wordt ook wel ‘ecologische modernisering’ genoemd. 
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Maar vanaf 2000 evolueerde op vraag van diverse actoren de beleidscultuur 
naar het eenvoudig en toetsbaar maken van overheidsintenties in 
structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Hierdoor 
werden het structuurplan en het RUP opnieuw veel statischer en 
opgenomen in het vergunningensysteem. Bovendien werd op Vlaams 
niveau het vergunningensysteem opnieuw sterker afgestemd op 
individuele grondeigenaars via een aantal maatregelen zoals de verjaring 
van bouwmisdrijven, een uitbreiding van afwijkingsmogelijkheden en 
basisrechten voor zonevreemde constructies. Zo zette minister Dirk Van 
Mechelen in 2005 zijn handtekening onder het BPA Netevallei in Geel 
waarmee rechtszekerheid gecreëerd werd voor 400 chalets in de Netevallei. 

Ondanks de moeilijke relatie tussen particuliere en collectieve doelstellingen 
slagen een aantal projecten er toch in om beide belangen te verzoenen. Met 
het oog op een ecologisch en economisch beheer door collectiviteit werden 
vanaf 2000 samenwerkingsverbanden tussen plaatselijke grondeigenaars 
opgestart, zoals de bosgroepen (2003) waaronder bosgroep Zuiderkempen 
vzw. Een gelijkaardige trend is waar te nemen bij de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen, waarbij het parkmanagement als instrument 
gebruikt werd om (bedrijfs-) economische resultaten te verbeteren en de 
milieubelasting te verminderen. 
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