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Voor u ligt het jaarverslag 2013 van POM Antwerpen, met daarin onze acties van het 
voorbije jaar.

Als uitvoerder van het economisch beleid van de provincie Antwerpen kiest POM 
Antwerpen resoluut voor de versterking van het ondernemerschap door het wel-
doordacht zoeken en ontwikkelen naar ruimte voor bedrijvigheid. Als we de levens-
kwaliteit in onze drukbevolkte provincie hoog willen houden is een effi ciënt ruimte-
gebruik immers cruciaal. Bij elke ontwikkeling of heractivering gaan we dan ook voor 
een langetermijnvisie met oog voor ecologische aspecten en een hoge levenskwaliteit 
voor onze terreinen en de omliggende woonwijken. Vanuit dit standpunt werkten we 
de voorbije jaren dan ook aan het activeren van onbenutte percelen. Zo kwam het 
terrein Sterbos in Wuustwezel in een stroomversnelling en kunnen we daar met de 
verkoop van de percelen starten. 

In Niel begint ons Wetenschapspark Universiteit Antwerpen meer en meer vorm te 
krijgen met de bouw van de incubator Darwin. Dit unieke bedrijventerrein richt zich 
op spin-offs, kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals actief in hightech
sectoren. Momenteel huisvest het doorgroeigebouw Archimedes al een tiental be-
drijven, maar met de komst van de incubator met kantoor- en laboruimte vinden ook 
start-ups en kleine groeibedrijven hun gading. 

Wij zijn trots op onze projecten die de schaarse ruimte in onze provincie correct 
en duurzaam invullen, want POM verzorgt ook bij elke ontwikkeling de volledige 
infrastructuur van groen- en waterbuffers, wegen en fi etspaden, gemeenschappelijke 
parkings en ontsluiting om de woonkern rond. 

Onze prestaties zijn natuurlijk het resultaat van het gedreven werk van alle 
POM-medewerkers en de vlotte samenwerking met andere overheden, bedrijven en 
partners . Onze dank gaat dan ook naar hen uit.

 Luc Broos Ludwig Caluwé
 Algemeen directeur Voorzitter POM Antwerpen
 POM Antwerpen Gedeputeerde voor economie
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VOORWOORD



 Boom/Niel Krekelenberg 1

 POM Antwerpen heeft in de jaren ’80 het bedrijventerrein 
Krekelenberg 1 ontwikkeld, inmiddels is het bedrijventer-
rein toe aan herstructurering. Knelpunten zijn vooral de 
problematische waterhuishouding en het ontbreken van 
fietsinfrastructuur.

 Op het bedrijventerrein is een serieuze problematiek met 
betrekking tot de RWA die regelmatig leidt tot waterover-
last op de openbare weg en de bedrijven en woningen in 
de omgeving. In het verleden zijn reeds een aantal studies 
gedaan naar delen van de problematiek, maar tot nu toe 
is er nog geen overkoepelende studie die de hele proble-
matiek analyseert en oplossingen aanreikt. Een technische 
studie zal de basis vormen voor de werkzaamheden op het 
terrein.

 Het projectgebied wordt in 2015 rechtstreeks aangesloten 
op de A12 en zal dan het vrachtverkeer komende van het 
bedrijventerrein Poort tot Noeveren verwerken. Momenteel 
is er geen infrastructuur voor de zwakke weggebruiker 
voorzien en moeten voetgangers en fietsers zich mengen in 
het auto-, vracht- en busverkeer.

 POM heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de 
gemeentes Boom en Niel en Pidpa om de herstructurering 
van het bedrijventerrein aan te pakken.

 Boom/Niel Krekelenberg 2

 Voor de ontwikkeling van dit regionaal bedrijventerrein
werd in 2002 een PPS-contract afgesloten met BC&E nv. De 
kavels zijn reeds in 2008 verkocht (aan PERI nv en Prologis) 
maar de ontwikkeling wacht op de rechtstreekse aansluiting 
op de A12.  In maart 2013 startte AWV eindelijk met de 
werken aan de zgn. banaan.

 De ontsluiting van het terrein door de ‘banaan’ is essentieel 
voor deze ontwikkeling.  Dit betekent dat vanaf nu de 
bedrijven kunnen starten met hun bouwwerkzaamheden 
en hopelijk in 2015 in exploitatie kunnen gaan. POM speelt 
hier voornamelijk de rol van faciliterende partij tussen de 
gemeenten, AWV en de bedrijven vooral met het oog op 
de timing, fasering en concrete problemen die de bouw- 
werkzaamheden met zich meebrengen. 

 In 2013 werden de nutsleidingen aangelegd.

 

 POM heeft de infrastructuurwerken geprefinancierd. Een 
afbetalingsplan wordt onderhandeld met BC&E nv.

 Een gezamenlijke vrachtwagenparking zal nog worden 
aangelegd. De timing hangt af van de financiële afhandeling 
met BC&E nv.

 Essen Rijkmaker

 De gemeente Essen heeft een RUP Uitbreiding industrie-
terrein Rijkmaker fase 1 opgemaakt met het oog op het 
ontwikkelen van een uitbreidingszone voor het lokaal be-
drijventerrein Rijkmaker. Specifiek voor dit terrein werd 
een gefaseerde ontwikkeling uitgewerkt:

- fase 1: 5,5 ha (inclusief bedrijf Akkermans en groenbuffers)

- fase 2: nadat fase 1 voor 75% volgebouwd is, kan fase 2  
  worden aangesneden (na opmaak RUP fase 2) .

 De gemeente Essen vroeg POM een projectvoorstel uit te 
werken met timing/fasering, financiering, haalbaarheid en 
de juridische mogelijkheden ter vrijwaring van de toekomst-
opties. In 2013 werden bodemonderzoeken uitgevoerd en 
een samenwerkingsvoorstel onderhandeld met de eige-
naars. Na het sluiten van deze overeenkomsten, zal POM 
een tracé voor de wegenis laten opmaken. 

Essen Rijkmaker
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 Kalmthout Rijkmaker

 Uit het onderzoek Bestemd Onbenut blijkt dat op het 
bedrijventerrein Rijkmaker in Kalmthout ongeveer 26 ha 
bestemd bedrijventerrein momenteel niet wordt ingevuld. 
De oorzaken van het niet-benutten van deze percelen zijn 
het gebrek aan overheidsinitiatief en knelpunten zoals ont-
sluiting en eigendomssituatie. Bijzondere aandachtspunten 
vormen de fasering van een ontwikkeling, de bijkomende 
verkeersgeneratie en het behoud van de natuurwaarden 
rond het gebied. 

 De gemeente Kalmthout wenst een Ruimtelijk Uitvoerings-
plan (RUP) op te maken om het industriegebied te 
herbestemmen in functie van een gedeeltelijke en gefa-
seerde ontwikkeling als lokaal bedrijventerrein. Eind 2013 
leverde Rebel Group Advisory en Tritel hun eindrapporten 
op.      

 Een inrichtingsvoorstel met een centrale ontsluitingsas, ge-
bundelde groen- en waterbuffering en vlotte fasering werd 
uitgetekend. 

 Uit de resultaten blijkt dat een gezamenlijke ontwikkeling 
tussen POM en eigenaars een haalbare kaart is. Vooraf-
gaand aan een GO/NO GO beslissing moeten echter nog 
belangrijke onderzoeksvragen worden beantwoord. Deze 
vragen kunnen best beantwoord worden door de uit-
voering van een voortraject door POM Antwerpen, waarbij 
zowel het studiewerk als de projectbegeleiding voor 50% 
worden gesubsidieerd door Agentschap Ondernemen. Het 
dossier wordt administratief voorbereid in overleg met de 
gemeente en de eigenaars. Het voortraject zou de volgende 
drie jaren het ontwikkelingsmodel qua inrichting, financie-
ring, timing, juridisch kader e.d. volledig moeten uittekenen. 

 Kontich Satenrozen

 Op het terrein Satenrozen in de gemeente Kontich is een 
oppervlakte van 2,6 ha als bedrijventerrein bestemd, maar 
niet als dusdanig benut. De aanwezigheid van vier zone-
vreemde woningen verhinderen de realisatie van de econo-
mische bestemming en de ontsluiting van het projectgebied. 
Bij ontwikkeling van het projectgebied moet de bestaande 
doodlopende weg worden verlengd.

 Het archeologisch proefsleuvenonderzoek werd eind 2013 
uitgevoerd. Er werden geen sporen gevonden en het terrein
is inmiddels vrijgegeven door de dienst Erfgoed.

 Het ganse gebied werd verworven. De stedenbouwkundi-
ge vergunning voor de aanleg van de ontsluitingsweg is in 
aanvraag. De helft van de gronden in het onteigeningsplan  
is nodig voor de ontsluiting werd verworven. Voor het an-
dere deel zal met de eigenaar JAP nv een ruilovereenkomst 
worden opgemaakt. 

 De openbare aanbesteding voor de aanleg van de weg is ge-
beurd en de werken kunnen van start gaan vanaf mei 2014.

 POM heeft bij het Agentschap Ondernemen subsidies voor 
de kosten voor archeologie, aanleg van de openbare infra-
structuur en het bouwrijp maken van het terrein verkregen.

 Er is een aankoopbelofte getekend voor het gehele terrein 
met een totale oppervlakte van 22.600 m². De authentieke 
akte zal in 2014 worden verleden van zodra de laatste eige-
naar zijn woning heeft verlaten.

Kontich Satenrozen 



 Lier Duwijck 2

 Dit terrein van 20 ha sluit direct aan bij de ontwikkeling 
Duwijck I. POM wil met Duwijck II een modelterrein op 
de markt plaatsen op het vlak van publieke ontwikkeling 
en CO2-neutraliteit. Om dit te bereiken werd bij de aanleg 
gebruikt gemaakt van energiezuinige verlichting en lucht-
zuiverend beton. Ook principes zoals duurzaamheid en 
zuinig ruimtegebruik spelen een belangrijke rol.

 
De voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken kon 
omwille van enkele aanpassingen nog niet plaatsvinden en 
werd uitgesteld naar begin 2014.

 In de gemeenschappelijke groenbuffer en op een voorbe-
houden stuk terrein naast Mivas zullen twee windmolens 
van elk 250 KW worden opgericht. Na overleg met de ge-
meente en de nodige aanpassingen werd er eind december 
2013 een bouwvergunning ingediend. De modelcontracten 
voor het recht van opstal en de oprichting van de BVBA’s 
werden met Mivas en Varo overlegd en goedgekeurd.

 In 2013 werd 1.1 ha verkocht. Momenteel is er nog 11 ha te 
koop.

 Putte Muggenberg

 Dit PPS-project met NV Skimmo omhelst een KMO-gebied 
van 13.79 ha, waarbij contractueel de financiering gedragen 
wordt door de privépartner.De ontwikkeling wordt ernstig  
gehinderd door de te hoge financieringskosten voor de ver-
werving van de gronden,  voor de aanleg van de voorziene 
openbare infrastructuur en voor de bijkomende ontwikke-
lingslasten opgenomen in het RUP Muggenberg. Door deze 
feiten is het project in de huidige vorm onrendabel.

 In 2013 werden diverse besprekingen gevoerd met de 
gemeente Putte en de privé-partner, nv Skimmo, om te 
onderzoeken hoe het project, in een aangepaste vorm, 
alsnog zou kunnen worden verder gezet.  Hierbij werden 
opties onderzocht om bepaalde gronden binnen het RUP 
definitief buiten de ontwikkeling te houden en de voorziene 
ontwikkelingslasten, voorzien in het RUP, te beperken.  
Deze  besprekingen hebben nog niet geleid tot passende 
oplossingen.

Lier Duwijck 2



 Sint Katelijne Waver Veiling Zuid

 Het terrein Veiling Zuid is een regionaal bedrijventerrein 
voor agro-industrie, nl. bedrijven die zich bezig houden met 
de bewerking, verwerking en toelevering aan de landbouw. 

 In 2013 werd in het kader van de grondverwerving een ont-
eigeningsplan opgemaakt en een onteigeningsmachtiging 
bekomen voor een aantal ontbrekende percelen. De ge-
rechtelijke onteigeningsprocedure moest evenwel niet op-
gestart worden omdat finaal voor alle gronden een minne-
lijk akkoord kon bereikt worden.

 In mei 2013 startte de eerste fase van het archeologisch 
vooronderzoek, en dit voor een gebied van ca. 36 ha. Er 
werden geen archeologische sporen ontdekt wat betekent 
dat er voor het onderzochte gebied geen bijkomend arche-
ologisch onderzoek meer verricht moet worden.

 In 2013 werd er in nauw overleg met verschillende admini-
straties en betrokkenen verder gewerkt aan de opmaak van 
de vergunningsaanvraag. In het kader hiervan werd veel-
vuldig overleg gepleegd, en werden een aantal bijkomende 
onderzoeken uitgevoerd.

 Het komende jaar starten de infrastructuurwerken en 
worden de gronden vermarkt.

 Wijnegem Den Hoek 3

 Den Hoek 3 of de Blikstraat in de volksmond is een bestemd 
industrieterrein dat niet spontaan op de markt kwam. In 
2007 bekwam POM een akkoord met de eigenaars om dit 
terrein bouwrijp te maken en als bedrijfskavels te verkopen. 
Dit is het eerste project waar POM een overeenkomst met 
de eigenaars tot uitgestelde betaling afsluit.

 POM heeft de ambitie dit terrein zo volledig mogelijk 
CO2-neutraal te ontwikkelen (verlichting, wegenis) en trekt 
deze kwaliteitsnorm ook door in de verkoopakten naar de 
bedrijven toe.

 De infrastructuurwerken werden dit jaar in gebruik ge-
nomen. 

 Deze werken staan nog op de planning:

- aanwezige grondoverschotten verwijderen;
- bouw van een blusput t.h.v. het Klein Schijn en Baron de
  Grubenlaan;
- in samenspraak met de gemeente bekijken of er een ge-
  deeltelijke of gehele aanplanting van nieuwe eiken nodig is. 
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 Willebroek Zuid en Centraal

 De provincie heeft het studiebureau Grontmij de opdracht 
gegeven twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
(PRUP’s) op te maken voor de “ontwikkelingszone cen-
traal” en de “ontwikkelingszone Zuid” inclusief ontsluitings-
weg”. De ontwikkeling van deze regionale bedrijventerrei-
nen maken deel uit van de PPS tussen POM Antwerpen, de 
gemeente Willebroek en de nv Vaartland. 

 De studieopdracht naar een nota voor de gebiedsontwikke-
ling met ontsluiting en financiële haalbaarheidsstudie werd 
beëindigd. Parallel met de PRUP’s die in 2014 in procedure 
gaan, zal de Provincie Vlaams-Brabant een PRUP opstarten 
voor het gedeelte van het tracé van de ontsluitingsweg op 
het grondgebied van Vlaams-Brabant. Het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant gaf tevens in 2013 opdracht het knooppunt 
Londerzeel-Noord verkeerstechnisch uit te werken. Deze 
technische studie geeft input naar de PRUP’s en legt de 
basis voor het verdere studiewerk rond de ontsluiting van 
de terreinen naar het knooppunt Londerzeel Noord op de 
A12.  

 Voor een goede afstemming tussen de ontwikkelingen 
(Willebroek Zuid, Willebroek Centraal en Willebroek Kers-
donk) en de ontsluitingen (knooppunt A12-Londerzeel en 
tracé A12-Kersdonk) moeten publieke en private partijen 
tot een samenwerking komen.  Afspraken m.b.t. kosten-
verdeling, (pre)financiering, timing en fasering zijn uitermate 
cruciaal in het succes van deze koppeling. POM Antwerpen 
zal een onderhandelingsvoorstel uitwerken. 

 Zandhoven Vaartstraat/ENA Massenhoven

 Op het terrein Zandhoven Vaartstraat is een oppervlakte 
van 4 ha bestemd als bedrijventerrein maar niet als dusdanig 
benut. Een belangrijk knelpunt in de ontwikkeling van de 
onbenutte terrein is het ontbreken van een goede ontsluit-
ing. 

 POM wil in samenwerking met het gemeentebestuur en 
NV De Scheepvaart de onbenutte terreinen activeren. Uit 
overleg blijkt dat de gemeente een lokaal bedrijventerrein 
wenst te koppelen aan het bestaande regionaal terrein. Bei-
den worden nu gekoppeld in een RUP voor de gehele zone.

 Het RUP heeft als doelstelling de activatie van onbenutte 
percelen op het reeds bestemde deel mogelijk te maken en 
de herbestemming van agrarisch gebied naar lokaal bedrij-
venterrein. De gemeente is vragende partij om in dezelfde 
samenwerkingsvorm het terrein te gaan ontwikkelen.

 Een studiebureau is gestart met de opmaak van het RUP en 
zal in 2014 verder worden behandeld.
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  Boom Poort tot Noeveren

 Het brownfieldproject Poort tot Noeveren beoogt de her-
ontwikkeling van de industriezone Noeveren-Oost (12 ha). 
De herontwikkeling verloopt in drie fasen: de voormalige 
tegelfabriek, site Marintec met ontsluiting van het terrein en 
het hervormen van de zinkfabriek.

 In 2013 zijn de wegeniswerken afgerond en opgeleverd. De 
wegen worden overgedragen aan de gemeente.

 De ambtshalve sanering van de zinkfabriek door  OVAM is 
eveneens beëindigd. 

  Herwaardering Albertkanaal

 Het project wil vanuit een gedragen toekomstvisie voor 
het gebied verbeteringen op gang brengen op de bedrijven-
terreinen die grenzen aan het Albertkanaal in Antwerpen, 
Schoten en Wijnegem (totale oppervlakte ca. 400 ha). Die 
verbeteringen moeten leiden tot een beter ingericht bedrij-
venterrein en een gunstiger ondernemersklimaat.

 Uit een fonds met € 330.000 subsidie van het Agentschap 
Ondernemen worden aparte acties voor maximum 75 pro-
cent gefinancierd. Acties worden geselecteerd op voor-
waarde dat ze bijdragen aan de doelstelling van het project.

 In 2013 werd in een samenwerking tussen een lokale en 
bovenlokale overheden een gedragen gebiedsgericht kader-
plan opgemaakt en resulteert in een eerste aanzet tot actie-
plan. POM Antwerpen heeft van het Agentschap Onderne-
men een verlenging van de uitvoeringstermijn voor het sub-
sidieproject bekomen. 

  Klein Schijn

 Het project Klein Schijn kadert in het grotere herstructure-
ringsproject ‘Herwaardering Albertkanaal’ van POM Ant-
werpen voor de hele bedrijvenzone langs het Albertkanaal 
van Antwerpen tot Wijnegem. Het project wil de water-
loop Klein Schijn ten zuiden van het Albertkanaal opheffen 
en vervangen door een actueel systeem voor waterbeheer. 
POM Antwerpen werkt hiervoor samen met de dienst Wa-
terbeleid van de provincie Antwerpen, nv De Scheepvaart 
en Rio-link. De nieuwe situatie voor de waterhuishouding 
moet een positieve bijdrage leveren aan de herstructurering 
van het bedrijventerrein. 

 In 2013 werd in opdracht van 
POM Antwerpen, de provincie 
Antwerpen, nv De Scheepvaart 
en Rio-Link de onderzoeks-
opdracht opgestart die de technis-
che en financiële consequenties van 
het opheffen van het Klein Schijn in 
kaart moet brengen. Een inventari-
satie van de gegevens over de wa-
terhuishouding van de bedrijven 
werd op perceelsniveau uitgevoerd 
en ondergebracht in een databank. 
Tevens werd een eerste scenar-
ioanalyse uitgevoerd van de ver-
schillende mogelijke trajecten voor 
een nieuwe regenwaterhoofdas en 
werden hydraulische berekeningen 
opgestart. 
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 Niel Watergebonden bedrijventerrein

 In het project Watergebonden bedrijventerrein Niel reali-
seert POM samen met de gemeente en de bedrijven Coeck 
en Wienerberger een nieuwe ontsluitingsweg en een nieuwe
afwatering naar de Rupel doorheen de voormalige kleiput-
ten. Na jaren van voorbereiding startte begin 2013 de 
uitvoering van de werken. In 2013 werd het wegtracé ge-
schikt gemaakt en begonnen de ophogingswerken voor de 
weg. De aanleg van de ondergrondse waterloop (‘Kilbeek’) 
vorderde goed. De nieuwe natuurverbinding doorheen de 
groenbuffer van het bedrijventerrein begon ook duidelijke 
vorm aan te nemen. Deze grootschalige bouwwerkzaam-
heden lopen nog tot in de tweede helft van 2015. 

 Rumst Catenberg/Stuyvenberg

 Tussen de dorpskernen van Rumst en Terhagen bevindt 
zich een 100 ha groot verouderd bedrijventerrein, gekend 
als Catenberg en Stuyvenberg. 

 Positieve economische elementen zijn de steenbakkerij van 
Wienerberger met aanpalende kleiontginning en recentere 
logistieke ontwikkelingen met uitbreidingspotentieel. Daar-
naast zijn er grote oppervlaktes onbenutte of onderbenutte 
gronden als gevolg van de ter ziele gegane bouwsector (steen-
bakkerij Heylen, Van Cauwenberge) of voormalige stort-
activiteiten (OTL stort). Twee derde van het bedrijventerrein
heeft op korte of langere termijn nood aan een goede in-
vulling. Op vlak van mobiliteit liggen er grote uitdagingen 
om vrachtverkeer te weren uit de woonkernen, om de 
Rupel te gebruiken als waterweg en om de verdere econo-
mische ontwikkelingen qua verkeersafwikkeling maatschap-
pelijk aanvaardbaar te maken. 

 Via een coherent procesmanagement en resultaatsgerichte 
deelprojecten moet het bedrijventerrein een nieuwe start 
krijgen.

 POM werkt samen met het gemeentebestuur van Rumst 
aan de herstructurering van het gebied. De samenwerking is 
opgenomen in een studiesyndicaat en omvat een aantal om-
schreven actiepunten. In 2013 werd het masterplan verder
uitgewerkt en een voortrajectsubsidie bekomen bij het 
Agentschap Ondernemen.

 Schoten Wijtschot

 Deze stortplaats van Schoten werd geëxploiteerd met een 
ARAB- en afvalstoffenvergunning van medio jaren ‘70 tot de 
sluiting in 1985. De gemeente Schoten ziet de mogelijkheid 
om door het verplaatsen van het stortlichaam een lokaal 
bedrijventerrein te creëren van ongeveer 3 ha.

 Het onderzoek tot MER voor het RUP concludeert geen bij-
zondere kwetsbare milieueffecten. Een proefsleuvenonder-
zoek wijst op geen noodzaak tot sanering. POM sloot een 
studiesyndicaat af met de gemeente Schoten en is in af-
wachting van een gemeentelijke beslissing.

 Willebroek Noord

  Dit brownfieldproject heeft tot doel het bedrijventerrein 
grondig te herordenen en alle ruimte optimaal te benut-
ten voor economische activiteiten. De krijtlijnen van deze 
ontwikkeling worden bepaald door het PRUP Willebroek 
Noord, het protocol Willebroek Noord en het PPS-contract
met Group Bernaerts en de gemeente.

 POM nam ook in 2013 de begeleiding van het Beheerscomité
op zich en biedt de vzw Parkmanagement ondersteuning 
met het oog op het maken van degelijke afspraken om 
het gemeenschappelijk privatief gedeelte in goede verstand-
houding te beheren.

 Wilrijk Terbekehof

 Het projectgebied omvat de bestaande bedrijvenzones 
‘Terbekehof’ en ‘Kernenergie’, gelegen langs de A12 op het 
grondgebied van de Stad Antwerpen (district Wilrijk). 

 Met financiële ondersteuning van POM Antwerpen, via het 
project “Duurzame acties op bedrijventerreinen”, nam de 
bedrijvenvereniging “Handel en Industrie Wilrijk” (H.I.W.) 
in de loop van 2009 het initiatief om haar visie op te maken 
voor de toekomst van het bedrijventerrein. Studiebureau 
Omgeving cvba werkte een masterplan uit met elementen 
zoals beeldkwaliteit, verkeerscirculatie, bewegwijzering, in-
breiding, heraanleg openbaar domein en waterhuishouding.

 Met bijkomende financiële steun van het Agentschap Onder-
nemen werkten POM Antwerpen en de bedrijvenvereniging
H.I.W. nadien samen een vervolgproject uit rond mobiliteit 
en waterhuishouding: 

- Het thema ‘mobiliteit’ omvat de planning van de her-
 aanleg van het openbaar domein;
- Het thema ‘waterhuishouding’ betreft een project voor
  de realisatie van een gescheiden rioleringssysteem en 
 een waterbuffering voor het bedrijventerrein.

 POM Antwerpen en HIW hebben het voorontwerp van de 
Terbekehofdreef gecommuniceerd naar de bedrijven en de 
opmerkingen verzameld. 

 De inventarisatie van de bestaande situatie betreffende de 
waterhuishouding van de individuele bedrijven werd stop-
gezet bij gebrek aan respons van de bedrijven. Vervolgens 
heeft het studiebureau Grontmij de modellering voor het 
gescheiden stelsel en de waterbuffer opgestart.  

 Bijkomend werd de heraanleg van de Oudebaan (met ge-
scheiden riolering) ter hoogte van het bedrijventerrein Ter-
bekehof op de agenda geplaatst. De Oudebaan krijgt een 
hogere prioriteit toegekend dan de renovatie van de Ter-
bekehofdreef. Voor de Oudebaan zal POM Antwerpen een 
subsidiedossier indienen voor de uitvoering van de werken. 
In kader van de samenwerking met de stad Antwerpen, het 
district Wilrijk en Rio-link is POM Antwerpen gestart met 
de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst en van 
de afspraken voor de financieringen van het project. Het is 
de bedoeling dat de werken voor de Oudebaan tegen eind 
2014 worden aanbesteed.
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Wuustwezel Sterbos

 Wuustwezel Sterbos

 Het bedrijventerrein Sterbos ontstond begin jaren ’60 aan de 
enige verharde ontsluitingsweg op dat moment, de Kalmt-
houtsesteenweg. In de loop van de jaren breidde het terrein 
zich uit in zuidelijke richting zonder dat er ooit een globale 
ontwikkelingsstrategie (riolering, ontsluiting, bluswaterca-
paciteit,…) werd uitgewerkt. Het westelijk deel werd vanaf 
2000 ontwikkeld tot gebruiksklare bedrijfsgronden (voor-
heen weilanden van de familie Dries). Hiervoor werd een 
weg dwars door de zone aangelegd, nl. het verhard deel van 
de Nijverheidsstraat.

 In het kader van het project Onderhandelingsteams bestelde
POM een studie naar het benutten van achterliggende 
percelen en de uitbreiding van deze KMO-zone. De voor-

naamste reden voor het onderbenutte terrein blijkt het ont-
breken van een voldoende uitgeruste ontsluitingsweg.

 In 2012 al startte POM met het minnelijk verwerven van 
de nodige percelen en het opstellen van een voorontwerp 
van een nieuwe ontsluitingsweg. Naast de ontwikkeling en 
uitgifte van deze percelen wil POM Antwerpen ook inzet-
ten op de herstructurering van het terrein in het algemeen. 
Het Agentschap Ondernemen kende een subsidie toe aan 
POM Antwerpen voor de basiswerken, een archeologisch 
vooronderzoek en de aanleg van het kabelnet.

 In 2013 kwam het project in de uitvoeringsfase en werden 
de nodige afspraken gemaakt met de gemeente met het oog 
op het lanceren van de eerste verkoopsronde begin 2014.
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BEDRIJVENTERREINENBEHEER

  BTM-IBS

 Het project Bedrijventerreinmanagement (BTM) wil de 
samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen 
stimuleren. Deze samenwerking is gekend onder de naam 
Interbedrijfssamenwerking (IBS). Het project loopt van 
2011 t.e.m. 2015. IBS ondersteunt ook de werking van 
bestaande bedrijvenverenigingen en stimuleert de oprich-
ting van nieuwe. 

 In dit kader organiseerde POM Antwerpen in december 
2013 een excursie ‘Bedrijventerreinmanagement’ naar 
Nederland. In de voormiddag bezochten we bedrijventer-
rein Haven 7 in Waalwijk, in de namiddag bedrijventerrein 
Borchwerf II in Roosendaal. Een twintigtal bestuurders van 
bedrijvenverenigingen, lokale politici, belangenorganisaties 
en ambtenaren schreven zich in voor deze excursie. 

 De handleidingen ‘De oprichting van een vzw in het kader 
van bedrijventerreinmanagement’ en ‘Op zoek naar inkom-
sten voor uw bedrijvenvereniging’ werden voltooid en gra-
tis ter beschikking gesteld op onze website.

 Naast €250.000,00 Vlaamse subsidie voor de uitvoering 
van het project, wordt de resterende financiering gedragen 
door POM Antwerpen en de betrokken projectpartners.

 In 2013 werkten we met de projectpartners volgende pro-
jecten uit:

-  Vzw Bedrijvenpark Malle en de gemeente Malle: 
 gezamenlijke aankoop en onderhoud van brandblusap-

paraten
- Stad Lier: consortiumbewaking
-  Vzw Bedrijvengroepering Rumst: statutenwijziging en 

consortiumbewaking
-  Vzw Bewora (Wommelgem-Ranst) en de gemeente 

Wommelgem: kinderopvang en veiligheids- en preven-
tiedatabank

  CO2-CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling, 
van probleem  naar kans

 Dit Europees project is opgezet om de transitie naar duur-
zamer ondernemen in de grensregio te ondersteunen. De 
bedoeling is om de mogelijkheden om CO2 en andere rest-
stromen te hergebruiken te onderzoeken.

 Elf partners in Vlaanderen en Nederland nemen deel. 

 POM Antwerpen  heeft een studieopdracht uitgeschreven 
aan de universiteit Antwerpen om vraag en aanbod op vlak 
van CO2 en andere reststromen in kaart te brengen en  toe-
passingsmogelijkheden voor uitwisseling te onderzoeken.

 De studie omvat drie fasen : 

- inventarisatie van CO2, duurzame energie en rest-
  warmte in de provincie Antwerpen;
- technische uitwerking en opmaak haalbaarheidstudie 
  geselecteerde cases o.v.v. uitwisseling reststromen;
- financiële uitwerking geselecteerde cases.

 De eerste fase van de studie is voltooid en selecteerde drie 

potentiële cases die in een volgende fase worden uitge-
werkt:

 -  Wilrijk Terbekehof
 -  Industriezone Albertkanaal
 -  Veiling Zuid Katelijne Waver

  Duwijckpark vzw

 De vzw Duwijckpark werd opgericht in 2006 bij de opening
van het industrieterrein Duwijck I met de bedoeling een 
duurzaam gemeenschappelijk onderhoud van het terrein te 
organiseren. Op het terrein zijn gemeenschappelijke park-
ings en buffers aangelegd die een degelijk onderhoud nodig 
hebben.

 De raad van bestuur bestaat uit de deelnemende bedrijven 
en er is een vertegenwoordiger van de stad Lier en POM 
Antwerpen aanwezig.

 Door de uitbreiding van Duwijck II zal de vzw Duwijckpark 
een verdere groei kennen doordat nieuwe bedrijven zich 
gaan vestigen op het terrein. 

 Het voorbije jaar werkte de vzw rond volgende onderwer-
pen:

 -  beveiliging op het terrein door consortiumbewaking of 
  camerabewaking

 -  Bevordering van de samenwerking Duwijck I en II 
  d.m.v. netwerkevents

 -  signalisatie i.k.v. de uitbreiding van Duwijck 

Lier Dienstencentrum Duwijckpark
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  Duurzame acties op bedrijventerreinen

 POM Antwerpen stelt zich als doel om de kwaliteit en duur-
zaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te ver-
hogen. Daarom lanceerde de POM Antwerpen in het na-
jaar van 2008 een project waarbij financiële ondersteuning
wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrij-
ven die concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duur-
zame bedrijventerreinen’. 

 Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, 
die gevestigd zijn op een bedrijventerrein in de provincie
Antwerpen konden in het kader van dit project
een voorstel indienen. In de loop van 2009 en 2012 lan-
ceerde POM Antwerpen een tweede en een derde projec-
toproep. 

 De gegunde projecten van de derde projectoproep in 2012 
liepen tot augustus 2013. Hiervan werd een eindverslag op-
gemaakt en gerapporteerd aan de provincie. 

 Op 31 mei 2013 werd een vierde projectoproep gepub-
liceerd voor een totaal subsidiebedrag van €125.500,00. 
POM Antwerpen ontving voor deze oproep 15 subsidieaan-
vragen. Uit deze projectvoorstellen selecteerde het direc-
tiecomité van POM Antwerpen tien projecten die momen-
teel in uitvoering zijn. 

  Eco2Profit

 Eco2profit is een grensoverschrijdend Europees project 
gericht op bedrijven met een duidelijk doel: we willen 
samen minder CO2 uitstoten en meer groene energie ge-
bruiken. Maar we willen ook dat die switch een positieve 
impact heeft op onze bedrijven met kostenbesparingen als 
gevolg.

 Voor bedrijven is het niet altijd even duidelijk waar energie-
besparing mogelijk is. En dat samenwerking en kennisdeling 
op dat vlak zelfs voor winsten kan zorgen, is nog veel minder 
gekend. Eco2Profit stimuleert bedrijven energiebesparen-
de maatregelen te nemen en over te schakelen op groene 
energie. Met veel aandacht voor samenwerking tussen de 
bedrijven en voor lokale productie van groene stroom. Ook 
bij het aanleggen van bedrijventerreinen zelf streeft POM 
Antwerpen naar energiebesparing en duurzaamheid.

 Het project werd opgestart in 2010 en succesvol afgerond in 
september 2013. Een overzicht van de behaalde resultaten
vindt u op eco2Profit.eu. Ondertussen lopen gesprekken 
met de partners en Europa om in een vervolgproject deze 
koers verder te zetten.

STUDIEWERK

  Activeringsteams

 Op vraag en met subsidie van het Agentschap Ondernemen 
zet POM Antwerpen het studiewerk verder om bestem-
de industriegronden, welke onbenut en ongebruikt zijn, 
te activeren zodat deze op de markt worden aangeboden. 
Dit project, dat loopt over de periode 2013 tot 2015, is de 
verderzetting van het project Onderhandelingsteams, waar-
bij de grondeigenaren van deze onbenutte industriegronden 
reeds schriftelijk werden gecontacteerd.

 POM Antwerpen treedt hier op, samen met de intercom-
munales Igean, Igemo en IOK, voor het ganse grondgebied 
van de provincie Antwerpen  (uitgezonderd het grondge-
bied van de Haven van Antwerpen).

 In 2013 werden er  twee  tussentijdse rapporteringen af-
geleverd aan het Agentschap Ondernemen, na een terre-
incontrole van alle bedrijventerreinen welke werden opge-
nomen in de project Activeringsteams.

  Duurzame glastuinbouwclusters

 In dit Europees gesubsidieerd project werkt POM mee 
aan de ruimtelijke visie voor de glastuinbouw in de regio’s 
rond Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver. Via een onder-
zoeksmethodiek werden vestigingsmogelijkheden in kaart 
gebracht en gepresenteerd aan de diverse beleidsverant-
woordelijken. Voor de ruime regio rond Sint-Katelijne-
Waver gebeurde een enquête naar de plannen en behoeften
van de glastuinbouwsector. Op basis daarvan werden de 
grote uitdagingen en moeilijkheden voor de sector duidelijk 
in kaart gebracht. Het EFRO project loopt nog tot septem-
ber 2014.

Eco2Profi t: luchtzuiverend beton
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Binnen de afdeling Bedrijfsinfrastructuur wordt in de eerste plaats 
ingezet op initiatieven die ondernemerschap versterken vanuit 
infrastructurele invalshoek: denken we daarbij aan de ondersteu-
ning van bedrijvencentra waar jonge ondernemers terecht kun-
nen, de realisatie van het wetenschapspark waar specifi ek inno-
vatieve bedrijven ruimte op maat vinden of de studie ‘showcase 
slimme logistiek’, waarbinnen een meer optimale indeling van 
bedrijventerreinen met logistieke activiteiten wordt nagestreefd.   

Soms zet de afdeling echter ook in op initiatieven die niet recht-
streeks betrekking hebben op het versterken van infrastructuur, 
maar wel op het versterken van ondernemerschap. Dit is echter 
uitsluitend het geval wanneer dergelijke initiatieven vertrekken 
vanuit of gelieerd zijn aan projecten die wel een infrastructurele 
impact hebben. Dit is meteen ook de reden waarom succesvolle 
initiatieven uit het verleden zoals de ‘provinciale startercheque’ of 
‘excellente onderneming’ niet langer binnen de afdeling worden 
opgenomen.   

vanuit POM en fi nanciële ondersteuning van het verdeelkrediet 
economie. Concreet engageerden Wolkammerij (bouw), UBCA 
(innovatie, IT) en Winkelhaak (creatieve sector) zich om in eigen 
huis een starterssessie te organiseren, waarbij zij zich richten op 
jonge ondernemers uit het eigen netwerk en uit dat van POM. 

In totaal werden onder de noemer ‘Brandstof voor Onderne-
mers’ drie sessies georganiseerd, telkens in één van de participe-
rende bedrijvencentra. Op sommige plaatsen konden deelne-
mers opteren voor het bijwonen van een workshop. Andere cen-
tra kozen voor inspirerende getuigenissen over falen en slagen
door collega-ondernemers. Na afl oop van het evenement konden 
deelnemers terecht bij Agentschap Ondernemen, Innovatiecen-
trum of Flanders Investment And Trade. 

ONDERSTEUNING BEDRIJVEN-
CENTRA

POM Antwerpen blijft inzetten op de ondersteuning van bedrij-
vencentra. In generalistische bedrijvencentra beperkt deze rol 
zich tot advies in de diverse raden van bestuur waarbij POM zijn 
rol als referentieaandeelhouder ten volle uitspeelt. In gespeciali-
seerde bedrijvencentra gaat POM een stapje verder en maken 
we mensen én middelen vrij inzake visievorming en gerichte uit-
bouw van diensten, netwerk en infrastructuur. 

In 2013 investeerde POM verder in de uitbouw van gespeciali-
seerde bedrijvencentra tot expertisecentra met dienstverlening 
op maat voor eigen tenants, maar tevens voor andere jonge on-
dernemers uit dezelfde sector. Het is immers onze overtuiging 
dat deze centra in de verankering van speerpuntsectoren een 
waardevolle rol op zich nemen door jong ondernemerschap van 
kwalitatieve impulsen te voorzien.  

Ondernemerseducatie – ‘Brandstof voor ondernemers’

De voorbije jaren organiseerde POM Antwerpen in het Ant-
werpse Provinciehuis een  startersevenement, gericht op de 
ondernemers die interesse toonden voor de provinciale star-
tercheque. Jaarlijks schreven zo’n 250 à 300 bedrijfjes jonger 
dan 5 jaar in voor dit evenement. Het programma bestond uit 
workshops op maat, gevolgd door een informele netwerkborrel. 
In 2013 werd ervoor geopteerd dit evenement sterker te ver-
ankeren binnen de bedrijvencentra, weliswaar met begeleiding 

De Wolkammerij
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  LOGISTIEK

 Interreg-project Grenzeloze Logistiek 

 In 2013 zette POM Antwerpen als projectpartner in het In-
terregproject Grenzeloze Logistiek verder in op de realisa-
tie van de binnen dit project gedefi nieerde actielijnen. 

 In het kader van de Showcase Slimme Logistiek werd een 
opdracht uitgeschreven om de haalbaarheid in kaart te bren-
gen van een Shared Service Center waarbinnen gemeen-
schappelijke infrastructuur en diensten worden onderge-
bracht, bijvoorbeeld een transport hub. Deze opdracht 
werd gegund aan de groep Rebel / Horizon X / Grontmij 
die zowel de inhoudelijke, economische, en technisch-
bouwkundige randvoorwaarden van dergelijk concept moet 
helpen concretiseren. Eindproduct wordt een rekenmodel 
dat bij iedere terreinontwikkeling de ontwikkelaar in staat 
stelt de haalbaarheid en kostprijs van gemeenschappelijke 
infrastructuur en diensten te berekenen. 

 Niet alleen nieuwe bedrijventerreinen vereisen echter 
een doordachte aanpak wanneer er logistieke activiteiten 
geïntegreerd worden, ook bestaande, gemengde terreinen 
worden geconfronteerd met enorme uitdagingen wanneer 
er zich veel logistieke activiteiten huisvesten. In samenwer-
king met Royal Haskoning realiseert POM een Ideeënboek 
‘Slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen’ waarin 
aan de hand van best practices bedrijvenverenigingen, 
lokale besturen en ontwikkelaars worden attent gemaakt 
op problemen én oplossingen. 

  POM werkte in samenwerking met het Vlaams Instituut 
voor Logistiek (VIL) en het Nederlandse Dinalog binnen de 
actielijn ‘Technologymapping’ aan het in kaart brengen van 
het innovatiepotentieel van de logistieke sector. Dit resul-
teerde in 2012 in een rapport en evenement met diverse 
bedrijfsgetuigenissen. Grootste struikelblokken blijven het 
vinden van de juiste expertise en het kunnen aantrekken 
van voldoende fi nanciële middelen. POM maakte in 2013 
dan ook werk van een inventaris van subsidieverstrekkers 
en relevante onderzoeksgroepen binnen kennisinstellingen 
om bedrijven de weg te wijzen. 

 Ten slotte gaf POM studiebureau Buck Consultants de op-
dracht binnen de actielijn ‘Hybride Luchtschepen’ in kaart 
te brengen welke de juridische en technische randvoor-
waarden zijn voor transport per luchtschip en op basis van 
gegronde assumpties de economische rendabiliteit van 
dergelijk transport te toetsen in twee business cases.

 Bundelen Goederenstromen

 POM Antwerpen blijft net als Flanders Logistics geloven in 
het belang van het bundelen van goederenstromen. Actief in-
zetten op bundeling doet POM niet, wel wil het haar succes-
verhaal ‘Chocolade-express’ geregisseerd door Tri-vizor, uit-
gevoerd door Essers en in samenwerking met de bedrijven
Caluwé en Italo Suisse in de verf zetten. Met middelen 
van het verdeelkrediet economie realiseerde POM daar-
toe de brochure ‘Bundelen Goederenstromen’ waarin alle 
betrokkenen getuigen over de voordelen van bundeling en 
de belangrijkste te overwinnen hindernissen. Het project 
‘Chocolade-Express’ toont concreet aan dat bundeling leidt 
tot een lagere logistieke kost evenals meer fl exibiliteit en 
een effi ciëntere organisatie. Dankzij dit project realiseren
betrokken partijen jaarlijks een reductie van 100 ton 
CO2-uitstoot.

 Ondernemerseducatie - Inspiratiesessie: ontdek hoe slim 
samenwerken leidt tot meer effi ciëntie en minder kosten

 Op 11 juni 2013 gaven Waterwegen en Zeekanaal nv en 
POM Antwerpen het woord aan organisaties en bedrijven 
die samenwerking in praktijk brengen op vlak van het bun-
delen van goederenstromen, het beheren van hun terrein of 
het gezamenlijk aankopen van producten of diensten. Daar-
naast blikten we vooruit en introduceerden we het concept 
Showcase Slimme Logistiek, waar samenwerking leidt tot 
lagere investerings- en operationele kosten. Hopelijk voor 
velen een bron van inspiratie. 

 Zestig vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties 
namen deel aan het evenement. 

 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt : Talentenstroom

 Ook in 2013 kon Talentenstroom rekenen op ondersteuning
van het Antwerpse provinciebestuur. Vanuit het verdeel-
krediet economie werd € 20.000 toegekend aan POM 
Antwerpen om de initiatieven van Talentenstroom te faci-
literen. Via deze subsidie continueerde POM zijn acties in 
het kader van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in de 
logistieke sector. Onder meer van lespakketten, studiewij-
zers en evenementen ter sensibilisering van leerkrachten en 
leerlingen werd werk gemaakt. Concreet ging het om:  

- Het job- en opleidingsevent ‘Welkom in een wereld vol 
vervoering’ op 17 april 2013 : 200 leerlingen uit het secun-
dair onderwijs TSO & BSO uit de richting kantoor-handel

UITBOUW EN VERSTERKING 
VAN SECTORSPECIFIEKE INFRA-
STRUCTUUR
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maakten er kennis met de brede waaier aan studiemo-
gelijkheden en werkgelegenheid in de haven en logis-
tiek. 

- De herdruk en verspreiding van 2.500 lespakketten van 
The Flow.

- De verdere verspreiding van de cataloog ‘Meer Logis-
tiek in je lessen’. 

- De verspreiding van 100 educatieve dvd’s ‘Logistiek in 
actie’.  

  CHEMIE & LIFE SCIENCES

 Wetenschapspark Universiteit Antwerpen

 In december 2012 verwierf POM Antwerpen de terreinen 
van het wetenschapspark Waterfront in volle eigendom. Het 
eindrapport ‘Doelmatigheidsevaluatie beleid wetenschaps-
parken en incubatorgebouwen’ van de Vlaamse Overheid, 
evenals de studie ‘Wetenschapspark Waterfront en UBIS: 
synergie in wording’ in opdracht van POM en uitgevoerd 
door UAntwerpen, hadden immers enkele tekortkomingen 
blootgelegd en stuurden aan op een grondige dynamisering 
van het project. 

 In 2013 maakte POM Antwerpen concreet werk van : 

Herziening masterplan:

Het masterplan werd in opdracht van POM door LOW ar-
chitecten ingrijpend hertekend. In vergelijking met de oude 
plannen werden de gebouwen langs de weg ingepland om 
het omliggende groen en unieke karakter van de site te 
sparen. Parkings worden waar mogelijk ondergronds gereali-
seerd. In de marge van de afstemming met de gemeente 
Niel inzake masterplan, besliste POM tevens tot de verdere
uitvoering van gemeenschappelijke infrastructuur ten 
behoeve van de gebruikers van het park. Voetpaden, een 
overfl owparking, eenduidige bewegwijzering en de vervan-
ging van de toplaag van de ontsluitingsweg zullen worden 
voltooid in 2014 alvorens over te gaan tot overdracht van 
de weg aan de gemeente. Deze ingrepen moeten de veilig-
heid van voetgangers, fi etsers en andere weggebruikers 
verbeteren. 

Focus: 

Na analyse van het opleidingsaanbod en de onderzoeks-
groepen aan UA wordt de focus van het park specifi ek 
toegespitst op het aantrekken van ‘environmental sciences’ 
en ‘life sciences’, waar synergie met de UAntwerpen hier 
meest voor de hand ligt. 

Naamgeving en marktbenadering:

De naam Waterfront werd gewijzigd in ‘Wetenschapspark 
Universiteit Antwerpen’ om de samenwerking met de 
UAntwerpen sterker in de verf te zetten en het verschil met 
reguliere bedrijfssites te benadrukken. Onder de noemer
‘commerciële strategiebepaling wetenschapspark Universi-
teit Antwerpen’ onderzoekt UAntwerpen in opdracht van 
POM de specifi eke behoeften van bedrijven actief in deze 
sectoren. Bedoeling is vanuit Antwerpen aanvullend op en in 

afstemming met bestaande initiatieven (VIB (Gent), weten-
schapsparken (Leuven, Limburg), Bluechem (Antwerpen) 
en anderen) een site aan te bieden, geschikt specifi ek voor 
bedrijven met een stevige R&D component en gebaat bij 
intensieve samenwerking met UAntwerpen. 

Complementair aanbod: 

De vergelijking met succesverhalen uit binnen- en buiten-
land leert dat een degelijk wetenschapspark innovatieve 
bedrijven kan ondersteunen en huisvesten in elke fase van 
ontwikkeling; als het ware van concept tot multinational.
Het wetenschapspark beschikt met nog 30.000m² te 
ontwikkelen vloeroppervlakte over aanzienlijk potentieel 
voor het huisvesten van bedrijven die wensen te investeren 
in een eigen bedrijfsgebouw. Doorgroeigebouw Archime-
des dekt de behoefte van bedrijven die wensen te huren en 
minder directe behoefte hebben aan gemeenschappelijke 
infrastructuur. Incubator Darwin moet vanaf voorjaar 2015 
een aanbod bieden op maat van spin-offs en kleine groei-
bedrijven. Ook gemeenschappelijke faciliteiten en services 
zullen er worden ondergebracht. 

 Doorgroeigebouw Archimedes 

 In 2013 nam POM Antwerpen ook het beheer van door-
groeigebouw Archimedes op zich. Er werd vooral werk 
gemaakt van het aanpakken van enkele structurele manke-
menten in het gebouw, de stroomlijning van de huurcon-
tracten, de opmaak en communicatie van een nieuw huis-
houdelijk reglement en de actualisatie van alle signalisatie op 
en rond het gebouw.

 Daarnaast werden de contacten met de in Archimedes ge-
huisveste ondernemers geïntensifi eerd, wat leidde tot vol-
gende resultaten : 

 - Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. 
- Optimale integratie van de activiteiten van onderne-

mers in het gebouw : vanuit POM werden de verbouw-
ingswerken en de integratie van een clean room bij één 
van de ondernemers gecoördineerd. Ook dit is een 
voorbeeld van ontzorgende dienstverlening. 

 - Verkoop van de eerste verdieping. 
 - Grotere klantentevredenheid.

Doorgroeigebouw Archimedes

17



 Incubator Darwin

De realisatie van een incubator is cruciaal met het oog op de 
verdere dynamisering van het wetenschapspark. In samen-
spraak met projectpartners UAntwerpen en UBCA vzw 
maakte POM in 2013 werk van : 

- De verfi jning van het business plan van de incubator (in 
afstemming met EY).

- De voorbereiding van de aanvraag tot projectsubsidie 
bij Agentschap Ondernemen.

- De opmaak en aanvraag van de milieu- en stedenbouw-
kundige vergunningen. 

- De gunning van de werkzaamheden aan aannemer 
DCA.

- De coördinatie van de start van de werkzaamheden in 
december, evenals de werfopvolging.

- De voorbereiding van de oprichting van de ven-
nootschap UBIS nv die uiteindelijk de opdracht van 
bouwheer en exploitatie van Darwin op zich zal nemen. 

Incubator Darwin



 Chemie

 We Are Chemistry is een initiatief van POM Antwerpen met 
ondersteuning van essenscia vlaanderen en de provincie 
Antwerpen. Doelstellingen van het project zijn:

 1.  het imago van de chemische industrie opkrikken zodat 
 jongeren kiezen voor een carrière in de chemie 

 2.  studenten warm maken voor een wetenschappelijke of 
 technische studierichting.

 In 2013 namen veertien bedrijven uit de provincie Antwer-
pen deel aan “We Are Chemistry”: Janssen Pharmaceutica,
 BASF, Genzyme, Lanxess, Soudal, Praxair, Evonik, Total, 
Monsanto, Indaver, DuPont, Bayer, Styrolution en Ineos.

 Op 27 maart 2013 tekenden meer dan 350 geïnteres-
seerden present voor het We Are Chemistry jobevent in 
zaal Stuurboord. Het We Are Chemistry jobevent is geen 
jobbeurs in de strikte zin van het woord maar veeleer een 
informele “date” met de bedrijven. Bezoekers van het 
jobevent kregen fi lmpjes te zien waarin jonge werknemers 
van enkele bedrijven aan het woord komen. Verdere ken-
nismaking met de sector gebeurde via een panelgesprek 
waarin de sector werd voorgesteld, maar vooral ook door 
speedvoorstellingen van alle bedrijven en een afsluitende 
joblounge. Op korte tijd zien en horen de werkzoekenden 
heel wat over de sector en de bedrijven en zijn ze meteen 
bij de juiste mensen om hun talent te tonen.

 In totaal telt de provincie Antwerpen een 200-tal bedrijven 
in de industrietak chemie, kunststoffen en life sciences. 
Hiermee vormt ze het zwaartepunt van een sector die in 
Vlaanderen goed is voor 61.000 directe jobs, €8 miljard toe-
gevoegde waarde en € 1,6 miljard uitgaven voor onderzoek 
en ontwikkeling. De chemie genereert heel wat joboppor-
tuniteiten, maar heeft tegelijk ook te kampen met vooroor-
delen en moeilijk in te vullen knelpuntberoepen, zoals pro-
cesoperator. Bovendien staat de sector ook voor een grote 
uitdaging wanneer jaarlijks 2.000 babyboomers met pensioen
zullen gaan. 

 Het project betrok ook het onderwijs. In 2013 werd een 
lesmap “Bedrijfsbezoeken” samengesteld en werden drie 
lerarendagen chemie en technische vakken georganiseerd. 
Opzet van deze dagen: de lessen chemie dichter bij de 
bedrijfspraktijk brengen. Een 65-tal leraren 3de graad ASO 
en TSO schreven zich hiervoor in. Door later met behulp 
van de lesmap en de gelegde contacten zelf op bedrijfsbe-

zoek te gaan met hun klas stimuleren leerkrachten jongeren 
om voor een wetenschappelijke of technische studierichting 
te kiezen.

 Creatieve industrie

 Uit onderzoek van Antwerp Management School (2011) 
blijkt dat de creatieve industrieën een belangrijke bijdrage 
leveren aan de economie, zowel in Vlaanderen, als in de 
provincie Antwerpen. Cijfers voor 2011 toonden aan dat 
deze sector in onze provincie maar liefst 32.500 arbeidsp-
laatsen telde en een toegevoegde waarde van 2,2 miljard 
euro realiseerde. Vanuit de traditionele sectoren wordt dan 
ook meer en meer gezocht naar samenwerking met de cre-
atieve industrie.

 Ondanks de verschillende sterktes die de provincie Antwer-
pen kenmerken op gebied van creatieve industrie, is er nog 
ruimte voor groei. Om de huidige knelpunten te tackelen 
en de creatieve industrieën in de provincie Antwerpen te 
ondersteunen, te stimuleren, (inter)nationaal te profi leren 
en om interactie (cross)sectorieel te versterken, nam POM 
Antwerpen het initiatief de krachten te bundelen met stad 
Antwerpen, Designcenter De Winkelhaak, Universteit Ant-
werpen en Antwerp Management School om een design-
platform voor de regio Antwerpen het leven in te roepen. 
Dit platform zal de naam “Antwerp. Powered by Creatives.” 
overnemen van het oorspronkelijk stadsinitiatief.

 In 2013 werden de voorbereidende stappen gezet, zodat 
het platform in 2014 daadwerkelijk van start kan gaan. Het 
regionale platform zal eveneens toetreden tot Design Plat-
form Vlaanderen.

SECTORPROMOTIE
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 E-Commerce

 Online verkoop is het afgelopen decennia een steeds belan-
grijkere rol gaan spelen en kan heel wat tewerkstelling met 
zich meebrengen. Hoewel de provincie Antwerpen, met 
zijn centrale liggen en multimodale ontsluitingsmogelijk-
heden, de troeven in huis heeft om Europese distributiecen-
tra aan te trekken, wordt het potentieel van deze evolutie 
voorlopig onderbenut. In 2013 bepaalde POM samen met 
de provincie volgende pijlers waarop wordt ingezet: 

 1. aantrekken van distributiecentra en 
 2.  de detailhandel sensibiliseren. 

 Om dit te realiseren wil POM nauw samenwerken met 
andere partners als Flanders Investment and Trade (FIT), 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en het 
Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL),…

 
Het project “VIL 4 e-Boost” van VIL is hier een voorbeeld 
van. Het wil hiermee nagaan waarom het potentieel on-
derbenut is en hoe het tij alsnog gekeerd kan worden. De 
studie ging 2013 van start, met 17 participerende bedrijven 
en organisaties, waaronder ook POM Antwerpen. De resul-
taten zullen enerzijds aangewend worden ter promotie van 
de regio en anderzijds om de logistieke dienstverleners te 
ondersteunen in hun verkoopsverhaal. 

 In oktober 2013 zette POM ook samen met de provincie de 
schouders onder de eTrade Summit, een driedaags evene-
ment dat bedrijven op de hoogte wil brengen van de evo-
luties op het vlak van e-commerce.

 Pienternet

 De website www.pienternet.be informeert al sinds 1998 
jongeren over de economische situatie en hoe ze hun 
kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Verder 
scherpt Pienternet vaardigheden aan die in het studie- en 
professionele leven van jongeren goed van pas komen. Pien-
ternet was destijds een voorloper op het gebied van online 
informeren van jongeren en is ook vandaag hét instrument 
van POM om deze doelgroep te bereiken.

 In 2013 werd het redactionele luik van de site aangevuld 
met een examenrubriek. Voor deze rubriek interviewden 
drie journalisten 6 onderwijzers over hun ervaringen tij-
dens de examens. Daarnaast werd eind 2013 gestart met 
de maandelijkse rubriek “De breinvraag”, een reeks artikels 
over de werking van ons brein met handige studeer- en 
leertips voor jongeren. 

 In december 2013 starten we gesprekken op met part-
ners uit de zorgverlening voor jongeren (VDAB, JAC, 
CLB, CERVORA, Departement Onderwijs, TEJO, Vlaamse 
Scholierenkoepel) met als doel een draagvlak te creëren 
voor de opstart van een nieuw online platform voor jongeren
tegen oktober 2014.
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 Acquisitieplatform Provincie Antwerpen

 Op initiatief van de VVP werd een acquisitieplatform opge-
start in juni 2013 met als doel een eenduidiger beleid qua 
investeringspromotie te voeren. POM Antwerpen, Flanders 
Investment and Trade (FIT), Agentschap Ondernemen, Ge-
meentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Antwerp Headquar-
ters en Universiteit Antwerpen zullen elkaar in het kader 
van dit platform berichten over elke indiviuele actie inzake 
investeringspromotie. 

 China 

 Ook in 2013 heeft POM Antwerpen sterk ingezet op de 
relatie met China. Dankzij de inspanning die de voorgaande 
jaren geleverd werden en de permanente aanwezigheid van 
onze medewerker in Chongqing, kan POM Antwerpen ste-
unen op een uitgebreid netwerk van hoogstaande contacten 
in zowel publieke als private sfeer.

 

 THE ANTWERP FORUM – Linking Business between 
China and Europe

 Op 25 en 26 september 2013 organiseerde POM Antwer-
pen in samenwerking met de Belgisch-Chinese Kamer van 
Koophandel (BCECC) de tweede editie van THE ANT-
WERP FORUM – Linking Business between China and Eu-
rope. 

 Met dit tweedaags forum beoogde POM Antwerpen zowel 
de visibiliteit van de regio te vergroten en de provincie op 
de kaart te plaatsen als interessante Europese uitvalsbasis 
voor Chinese zakenlui, als samenwerking tussen Antwerpse 
en Chinese bedrijven te stimuleren.

 In totaal namen een 220-tal vertegenwoordigers uit het 
Chinese en Belgische/Europese bedrijfsleven, overheid en 
academische wereld deel aan het forum. Onder hen waren 
een 50-tal zakenlui en offi cials uit China, voornamelijk uit de 
regio’s Chongqing, Chengdu en Shaanxi.

 THE ANTWERP FORUM bood een gevarieerd programma 
met prominente sprekers uit China en België, de voorstel-
ling van het Euro-China Investment Report 2013-2014 door 
Prof. Haiyan Zhang van Antwerp Management School en 
inspirerende speeches gevolgd door paneldiscussies. De 
rode draad doorheen het ganse forum was ‘intercultureel 
bewustzijn’, een niet te onderschatten factor in het interna-
tionale bedrijfsleven.

 Website: www.theantwerpforum.be

 Werkbezoeken China

In het kader van de lopende projecten organiseerde POM 
Antwerpen in 2013 twee missies naar China:

- Be Successful in Europe (BESE) 
In 2012 ging de eerste editie van de BESE opleiding, een 
studietraject gericht op Chinese managers, van start. 
Het programma van deze opleiding werd verzorgd 
door Antwerp Management School, in samenwerking 
met de Nankai Business School (Tianjin). De afsluitende 
module vond plaats in januari 2013 in Tianjin, waar de 
verschillende Chinese deelnemers de resultaten van 
hun traject presenteerden

-  Joint Institute of Transport Logistics 
 In September 2013 werd het “Joint Institute of Trans-
port Logistics” gelanceerd in Chongqing. Het betreft 
een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en 
Chongqing University op het gebied van logistiek ken-
nisdeling. De offi ciële ondertekening van de samenwer-
king werd gevolgd door een seminarie dat de start van 
de gezamenlijke masteropleiding inleidde. In het kader 
van de samenwerking zullen professoren uit Antwerpen 
een aantal colleges doceren in Chongqing, en krijgen de 
beste studenten de kans een jaar te studeren aan het 
Antwerpse ITTMA.  

 Spoorverbinding Antwerpen – Chongqing

 POM Antwerpen zet sinds 2010 samen met het Ge-
meentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Administratie de 
Douane & Accijnzen in op de ‘new silk road’ per spoor tus-
sen Antwerpen en Chongqing.

 In het kader van de “Transpharma Express”, een studie van 
het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) naar de haalbaar-
heid van geconditioneerd transport over lange trajecten,
werd in 2013 gestart met enkele testritten naar Rusland 
(Moskou), Kazachstan en China (Chongqing). De eerste re-
sultaten waren reeds zeer veel belovend. De fi nale oplever-
ing van het studieproject wordt verwacht in 2014. 

 Ook de interesse vanuit China voor deze spoorverbinding 
blijft enorm. Omwille van de kortere transittijden (18 dagen 
per spoor in vergelijking met 40 dagen per schip) ziet de 
overheid in Chongqing een groot potentieel voor de opti-
malisatie van de export richting Europa. 

 Momenteel wordt nog niet op frequente basis gebruik ge-
maakt van de spoorverbinding, maar verwacht wordt dat 
deze in de winter van 2014 operationeel zal zijn met 2 à 3 
treinen per week.
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