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Samenvatting 

De energietransitie is een cruciaal onderdeel van de klimaatopgave en komt momenteel in 

een versnelling. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijventerreinen als gevolg 

van drie redenen: 
 

• Naar schatting 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op 

bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn daarmee grootverbruiker van energie en bie-

den kansen voor besparing en verduurzaming van gebruik. 

• Bedrijventerreinen bieden fysieke ruimte en planologische (milieu)ruimte om hernieuw-

bare energie op te wekken op daarvoor geschikte locaties. Aan de slag gaan met duur-

zame energieproductie betekent dus aan de slag gaan met bedrijventerreinen. 

• Bedrijventerreinen fungeren als schakels in nieuwe energienetwerken waar opslag en 

distributie van hernieuwbare energie plaatsvindt. Het energienetwerk van de toekomst 

wordt gefaciliteerd door bedrijventerreinen. 
 

Bedrijventerreinen en energietransitie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar-

naast vindt ook de transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen plaats. Logis-

tiek en bewerking (recycling) van materialen vragen om (milieu)ruimte op bedrijventerreinen 

en om duurzame energie voor verwerkingsprocessen (symbiose). Kortom, de thema’s bedrij-

venterreinen, energietransitie en circulaire economie en vormen een samenhangende drie-

eenheid in de route naar een duurzame toekomst van Noord-Brabant. 
 

De bedrijventerreinenopgave is bij uitstek een opgave met een regionaal karakter. Bij het 

vormgeven van de regionale afspraken voor bedrijventerreinen kunnen verbindingen gelegd 

worden met grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en circulaire econo-

mie. Het primaire doel van deze notitie is het creëren van bewustwording over de grote maat-

schappelijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan en prominente rol die bedrijventerrei-

nen hierin kunnen vervullen.  
 

Naast concrete aanknopingspunten voor de regionale bedrijventerreinenopgave is er ook een 

cruciale rol voor bedrijventerreinen in de Regionale Energie Strategieën (RES). Bedrijventer-

reinen kunnen met betrekking tot het ruimtelijk inpassingsvraagstuk van grote betekenis zijn, 

vanwege fysieke (milieu)ruimte voor energieopwekking en -productie, -conversie en -opslag. 

De regionale samenwerkingen omtrent energie en bedrijventerreinen krijgen dus een nieuwe 

gezamenlijke dimensie: hoe positioneren we de energietransitie en circulaire economie op 

een goede manier in de planvorming en leggen we slimme verbindingen met de grote maat-

schappelijke opgaven?  
 

De kerngedachte is daarom ook dat elk individueel bedrijventerrein in Noord-Brabant staat 

voor een opgave als het gaat om energie en circulariteit, dus op alle terreinen kan en moeten 

we hoe dan ook aan de slag. Niettemin bieden sommige terreinen op basis van verdiepende 

kwalitatieve analyses een bovenmatig perspectief vanuit meerdere invalshoeken c.q. typerin-

gen. Door het selecteren van prioritaire locaties kan deze veelzijdigheid sneller en effectiever 

worden benut, zodat deze terreinen met veel potentie een prominente rol kunnen vervullen 

in de regionale energietransitie.  
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Als onderdeel van dit onderzoek zijn voor de vier Brabantse regio’s de bovenmatig kansrijke 

bedrijventerreinen in beeld gebracht (zie bijlagen) en zijn handvatten geformuleerd om hier 

in regionaal verband direct mee aan de slag te gaan. 

 

Context: de Brabantse bedrijventerreinen en de regionale energietransitie zijn 

onlosmakelijk verbonden in de route naar een duurzame toekomst 

Het nationale klimaatdoel staat vast: 49% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 

2030 ten opzichte van referentiejaar 1990. Energietransitie, circulaire economie en biobased 

economy zijn essentieel om dit doel te bereiken. Omdat reductie van broeikassen primair 

relateert aan energieverbruik en de daartoe gebruikte energiedragers, focust deze notitie op 

energietransitie. Verduurzaming van het energiesysteem is namelijk voorwaardelijk om het 

klimaatdoel te behalen. Energietransitie is hiermee één van de majeure uitdagingen van dit 

moment.      

 

De ambitieuze klimaatopgave stelt regio’s en gemeenten voor een belangrijke vraag: welke 

(handelings)perspectieven en aanknopingspunten zijn er om werk te maken van energietran-

sitie? Vanuit de overtuiging dat energietransitie een economische transitie is, zijn er dus drie 

redenen waarom bedrijventerreinen in Noord-Brabant hierin een centrale rol vervullen: 

 

• Circa 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrij-

venterreinen1. De industrie, handel en logistieke bedrijvigheid die gevestigd is op bedrij-

venterreinen maken dit type werklocaties dé plekken waar kansen zijn voor besparing en 

verduurzaming van gebruik. Een soortgelijk percentage voor energieverbruik op bedrij-

venterreinen geldt ook voor de Brabantse situatie. 

• Bedrijventerreinen bieden de ruimte, zowel fysiek als planologisch (i.e. milieuruimte) om 

hernieuwbare energie op te wekken op daarvoor geschikte locaties. Denk bijvoorbeeld 

aan nog niet uitgegeven kavels die ingezet kunnen worden als (tijdelijk) zonnepark. Aan 

de slag gaan met duurzame energieproductie betekent dus aan de slag gaan met bedrij-

venterreinen.  

• Energietransitie betekent het overgaan van een energiesysteem gebaseerd op fossiele 

energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. 

In dit proces zal ook het energienetwerk op de schop gaan, bijvoorbeeld omdat groei van 

decentrale (hernieuwbare) energieproductie extra aansluitingen en (opslag)capaciteit 

vereist. Bedrijventerreinen hebben de potentie om te fungeren als schakels op het gebied 

van energieopslag en -distributie in de energienetwerken van de toekomst. 

 

Bedrijventerreinen vervullen dus een belangrijke rol in energietransitie. Daarnaast bieden be-

drijventerreinen ook ruimte voor circulaire economie, bijvoorbeeld ten aanzien van industriële 

symbiose waarbij reststromen worden hergebruikt (water, warmte, materialen). Ook recycling 

en demontage van producten kan plaatsvinden op bedrijventerreinen. De biobased economy 

vormt een onderdeel van de circulaire economie, door de meer hernieuwbare organische 

grondstoffen te gaan benutten (mest, gras, houtpallets, etc.). 

                                                
1  Het energieverbruik in de Nederlandse economie bedraagt ca 2300 PJ (CBS, 2016). Bijna 60 procent hiervan 

wordt in de industrie gebruikt, die primair op bedrijventerreinen is gevestigd. Dit is dus exclusief het energie-

verbruik door de handel & logistiek en afvalbedrijven, twee energievragende sectoren die ook veelvuldig op 

bedrijventerreinen zijn gevestigd. 
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Figuur 1 Bedrijventerreinen centraal in adresseren klimaatopgave 

 
 

Bron: BCI (2019) 

 

 

Concluderend wordt gesteld dat de thema’s klimaatopgave, energietransitie, circulaire 

economie en bedrijventerreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bedrijven-

terreinen verdienen hiermee een centrale rol in regionaal en lokaal beleid inzake kli-

maat, energietransitie en circulaire economie. 

 

 

Doel en aanleiding 

Deze centrale rol van bedrijventerreinen in de Brabantse klimaatopgave gekoppeld aan het 

bij uitstek regionale karakter van de bedrijventerreinenopgave was voor de provincie aanlei-

ding om een handreiking op te stellen als input voor de vormgeving van de regionale afspra-

ken over afstemming en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het primaire doel van de hand-

reiking is het creëren van bewustwording over de grote maatschappelijke opgaven waar we 

gezamenlijk voor staan en centrale rol die bedrijventerreinen hierin kunnen vervullen. 

 

Naast meerwaarde voor de regionale afspraken voor bedrijventerreinen bevat de handreiking 

ook aanknopingspunten voor de parallel lopende processen van de Regionale Energie Stra-

tegieën (RES). Onderdeel van de RES zijn onder andere ruimtelijke inpassing regionale 

warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie op-

wekking. Bedrijventerreinen spelen bij dit inpassingsvraagstuk een belangrijk rol. 

 

Kortom, de regionale samenwerkingen omtrent energie en bedrijventerreinen krijgen een 

nieuwe gezamenlijke dimensie: hoe positioneren we de energietransitie en circulaire econo-

mie op een goede manier in de planvorming en leggen we slimme verbindingen met de grote 

maatschappelijke opgaven? Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van een gefun-

deerde typologie van bedrijventerreinen en onderliggende data-analyse te komen tot con-

crete handvatten voor invulling in de regionale afspraken en kansen te detecteren op bedrij-

venterreinen met een bovenmatige kansrijkheid om bij te dragen aan de klimaatopgave. 

Klimaatopgave

Bedrijventerreinen: vestigingslocatie industrie, handel en logistiek 

Energietransitie
Circulaire 

economie

Biobased 

economy
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1 Energietransitie Nederland komt in een versnelling 

De klimaattop eind december 2015 in Parijs (COP21) heeft geleid tot een akkoord tussen 195 

landen. Dit is een belangrijke stap naar het beperken van de klimaatverandering. In het Na-

tionaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 de energie in Nederland voor 16% met 

duurzame bronnen wordt opgewekt. Het nieuwe Kabinet heeft in het regeerakkoord ook de 

ambitie na 2023 verder uitgewerkt en aangescherpt, en in 2018 is een ontwerp Klimaatak-

koord uitgewerkt. Met dit ontwerp ligt er een omvangrijk samenhangend pakket waarmee 

Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met tenminste 49% wil terugdringen. De onderhande-

lingen verlopen via vijf sectortafels: 

 

• Elektriciteit: transitie naar CO2-vrij elektriciteitssysteem 

• Gebouwde omgeving: transformatie gebouwde omgeving 

• Industrie: transitie naar circulaire industrie zonder uitstoot broeikasgassen 

• Landbouw en landgebruik: duurzame voedselvoorziening met minimale emissies 

• Mobiliteit: transitie naar zorgeloze mobiliteit zonder emissies 

 

Het Klimaatakkoord en de ontwikkelingen in het Groningse gasdossier, waarin door het Rijk 

in korte tijd rigoureuze maatregelen werden aangekondigd, laten zien dat de energietransitie 

politiek-bestuurlijk een aantal ‘versnellingen omhoog gaat’. Ook in de markt zijn signalen 

zichtbaar dat energietransitie een impuls krijgt. Zo dalen de kosten voor duurzame energie-

vormen en stijgen de prijzen voor CO2-emissierechten (zie figuur 2). 

 

Figuur 1 Kosten duurzame energie (links) en prijs CO2-emissierechten (rechts)  

 
Bron: Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (2018) en Nationale Energieverkenning 2017  

 

 

Om invulling te geven aan het ambitieuze doel op nationaal niveau van een reductie van 49% 

van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 is regionaal maatwerk nodig. Binnen 30 regio’s 

(4 Brabantse) in Nederland werken overheden - gemeenten, provincies en waterschappen - 

aan het opstellen van zogenaamde Regionale Energiestrategieën (RES). De RES is een in-

strument om de ruimtelijke inpassing van energietransitie met maatschappelijke betrokken-

heid te organiseren. Onderdeel van de RES zijn onder andere ruimtelijke inpassing regionale 
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warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie op-

wekking. Het bepalen van de eigen strategie en rol binnen de energietransitie is voor decen-

trale overheden (provincies, regio’s en gemeenten) de komende tijd dan ook cruciaal. 

 

 

2 Vertrekpunt: we moeten van ver komen 

Vanaf 2010 is er sprake van een geleidelijk dalend energieverbruik in Nederland. Anno 2015 

lag het energieverbruik op 3.085 petajoule waarvan zo’n 6% hernieuwbaar. Het aandeel her-

nieuwbare energie zal bij het voorgenomen beleid naar verwachting stijgen tot 12,4% in 2020. 

Dit betekent dat het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 bij het voorgenomen beleid 

naar verwachting niet gehaald wordt2.  

 

Het energieverbruik van Noord-Brabant lag in 2016 op 280 petajoule per jaar. De uitstoot van 

CO2 in Noord-Brabant bedroeg in 2016 op 26,1 megaton, waarvan 20,7 megaton een direct 

gevolg was van energieverbruik.  

 

Figuur 1 Totale energieverbruik van Noord-Brabant (280 PJ / jr) 

  

Bron: Energietransitie agenda 2019-2030 - Provincie Noord-Brabant (2018) 

 

Het energieverbruik van Noord-Brabant in 2030 zal op basis van het Innovatieve Toekomst-

beeld en Haalbaarheidsonderzoek 2018 verminderen van 280 petajoule naar 240 petajoule 

per jaar.  

 

Doel van de provincie Noord-Brabant is om 50% (120 petajoule) van het energieverbruik in 

2030 op te wekken uit duurzame bronnen en 50% (16 megaton) van de CO2 uitstoot te ver-

minderen ten opzichte van 1990. Ook richting 2050 vindt verdere verduurzaming en vergroe-

ning plaats. 

 

 

                                                
2  NB: dit exclusief de voornemens vanuit het Klimaatakkoord. 
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3 Energietransitie: naar een nieuw energiesysteem 

De klimaat- en energieambities betekenen dat het huidige energiesysteem ingrijpend moet 

worden veranderd. Een energiesysteem is opgebouwd uit verschillende elementen (zie figuur 

3): energieopwekking (productie), infrastructuur, energieconversie, energieopslag, manage-

ment & controle systemen (netwerken) en energiegebruik (consumptie). Energietransitie be-

tekent verandering van al deze elementen. 

 

Figuur 1 Drie lagen in een energiesysteem 

 

Bron: BCI (2018) 

 

Bij de verandering van energiesysteem kan met rust gesproken worden van een transitie. Op 

alle drie de niveaus van een energiesysteem is namelijk sprake van forse verandering. 

 

Tabel 1 Verandering bij de transitie van een energiesystemen 

Systeemlaag 
Van: energiesysteem gebaseerd op 

fossiele brandstoffen 
→ 

Naar: energiesysteem gebaseerd op 

hernieuwbare energiebronnen 

Consumptie 
Scheiding productie-consumptie → Combinatie productie-consumptie 

Relatief veel consumptie → Relatief beperkte consumptie 

Netwerk 

Conventioneel → ‘Smart’ & opslag 

Eén richting → Twee richtingen 

Wisselstroom → Gelijkstroom 

Hoogspanning → Laagspanning 

Productie 

Grootschalig → Kleinschalig 

Fossiel → Hernieuwbaar 

Centraal georganiseerd → Decentraal georganiseerd 

Scheiding productie-consumptie → Combinatie productie-consumptie 

Bron: BCI (2018) 

 

De transitie van een energiesysteem, gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een energie-

systeem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, heeft een grote impact op de fysieke 

leefomgeving. Steden en landschappen zullen er in een nieuw systeem anders uit gaan zien. 

Een duurzaam energiesysteem vergt bijvoorbeeld meer ruimte dan een fossiel energiesys-

teem. Deze ruimte is in Nederland - waar elke vierkante meter al een (of meerdere) 

Consumptie

Netwerk

Productie
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bestemming(en) heeft - niet vanzelfsprekend. Het Klimaatakkoord besteed dan ook expliciet 

aandacht aan de ruimtelijke aanpak van energietransitie. 

 

“Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) 

ruimtelijke keuzen, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de kli-

maatdoelstellingen. Daarom is er, naast de ruimtelijk relevante afspraken aan de sectortafels, 

ook een aantal overkoepelende ruimtelijke afspraken gemaakt. [...] ” 

 
Bron: Klimaatakkoord, pagina 212 

 

Maar energietransitie is niet alleen een transitie van energiesysteem met ingrijpende ruimte-

lijke consequenties, het is ook een economische transitie. 

 

 

4 Energietransitie en circulaire economie zijn ook econo-

mische transities 

Bij het bepalen van die ‘regionale rol’ in de RES’en is de aandacht lange tijd uitgegaan naar 

de opgave in MW/PJ en de grote ruimtelijke impact van de inpassing van duurzame energie-

bronnen zoals zonne- en windenergie. In de RES’en is terecht veel aandacht voor de ge-

bouwde omgeving (woningen van het gas af) en voor participatie van burgers (voorlichting, 

energiecoöperaties). Nog relatief weinig aandacht gaat uit naar veranderingen in diverse eco-

nomische sectoren.  Nu de snelheid van het proces van de energietransitie gaat toenemen 

is het van belang om ook de ‘economische’ dimensie van de energietransitie in beschouwing 

te nemen. Energietransitie en economische vernieuwing gaan namelijk hand in hand. Want 

energietransitie heeft weliswaar in zijn aanleiding met klimaat te maken, maar is in belangrijke 

mate ook een economische transitie langs drie niveaus:  

 

• Bedrijfsniveau: het handelen van actoren (de keuze voor een bepaalde techniek, toepas-

sing, investeringsmoment, samenwerkingspartner, financieringsarrangement etc.) wordt 

voor een belangrijk deel ingegeven door financieel-economische afwegingen. Op indivi-

dueel niveau zullen bedrijven hierover afwegingen maken. 

• Sectorniveau: het merendeel van de energiebesparing en het benutten van duurzame 

energiedragers moeten vanuit bepaalde sectoren in het bedrijfsleven komen. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden in drie typen activiteiten: 

− Bedrijven waarbij (duurzame) energie behoort tot de kernactiviteit van de onderne-

ming. Denk aan energiebedrijven, netbeheerders, installatiebedrijven maar ook ont-

wikkelaars van (componenten) van zonnepanelen. 

− Bedrijven waarbij (duurzame) energie en/of brandstoffen een belangrijke asset zijn in 

de bedrijfsstrategie. Bijvoorbeeld de procesindustrie, recycling, glastuinbouw en lo-

gistiek. 

− Bedrijven die in meer algemene zin te maken hebben met energietransitie, bijv. voor 

hun eigen gebouwde omgeving. Denk vastgoedbeleggers die duurzaamheid laten 

meewegen in investeringsbeslissingen of zakelijke dienstverleners waarvan het kan-

toorpand aan eisen op het gebied van duurzaamheid moet voldoen. 
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• Systeemniveau: energietransitie en circulaire economie zullen de economie op onderde-

len herinrichten. Bestaande en traditionele (waarde)ketens zullen veranderen en er zullen 

ook nieuwe ketens ontstaan.  

 

De energietransitie brengt kansen én bedreigingen met zich mee als het gaat om het toe-

komstig ontwikkelingspotentieel van bedrijven en sectoren in de regionale economie. Deze 

worden groter naarmate bedrijven/sectoren in grotere mate afhankelijk zijn van energie in 

hun waardecreatie (businessmodel). Ook investeringen in de energie infrastructuur (natio-

naal, maar ook door regionale netwerkbedrijven) bepalen in belangrijke mate de kansen en 

bedreigingen waar bedrijven/sectoren mee te maken krijgen. Het ‘regionaal economisch- en 

energie DNA’ speelt dus een belangrijke rol bij het bepalen van evenwichtig en effectief pro-

vinciaal beleid en concrete acties gericht op de economische dynamiek van de energietran-

sitie. Brabant is van oudsher sterk gericht op technologische innovaties en ondernemerschap. 

De energietransitie biedt dan ook economische kansen om met slimme keuzes, passend bij 

het DNA de concurrentiepositie te versterken. De opgave voor regio’s en gemeenten is: hoe 

maak je van energietransitie een positieve economische transitie die bijdraagt aan de con-

currentiepositie van bedrijven en behoud/groei van de werkgelegenheid. 

 

Energietransitie als economische transitie betekent ook aandacht voor innovatie. Dit langs 

drie lijnen (zie figuur 4): 

 

• Energiebesparing: dit behelst veelal incrementele innovaties waar eenieder werk van kan 

maken. Denk aan vergroten van energie-efficiency van producten en processen. 

• Energievervanging: hieronder vallen zogenaamde substitutie-innovaties waarbij elemen-

ten van het conventionele, op fossiele energie gebaseerde, energiesysteem worden ver-

vangen door duurzame alternatieven (van gas en olie naar zon, wind of biogas). 

• Nieuwe energie-combinaties: dit betreft het ontwikkelen van verbindingen tussen voor-
heen losstaande systemen en sectoren. Denk aan het benutten van restwarmte en het 
omzetten van duurzaam opgewekte energie (door bijv. zonnedaken) naar brandstoffen 
voor duurzaam vervoer (waterstof). 

 

Figuur 1 Energietransitie en innovatie  

 
Bron: BCI (2018) 

 

 

 

Incrementele innovatie Substitutie innovatie Systeem innovatie

Energietransitie

Energiebesparing

A

Energievervanging

B

Nieuwe energie

Combinaties

C
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5 Bedrijventerreinen zijn de energie- en grondstof-

fenhubs van de toekomst 

Bedrijventerreinen hebben een centrale rol in het gehele energiesysteem en zullen de hubs 

vormen in het nieuwe energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Aller-

eerst omdat op bedrijventerreinen de bedrijven zijn gevestigd die een grote impact hebben 

op de energietransitie (bijv. sectoren industrie en logistiek). Ten tweede omdat bedrijventer-

reinen belangrijke schakels gaan vormen in de energie- en elektriciteitsnetwerken in de toe-

komst voor de eigen locatie maar ook voor de nabijgelegen woonomgevingen (bijv. opwek-

king op locatie, ruimte voor ondergrondstations, batterijen en infrastructuurnetwerken). 

 

Daarnaast staan we op dit moment aan de vooravond van het slimmer ontwerpen en inrichten 

van ketens. De ambitie is om de huidige lineaire productieketens om te vormen tot gesloten 

kringlopen waarbij grondstoffen volledig worden benut en volwaardig worden hergebruikt. 

Denk bijvoorbeeld aan het ontmantelen van verouderde elektronica waarbij de hieruit voort-

komende onderdelen weer volwaardig kunnen worden ingezet in het productieproces van 

nieuwe elektronica. Deze ontwikkelingen wordt samengevat onder de noemer circulaire eco-

nomie. In het streven naar een circulaire economie zijn, gelieerd aan de energieopgave, in-

dustriële symbiose en recycling belangrijke maatschappelijke opgaven. 

 

Vanuit de ambitie om de CO²-uitstoot terug te dringen ligt er een sleutelrol voor de bedrijven-

terreinen in energietransitie. Naast energietransitie geldt dit ook voor de overgang naar een 

circulaire economie. Opvallend is dat bedrijventerreinen vooralsnog slechts een geringe rol 

spelen in allerlei maatschappelijke discussies inzake deze thema’s, terwijl op bedrijventerrei-

nen wél een belangrijk deel van de oplossing ligt.  

 

Bij het bepalen van de rol van bedrijventerreinen in energietransitie spelen de volgende vier 

elementen een rol: 

 

1 Energiesysteem: de drie onderdelen van het energiesysteem (productie, consumptie en 

netwerken) en de Trias Energetica (besparen, efficiënter met fossiel, opwekken duur-

zaam) waarlangs energietransitie vorm krijgt zijn vanzelfsprekend leidend in energietran-

sitie op bedrijventerreinen. 

2 Economische sectoren: de aard van de economische sectoren bepaalt in welke vorm 

energietransitie vorm kan krijgen. Is het zon op daken op logistieke centra of zijn er mee-

koppel kansen met reststromen van de procesindustrie? 

3 Ruimte en infrastructuur: de ruimte en infrastructuur op bedrijventerreinen geeft vorm aan 

de (on)mogelijkheden die er op bepaalde locaties zijn. Vrije kavels kunnen bijvoorbeeld 

(tijdelijk) ingezet worden voor zonneweiden. Daarnaast speelt de ligging van bedrijven-

terreinen in energienetwerken een belangrijke rol. 

4 Schaalniveau: op verschillende schalen en met verschillende ambitieniveaus kan ingezet 

worden op energietransitie. Daarbij kan het enerzijds gaan om kleine terreinen waar 

vooral het accent ligt op besparing en anderzijds op grotere terreinen waar ook kansen 

liggen voor opwekking van duurzame energie en de distributie en opslag van energie. 
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Op basis van vijf relevante elementen beschrijven we de centrale (hub)functie van bedrijven-

terreinen in het gehele energiesysteem: 

 

Figuur 1 Vijf relevante elementen als fundament voor de hubfunctie van bedrijventerreinen 

 

Bron: BCI (2017) 

 

 

1a Energiesysteem: consumptie, netwerk en productie 

• Consumptie: het energieverbruik in de Nederlandse economie schommelt al jaren 

rond de 2300 PJ. Bijna 60% van dit energieverbruik wordt in de industrie (op bedrij-

venterreinen) gebruikt. Daarnaast zijn veel niet-industriële (o.a. logistiek en dienst-

verlening) bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen (pijler: gebouwde omgeving) en 

ontstaan veel vervoersstromen (pijler: mobiliteit) door bedrijven op bedrijventerrei-

nen. 

• Netwerk: bedrijventerreinen bieden ruimte voor schakelstations, transformatoren en 

opslagmogelijkheden (batterijen). Ook kunnen (rest)warmtenetten tussen bedrijven 

opgezet worden. 

• Productie: duurzame energieproductie kan plaatsvinden op bedrijventerreinen, bij-

voorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens, zonneweiden, biogas, etc. 

1b Trias energetica: besparing, efficiënt gebruik, duurzame opwekking 

• Opwekken en gebruiken duurzame energie, bijvoorbeeld door (logistieke) bedrijven 

die zonnecellen op hun daken aanbrengen. Zij kunnen de opgewekte energie voor-

alsnog echter alleen voor eigen gebruik benutten. In slechts een enkel geval kan 

elektriciteit worden geleverd aan het netwerk. Het blijft voorlopig problematisch voor 

elektriciteitsnetwerken om pieken en dalen in (decentrale) productie goed op te van-

gen. 

• Besparing door de bestaande energievraag te beperken in bedrijfsgebouwen (hal-

len) en in bedrijfsprocessen op bedrijventerreinen. Er zijn nog veel mogelijkheden 

aanwezig zijn voor energiebesparing (via isolatie, LED-verlichting, 

a. Energiesysteem

1

b. Trias Energetica

Economische sectoren2

Ruimte en infrastructuur3

Schaalniveaus4

Bedrijventerreinen als 

hubs in energietransitie
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WarmteKrachtKoppeling-installaties, etc.) en andere inrichting van processen (min-

der water en energie gebruiken in procesindustrie). 

• Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen. Installaties en verlichting zo efficiënt mogelijk 

te laten werken. Belangrijk is dat het energieverbruik met fossiele brandstoffen in de 

transitieperiode zo laag mogelijk wordt gehouden. 

 

2 Economische sectoren: enkele voorbeelden  

• Energieproductie en afvalverbranding: productie van energie en benutten rest-

warmte door het op elkaar aansluiten van ketens/reststromen. 

• Procesindustrie: veel verbruik van energie en benutten restwarmte, de ‘brief van 

Wiebes’ aan 120 industriële grootverbruikers (waarvan 40 bedrijven in Noord-Bra-

bant). 

• Datacenters: veel verbruik van energie en benutten restwarmte. 

• Logistiek: grote gebruiker door vervoer, maar dakoppervlak inzetten voor productie 

van energie en nieuwe energiedragers voor vervoer (elektrisch, waterstof). 

 

3 Ruimte en infrastructuur:  

• Beschikbare ruimte op bedrijventerreinen: ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waar 

expliciet ook rekening wordt gehouden met duurzame opwekking en opslag. 

• Hoofdverdeelstations en transformatoren en batterijen: netwerkfuncties ontwikkelen. 

Bovendien zal in steden op bedrijventerreinen de ruimte gevonden moeten worden 

voor ondergrondstations (elektriciteit) en buffers van duurzame energie (batterijen). 

• Nadenken over bovenregionale/(inter)nationale netwerken. Grote bedrijventerreinen 

zijn dermate gunstig gelegen zijn aan de randen van de steden en vervullen nu al 

een hubfunctie in energienetwerken en hun positie wordt in de toekomst alleen maar 

belangrijker (door meerdere energiedragers en nieuwe energienetwerken). 

 

4 Schaalniveau: individueel, collectief, grote oogst 

• Individueel: individueel door een bedrijf. 

• Collectief: als collectief van ondernemers op een bedrijventerrein. 

• Grote oogst: op grote schaal voor het terrein en de ruime omgeving. 

 

Figuur 2 Schaalniveaus energietransitie 

 

Bron: Buck Consultants International, 2017 

 

  

Individueel Collectief Grote oogst
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6 Naar een typologie voor bedrijventerreinen 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Buck Consultants International voor de 

energietransitie en circulaire economie op bedrijventerreinen een typologie ontwikkeld. Per 

type terrein is een handelingsperspectief geformuleerd voor zowel ondernemers als voor 

overheden. De meerwaarde van een typologie is tweeledig: allereerst structureert het de dis-

cussie over de netwerken van de toekomst en ten tweede biedt het overheden en onderne-

mersverenigingen aanknopingspunten om zelf direct aan de slag te gaan. 

 

De typologie van bedrijventerreinen is gebaseerd op de eerder genoemde vier elementen. 

De volgende twee elementen zijn leidend: 

 

1 De positie in het energiesysteem (consumptie, netwerk, productie). 

2 De schaal waarop een terrein kan worden vormgegeven (collectief óf grote oogst). 

 

Alle andere invalshoeken kunnen hieronder worden geschaard. De volgende typologie is de 

resultante: zie volgende twee pagina’s. 
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Figuur 1 Typologie bedrijventerreinen energietransitie 

 

Bron: BCI (2019) 

Netwerk

Individueel

Productie

Consumptie
Breed 

toepasbaar

Procesterrein: klein of middelgroot bedrijventerrein met groot 

energieverbruik door aanw ezigheid procesindustrie en andere 

grote energieverbruikers. Aanknopingspunt voor besparing van 

energie en onderlinge uitw isseling van (rest)warmte. Collectieve 

aanpak met gevestigde bedrijvigheid.

Datapark: bedrijventerreinen met groot energieverbruik door 

aanw ezigheid datacenters. Vraagt om capaciteit op netw erk 

maar ook aanknopingspunt voor energiebesparing en 

(rest)warmte uitw isseling.

Procescomplex: groot bedrijventerrein met hoog energieverbruik 

door aanw ezigheid procesindustrie (o.a. 40 grootverbruikers NB). 

Aanknopingspunt voor grote besparingen van energie, w armte-

uitw isseling en basis voor nieuw e technologieën (w aterstof, CO2-

afvang etc.). Maatw erk nodig samen met grootverbruikers.

Breed 

toepasbaar

Lokaal schakelterrein: klein of middelgroot bedrijventerrein in 

of nabij de bebouw de omgeving met ondergrondstation voor 

elektriciteit en (milieu)ruimte. Kansrijk als lokale schakel voor 

opslag (batterijen), distributie en uitw isseling (smart grid) van 

energie naar bijvoorbeeld w oonwijken of andere functies.

Breed 

toepasbaar

Lokaal projectterrein: klein of middelgroot bedrijventerrein met 

beschikbare (milieu)ruimte, dakoppervlak, kansen geothermie en 

actief parkmanagement.  Kansen productie-projecten voor wind, 

zon, geothermie en/of biomassa (energiemix op lokaal niveau).

Regionale energiehub: groot bedrijventerrein met veel fysieke 

(milieu)ontw ikkelruimte, strategische ligging in energienetw erk en 

bedrijvigheid uit duurzaamheidscluster. Aanknopingspunten voor 

grootschalige opw ekking en uitrollen van nieuw e technologieën.

Greenfield-complex: groot nieuw  bedrijventerrein met veel 

beschikbare ontw ikkelruimte voor realisatie van een duurzaam 

en integraal energieconcept. Mogelijkheden voor grootschalige 

duurzame energieopw ekking en daarmee functie voor omgeving.

Logistiek-complex:groot bestaand logistiek bedrijventerrein 

met logistieke centra (dakoppervlak) voor grootschalige 

opw ekking van zonne-energie. Door de aanw ezigheid van een 

hoofdstation elektriciteit ook afzet van energie mogelijk.

Collectief Grote oogst

Regionale schakelhub: groot bedrijventerrein met strategische 

ligging t.o.v. (boven)regionale energieknopen en (milieu)ruimte 

voor grootschalige energietoepassingen. Kansrijk als regionale 

schakelhub voor grootschalige opslag, distributie en uitw isseling 

van energiestromen. 
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Figuur 2 Typologie bedrijventerreinen circulaire economie 

 

 
 
 

Bron: BCI (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individueel

Industriële 

symbiose 

Breed 

toepasbaar

Symbiose-terrein: klein of middelgroot bedrijventerrein met 

hoog energie- en/of grondstofverbruik. Aanknopingspunt voor 

besparing van energie en onderlinge innovatieve samenw erking 

en uitw isseling (rest)warmte en benutting andere en reststromen. 

Recycling-terrein: klein of middelgroot bedrijventerrein met 

multimodale ontsluiting, milieu- en ontw ikkelruimte en 

bedrijven met veel grondstoffen en goederenstromen. Kansen 

als inzamel- en verwerkingslocatie voor circulaire ketens.

Symbiose-complex: groot bedrijventerrein met hoog energie-

en/of grondstofverbruik. Aanknopingspunt voor grote 

besparingen van energie en uitw isseling van w armte en 

restmaterialen en basis voor innovatieve technologie 

(conversie waterstof, CO2-afvang, benutten proceswater etc.).

Collectief Grote oogst

Recyclinghub: groot bedrijventerrein met multimodale 

ontsluiting, milieu- en ontw ikkelruimte en grote bedrijven met 

veel grondstoffen en goederenstromen. Kansen als circulaire 

(boven)regionale inzamel- en verwerkingslocatie.

Recycling
Breed 

toepasbaar
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Elke type terrein vraag om een specifieke benadering met concrete aanknopingspunten voor 

de eigen organisatie, maar ook voor samenwerking met bedrijven (sectoren en vastgoed), 

maatschappelijke organisaties en regionale netwerkbedrijven (die verantwoordelijk zijn voor 

investeringen in de energie infrastructuur). 

 

Figuur 3 Type en essentie terreinen  

 
Bron: BCI (2019) 

 

  

Procesterrein / procescomplex

• Industrie wordt ‘gedwongen’ om  stappen in energietransitie en CO2 reductie te 
zetten. RO aanpak grote verbruikers, meebewegen met beleid/regelgeving 

• Collectieve aanpak organiseren: Warmtenetten, opslag en distributie

Datapark

• Restwarmte uitwisseling voor bestaande dataparken organiseren en verplicht 
stellen bij nieuwe ontwikkelingen van datacenters

• Welke locaties in Noord-Brabant?

Energiepark

• Nieuwe concepten tot leven brengen: continuering huidige energiefunctie in de 
vorm van toepassing nieuwe (hernieuwbare) brandstoffen of (her)ontwikkeling als 
projectpark voor zon-, wind- en biomassaprojecten

• Strategische symbiose locaties

Projectterrein / regionale energiehub

• Letterlijk ruimte voor vernieuwing. 

• Samen op gaan met energiecapaciteit op netwerken.

Logistiek complex

• In gesprek met vastgoedeigenaren voor betere benutting dakoppervlakte en 
bovenregionaal afstemmen in de Corridor

• Inzet op duurzaam vervoer/ andere brandstoffen/ nieuwe ‘laadstations’

Lokaal schakelterrein en regionale schakelhub

• Fysieke ruimte nabij stedelijk gebied om schakelfunctie in ‘smart grid’ te vervullen

• Grote Oogst, opname in (inter)nationale netwerken

Symbioseterrein

•Liggen er kansen voor grootverbruikers om meer samenwerking te zoeken met 
bedrijven in de omgeving

•Zijn nieuwe technologieën beschikbaar voor veranderingen in productieprocessen

Recyclingterrein

•Zijn in de regio’s voldoende terreinen beschikbaar voor recycling

•Welke potenties bieden multimodale terreinen met milieuruimte
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7 Typologie toegepast op de 4 Brabantse regio’s 

Om te typologie toe te kunnen toepassen is informatie verzameld over de Brabantse terreinen 

zodat een classificatie gemaakt kan worden. De provincie beschikt over verschillende data-

systemen met betrouwbare en actuele informatie op terreinniveau. Het combineren van de 

beschikbare datasystemen levert interessante indicatoren op waarmee terreinen geprofileerd 

kunnen worden conform de hiervoor geïntroduceerde typologie. 

 

Om de terreinen te kunnen ‘scoren’ op de typologie is gebruik gemaakt van ruim 20 indicato-

ren in relatie tot o.a. omvang (beschikbaar) plangebied,  type bedrijvigheid, ruimtegebruik, 

bereikbaarheid, milieuruimte, bebouwingsvormen, ligging t.o.v. bebouwde omgeving etc. 

 

Figuur 1 Combineren van beschikbare datasystemen 

 
 

Bron: BCI (2018) 

 

Het resultaat van de analyse is een overzicht per Brabantse regio van: 

 

• Bedrijventerreinen die kansrijk zijn om bij te dragen aan de regionale energietransitie 

en/of de circulaire economie. Voor elk type terrein kan een score worden bepaald. 

• Kaarten per regio met de bedrijventerreinen die het hoogst scoren op de diverse typen 

bedrijventerreinen. Hierdoor ontstaat per regio een beeld van terreinen waar op korte ter-

mijn de meeste voortgang en resultaten geboekt kunnen worden. 

 

In de bijlage bij dit document is een voorbeeld hiervan opgenomen van de regio Noordoost-

Brabant, met voorbeelden van terreinen voor de verschillende typen en het kaartbeeld van 

de belangrijke locaties. 

 

 

Werkgelegenheid

GebouwenGeo-informatie

Ruimtelijke dynamiek

Bedrijventerreinen
(IBIS)

Adressen en Gebouwen
(BAG)

Vestigingsinformatie 
(LISA)

Basisregistratie Kadaster
(BRK)
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8 Betekenis voor regionale afspraken bedrijventerreinen 

Bedrijventerreinen - en bedrijfsgebouwen op die terreinen - gaan in de energietransitie een 

belangrijke rol vervullen. Na jaren van moeizame discussies over duurzame bedrijventerrei-

nen, zichzelf bekostigend parkmanagement en herontwikkeling van bedrijventerreinen gaat 

duurzame energieproductie op bedrijventerreinen terreineigenaren en op die terreinen ge-

vestigde ondernemers een extra ‘licence to produce’ (duurzaam produceren) geven. 

 

Bedrijventerreinen zijn de hubs voor de energietransitie en circulaire economie en hebben 

een cruciale rol in de Regionale Energie Strategieën (RES). Bedrijventerreinen kunnen hierin 

van grote betekenis zijn, vanwege fysieke milieuruimte voor energieopwekking en -productie, 

-conversie en -opslag. 

 

De geformuleerde energiedoelen dienen zo veel mogelijk gerealiseerd te worden in samen-

hang met andere maatschappelijke opgaven, zoals mobiliteit, circulaire economie, klimaat-

adaptatie en stedelijke transformatieopgaven. Door een integrale blik ontstaan meer koppel-

kansen met andere opgaven. Het functioneren als energiehub betekent daarom ook verbin-

ding en synergie met de omgeving binnen een samenhangende regionale aanpak. 

 

De bedrijventerreinenopgave is bij uitstek een opgave die een regionaal karakter heeft. In de 

regionale afspraken kunnen verbindingen gelegd worden met grote maatschappelijke opga-

ven, zoals de energietransitie en circulaire economie. 

 

Elk bedrijventerreinen in Noord-Brabant staat voor een opgave als het gaat om energie en 

circulariteit, dus op alle terreinen kan én moet men hoe dan ook aan de slag. Niettemin bieden 

sommige terreinen op basis van de analyses een bovenmatig perspectief vanuit meerdere 

invalshoeken c.q. typeringen. Door het selecteren van prioritaire locaties kan deze veelzijdig-

heid sneller en effectiever worden benut, zodat deze terreinen met veel potentie een promi-

nente rol kunnen vervullen in de energietransitie. In bijlage 1 en 2 zijn per regio de bedrijven-

terreinen op kaart gezet die een bovenmatige potentie herbergen. 

 

De impact voor regionale afspraken: 

 

• Het is van belang om binnen regionale samenwerkingen omtrent energie en bedrijventer-

reinen aandacht te hebben voor de bedrijventerreinen met een bovenmatige potentie. 

Deze locaties kunnen van grote betekenis zijn voor de regionale klimaatopgave en geven 

een nieuwe kwalitatieve dimensie aan de regionale afspraken over bedrijventerreinen. 

• Extra ruimtebeslag door opwekking, opslag en distributie die vooralsnog niet in de plan-

vorming/prognoses is meegenomen. Het is van belang om (extra) flexibele ruimte te cre-

eren op bestaande én nieuwe terreinen (parallel met netwerkcapaciteiten). 

• Mogelijkheden voor energieopslag en -distributie op bedrijventerreinen in relatie tot mili-

euzonering is nu nog een ‘black box’. Meer inzicht is nodig op impact batterijen, laadsta-

tions, ondergrondstations etc. op milieuruimte en betekenis voor locatiekeuze van bedrij-

ven. 



 

Buck Consultants International 18 

• Mogelijkheden voor het behandelen van retourstromen op circulaire (logistieke) bedrij-

venterreinen moeten verkend worden. Meer inzicht nodig in welke gevallen wel of geen 

zwaardere milieu-categorie noodzakelijk is. 

• Energietransitie en circulair vormen een nieuwe (financiële) basis onder parkmanage-

ment. Nu worden investeringen in duurzame energie nog vooral door bedrijven afzonder-

lijk afgewogen. Er liggen kansen voor een collectieve aanpak op bedrijventerreinen. Daar-

voor dienen bijv. onder de koepel van parkmanagement energiecoöperaties te worden 

ingericht en zullen valide businesscases voor smart grids ontwikkeld moeten worden. Er 

is dus nog veel voorwerk te verrichten door ondernemers in samenwerking met netbe-

heerders en overheden. 

• Op regionaal niveau kunnen bedrijventerreinen elkaar versterken indien bovenregionaal 

samengewerkt wordt. Samenwerking is noodzakelijk: 

− Laadstations/duurzaam vervoer (LNG, waterstof), batterijen (afstemming). Het heeft 

geen zin dit op lokaal niveau alleen te ontwikkelen. Duurzame energiedragers moeten 

in de hele (inter)nationale vervoerscorridor aanwezig zijn. 

− Uitgifteregels (gelijk speelveld). Bijv. voor nieuwbouw grote distributiecentra moet in 

planontwikkeling rekening worden gehouden met zonnedaken. 

− Energie infrastructuur (knelpunten netwerkcapaciteit Enexis). Planning van bedrijven-

terreinen moet gelijk oplopen met investeringen in de regionale en bovenregionale 

energie-infrastructuur. 

 

De regionale afspraken omtrent bedrijventerreinen krijgen een nieuwe dimensie: hoe passen 

we de energietransitie en circulaire economie op een goede manier in de planvorming. Daar-

mee spelen de bedrijventerreinen ook een belangrijke rol in de RES’en. Integraal beleid, zoals 

verwoord in de Omgevingsvisie van de Provincie, krijgt onder meer via de nieuwe aanpak 

van bedrijventerreinen (programmering en verduurzaming via energietransitie en circulair) 

een concrete invulling. 

 

NB: bij deze notitie behoren twee bijlagen: 

Bijlage 1 – Regionale kansenkaarten energietransitie en circulaire economie op bedrijven-

terreinen (1 kaart per Brabantse regio). 

Bijlage 2 – De prioritaire bedrijventerreinen op basis van de typologie (figuur 8 en 9) per 

Brabantse regio. 
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Bijlage 1 Regionale kansenkaarten energie-

transitie en circulaire economie op 

bedrijventerreinen 
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Productie
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Greenfield - complex

!k Logistiek - complex
   
    

Buck Consultants International i.s.m. provincie Noord-Brabant, team Geo, februari 2019, Meldingsnummer M232402_3b



)

)

)

)

) )

)

)

)

)

)

)
))

)

)

)

)

)

)

)

)

))

)
)

)

)

)

)
)

)

)

)

)

)

)

)

)
)

)

!k

!k

!k !k

!k

HEIDE

CEBESON

DE HURK

METALOT

MOORVELD

STRIJP T

HABRAKEN

BEMMER IV

MEERHEIDE

DE SMAALEEENEIND II

RIJPELBERG

DE SLEUTEL

KADE (DAF)

EKKERSRIJT

PARK FORUM

KAPELBEEMD

DUIVENAKKER

DE HEIBLOEM

BP SCHOOTEN

HOOGEIND H.

RODE LADDER

BRANDEVOORT

I.T. HAPERT

KRANENMORTEL
FLIGHT FORUM

DE HAAGDOORN

BZOB TERREIN

MEERHEIDE III

I.T. DORPLEIN

BEEKSEWEG-ZUID

GROOT SCHOOTEN
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DE WEIJER-OOST
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GDC EINDHOVEN ACHT
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HEALTH INNOVATION CAMPUS

BRAINPORT INNOVATIE CAMPUS

PLOEGSTRAAT - PARK BATADORP

EINDHOVEN AIRPORT (WELSCHAP A)

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Provincie Noord-Brabant

Kansen energietransitie en circulaire economie op bedrijventerreinen
Regio Zuidoost - Brabant

Eenheid Informatiemanagement en ICT 1, februari 2018, Meldingsnummer Mxxxxxx

Bedrijventerrein
)   Locatie

  Contour

    Typologie
Consumptie
Netwerk

Productie

Industriële symbiose
Recycling

Collectief   
t
t
t
t
t
t
t
t

Grote oogst
 
  
Regionale energiehub    
Greenfield - complex

!k Logistiek - complex
   
    

Buck Consultants International i.s.m. provincie Noord-Brabant, team Geo, februari 2019, Meldingsnummer M232402_4b



 

Buck Consultants International 24 

 

 

 

 

Bijlage 2 De prioritaire bedrijventerreinen op 

basis van de typologie per Brabantse 

regio 



NOORDOOST-BRABANT

PROCESTERREIN GEMEENTE PROCESCOMPLEX GEMEENTE

METAL VALLEY Heusden DE DUBBELEN Meierijstad

OUDE HAVEN Meierijstad LOOPKANT-LIESSENT Uden

MAASPOORT 's-Hertogenbosch MOLENEIND Oss

IND PARK VLIEDBERG Heusden DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

BT NIEUWKUIJK Heusden ELZENBURG A Oss

GROENEWOUD (voorheen Groenewoud II) Heusden

MOLENAKKER Meierijstad

DE VUTTER 's-Hertogenbosch

DE GEER Oss

DUIN II Meierijstad

LOKAAL SCHAKELTERREIN GEMEENTE REGIONALE SCHAKELHUB GEMEENTE

ERTVELD 's-Hertogenbosch DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

VLUCHTOORD Uden LADONK / VORST Boxtel

DUIN III-ZUID Meierijstad REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER Cuijk

EMPEL-ZUID 's-Hertogenbosch HEESCH-WEST Bernheze

VORST II Boxtel VORSTENGRAFDONK Oss

DE VUTTER 's-Hertogenbosch

REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER ZUID Cuijk

HOOGVELD ZUID Uden

DE GEER ZUID/OOST Oss

HEESWIJKSE KAMPEN FASE III Cuijk

LOKAAL PROJECTTERREIN GEMEENTE REGIONALE ENERGIEHUB GEMEENTE

METAL VALLEY Heusden DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

HOOGVELD Uden MOLENEIND Oss

VLUCHTOORD Uden DE DUBBELEN Meierijstad

GOORKENS Uden LADONK / VORST Boxtel

HIGH TECH PARK 's-Hertogenbosch DANENHOEF Oss

REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER ZUID Cuijk

OUDE HAVEN Meierijstad GREENFIELD COMPLEX GEMEENTE

ERTVELD 's-Hertogenbosch REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER Cuijk

GROENEWOUD (voorheen Groenewoud II) Heusden HEESCH-WEST Bernheze

DE VUTTER 's-Hertogenbosch VORSTENGRAFDONK Oss

DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

LADONK / VORST Boxtel

LOGISTIEK COMPLEX GEMEENTE

DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

DE DUBBELEN Meierijstad

LADONK / VORST Boxtel

AMERT Meierijstad

LOOPKANT-LIESSENT Uden

SYMBIOSE TERREIN GEMEENTE SYMBIOSE COMPLEX GEMEENTE

METAL VALLEY Heusden DE DUBBELEN Meierijstad

OUDE HAVEN Meierijstad DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

MAASPOORT 's-Hertogenbosch LOOPKANT-LIESSENT Uden

DE VUTTER 's-Hertogenbosch LADONK / VORST Boxtel

MOLENAKKER Meierijstad HAVEN CUIJK Cuijk

BT NIEUWKUIJK Heusden

GOORKENS Uden

GROENEWOUD (voorheen Groenewoud II) Heusden

IND PARK VLIEDBERG Heusden

HET HOOG Heusden

RECYCLING TERREIN GEMEENTE RECYCLINGHUB GEMEENTE

GROENEWOUD (voorheen Groenewoud II) Heusden DE DUBBELEN Meierijstad

METAL VALLEY Heusden DE RIETVELDEN 's-Hertogenbosch

OUDE HAVEN Meierijstad ELZENBURG A Oss

DE VUTTER 's-Hertogenbosch LADONK / VORST Boxtel

CERESLAAN-WEST Bernheze AMERT Meierijstad

REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER ZUID Cuijk

DE BRAND II 's-Hertogenbosch

BT NIEUWKUIJK Heusden

DE KAMPEN Meierijstad

FOODPARK / DE KEMPKENS Meierijstad

Consumptie

Netwerk

Productie

Grote oogstCollectief

Industriële 
symbiose 

Recycling



ZUIDOOST-BRABANT

PROCESTERREIN GEMEENTE PROCESCOMPLEX GEMEENTE

CEBESON Son en Breugel DE HURK Eindhoven

I.T. HAPERT Bladel BZOB TERREIN Helmond

EENEIND II Nuenen C.A. HOOGEIND Helmond

KANAALZONE NOORD Helmond I.T. DORPLEIN Cranendonck

DE HEIBLOEM Veldhoven DE SLEUTEL Bladel

MOORVELD Deurne

BEEKSEWEG-ZUID Laarbeek

DE SMAALE Geldrop-Mierlo

STRIJP T Eindhoven

DE WEIJER WEST Helmond

LOKAAL SCHAKELTERREIN GEMEENTE REGIONALE SCHAKELHUB GEMEENTE

PLOEGSTRAAT - PARK BATADORP Best PARK FORUM Eindhoven

DE WEIJER WEST Helmond GDC EINDHOVEN ACHT Eindhoven

KAPELBEEMD Eindhoven BRAINPORT INNOVATIE CAMPUS Eindhoven

DE WEIJER-OOST Helmond HABRAKEN Veldhoven

I.T. HAPERT Bladel METALOT Cranendonck

HEALTH INNOVATION CAMPUS Veldhoven

GROOT SCHOOTEN Helmond

RIJPELBERG Helmond

BEMMER IV Laarbeek

BRANDEVOORT Helmond

LOKAAL PROJECTTERREIN GEMEENTE REGIONALE ENERGIEHUB GEMEENTE

DE WEIJER WEST Helmond DE HURK Eindhoven

I.T. HAPERT Bladel HOOGEIND Helmond

GROOT SCHOOTEN Helmond GDC EINDHOVEN ACHT Eindhoven

DE WEIJER-OOST Helmond BZOB TERREIN Helmond

FLIGHT FORUM Eindhoven EKKERSRIJT Son en Breugel

KAPELBEEMD Eindhoven

BRANDEVOORT Helmond GREENFIELD COMPLEX GEMEENTE

DUIVENAKKER Laarbeek BRAINPORT INNOVATIE CAMPUS Eindhoven

KRANENMORTEL Deurne PARK FORUM Eindhoven

BEMMER IV Laarbeek METALOT Cranendonck

GDC EINDHOVEN ACHT Eindhoven

HABRAKEN Veldhoven

LOGISTIEK COMPLEX GEMEENTE

DE HURK Eindhoven

EKKERSRIJT Son en Breugel

HOOGEIND Helmond

BZOB TERREIN Helmond

KADE (DAF) Eindhoven

SYMBIOSE TERREIN GEMEENTE SYMBIOSE COMPLEX GEMEENTE

I.T. HAPERT Bladel DE HURK Eindhoven

DE WEIJER WEST Helmond BZOB TERREIN Helmond

BEEKSEWEG-ZUID Laarbeek HOOGEIND Helmond

KRANENMORTEL Deurne DE SLEUTEL Bladel

KANAALZONE NOORD Helmond EKKERSRIJT Son en Breugel

KAPELBEEMD Eindhoven

EENEIND II Nuenen C.A.

MOORVELD Deurne

MEERHEIDE Eersel

DE HAAGDOORN Eersel

RECYCLING TERREIN GEMEENTE RECYCLINGHUB GEMEENTE

HEIDE Best DE HURK Eindhoven

FLIGHT FORUM Eindhoven EKKERSRIJT Son en Breugel

GROOT SCHOOTEN Helmond BZOB TERREIN Helmond

BRANDEVOORT Helmond GDC EINDHOVEN ACHT Eindhoven

EINDHOVEN AIRPORT (WELSCHAP A) Eindhoven KEMPISCH BEDRIJVENPARK Bladel

RODE LADDER Best

MEERHEIDE Eersel

KAPELBEEMD Eindhoven

BP SCHOOTEN Helmond

MEERHEIDE III Eersel

Consumptie

Netwerk

Productie

Grote oogstCollectief

Industriële 
symbiose 

Recycling



MIDDEN-BRABANT

PROCESTERREIN GEMEENTE PROCESCOMPLEX GEMEENTE

DE WILDERT Dongen VOSSENBERG Tilburg

MAASOEVER Waalwijk KRAAIVEN Tilburg

BEDRIJVENPARK KAATSHEUVEL Loon Op Zand LOVEN Tilburg

KREITENMOLEN Tilburg HAVEN Waalwijk

BROEKAKKERS Gilze en Rijen KANAALZONE Tilburg

ZANDDONK Waalwijk

BUKKUMWEG Hilvarenbeek

HET LAAR Tilburg

PIUSHAVEN Tilburg

DE SONMAN UITBR. Oisterwijk

LOKAAL SCHAKELTERREIN GEMEENTE REGIONALE SCHAKELHUB GEMEENTE

Haven VIII fase 3 Waalwijk VOSSENBERG Tilburg

VOSSENBERG SCHEG Tilburg KATSBOGTEN Tilburg

Haven VIII fase 2 Waalwijk VOSSENBERG-WEST I Tilburg

WAALWIJK INSTEEKHAVEN Waalwijk WIJKEVOORT Tilburg

TRADEPARK 58 Tilburg VOSSENBERG WEST II Tilburg

AFBOUW HAVEN I tm VI Waalwijk

HET LAAR Tilburg

Haven VIII fase 1 Waalwijk

TICHELRIJT III Dongen

BEDRIJVENPARK ENSCHOT Tilburg

LOKAAL PROJECTTERREIN GEMEENTE REGIONALE ENERGIEHUB GEMEENTE

HET LAAR Tilburg VOSSENBERG Tilburg

VOSSENBERG SCHEG Tilburg KRAAIVEN Tilburg

TRADEPARK 58 Tilburg KATSBOGTEN Tilburg

AFBOUW HAVEN I tm VI Waalwijk VOSSENBERG-WEST I Tilburg

Haven VIII fase 1 Waalwijk HAVEN Waalwijk

BEDRIJVENPARK SCHEPERSVEN Tilburg

Haven VIII fase 2 Waalwijk GREENFIELD COMPLEX GEMEENTE

DE WILDERT Dongen WIJKEVOORT Tilburg

MIDDEN-BRABANT POORT Gilze en Rijen VOSSENBERG Tilburg

BROEKAKKERS Gilze en Rijen KATSBOGTEN Tilburg

VOSSENBERG-WEST I Tilburg

VOSSENBERG WEST II Tilburg

LOGISTIEK COMPLEX GEMEENTE

VOSSENBERG Tilburg

KATSBOGTEN Tilburg

VOSSENBERG-WEST I Tilburg

HAVEN Waalwijk

KRAAIVEN Tilburg

SYMBIOSE TERREIN GEMEENTE SYMBIOSE COMPLEX GEMEENTE

DE WILDERT Dongen VOSSENBERG Tilburg

BROEKAKKERS Gilze en Rijen KRAAIVEN Tilburg

BEDRIJVENPARK KAATSHEUVEL Loon Op Zand HAVEN Waalwijk

KREITENMOLEN Tilburg LOVEN Tilburg

MAASOEVER Waalwijk VOSSENBERG-WEST I Tilburg

TRADEPARK 58 Tilburg

HET LAAR Tilburg

ZANDDONK Waalwijk

BEDRIJVENPARK ENSCHOT Tilburg

MIDDEN-BRABANT POORT Gilze en Rijen

RECYCLING TERREIN GEMEENTE RECYCLINGHUB GEMEENTE

Haven VIII fase 1 Waalwijk HAVEN Waalwijk

Haven VIII fase 2 Waalwijk VOSSENBERG Tilburg

Haven VIII fase 3 Waalwijk LOVEN Tilburg

MIDDEN-BRABANT POORT Gilze en Rijen KRAAIVEN Tilburg

TRADEPARK 58 Tilburg VOSSENBERG-WEST I Tilburg

BEDRIJVENPARK SCHEPERSVEN Tilburg

WAALWIJK INSTEEKHAVEN Waalwijk

MIDDENBRABANTWEG Tilburg

DE WILDERT Dongen

MAASOEVER Waalwijk

Consumptie

Netwerk

Productie

Grote oogstCollectief

Industriële 
symbiose 

Recycling



WEST-BRABANT

PROCESTERREIN GEMEENTE PROCESCOMPLEX GEMEENTE

BEAUMOND (SUIKERFABRIEK) Steenbergen MOERDIJK Moerdijk

DE KOOI Woensdrecht THEODORUSHAVEN Bergen op Zoom

EVERDENBERG Oosterhout BORCHWERF-NOORD Roosendaal

SCHANSDIJK Moerdijk VOSDONK Etten-Leur

STATENDAM Oosterhout VIJF EIKEN Oosterhout

DE SCHANS 6 Bergen op Zoom

RITHMEESTERPARK FASE 2 Breda

OUDLANDSEDIJK Halderberge

EVERDENBERG OOST Oosterhout

ZWARTENBERG Etten-Leur

LOKAAL SCHAKELTERREIN GEMEENTE REGIONALE SCHAKELHUB GEMEENTE

MAJOPPEVELD UITBR. Roosendaal PLAN GASTHUISWAARD Geertruidenberg

BORCHWERF II B (ROOSENDAAL) Roosendaal VIJF EIKEN Oosterhout

EVERDENBERG OOST Oosterhout HOOGEIND Breda

MAJOPPEVELD NOORD III Roosendaal EMER ZUID Breda

RITHMEESTERPARK FASE 2 Breda KROGTEN ZUID Breda

DE POORT Bergen op Zoom

EMER NOORD Breda

ACHTER EMER Breda

SCHANSDIJK Moerdijk

DIGIT PARK Breda

LOKAAL PROJECTTERREIN GEMEENTE REGIONALE ENERGIEHUB GEMEENTE

BORCHWERF II B (ROOSENDAAL) Roosendaal MOERDIJK Moerdijk

MAJOPPEVELD NOORD III Roosendaal THEODORUSHAVEN Bergen op Zoom

MAJOPPEVELD UITBR. Roosendaal KROGTEN ZUID Breda

STATENDAM Oosterhout VOSDONK Etten-Leur

EMER NOORD Breda BORCHWERF-NOORD Roosendaal

EVERDENBERG Oosterhout

BORCHWERF II F (HALDERBERGE) Halderberge GREENFIELD COMPLEX GEMEENTE

BUS. PARK AVIOLANDA Woensdrecht PLAN GASTHUISWAARD Geertruidenberg

BORCHWERF II D (HALDERBERGE) Halderberge LOGISTIEK PARK MOERDIJK Moerdijk

DE POORT Bergen op Zoom VIJF EIKEN Oosterhout

HOOGEIND Breda

MOERDIJK Moerdijk

LOGISTIEK COMPLEX GEMEENTE

MOERDIJK Moerdijk

BORCHWERF-NOORD Roosendaal

KROGTEN ZUID Breda

NOORDLAND Bergen op Zoom

WESTSTAD III Oosterhout

SYMBIOSE TERREIN GEMEENTE SYMBIOSE COMPLEX GEMEENTE

DE KOOI Woensdrecht MOERDIJK Moerdijk

EVERDENBERG Oosterhout THEODORUSHAVEN Bergen op Zoom

STATENDAM Oosterhout BORCHWERF-NOORD Roosendaal

BEAUMOND (SUIKERFABRIEK) Steenbergen VIJF EIKEN Oosterhout

MAJOPPEVELD NOORD III Roosendaal VOSDONK Etten-Leur

OUDLANDSEDIJK Halderberge

DE POORT Bergen op Zoom

HAVENWEG Oosterhout

EMER NOORD Breda

MOLENEIND-OOST Breda

RECYCLING TERREIN GEMEENTE RECYCLINGHUB GEMEENTE

EVERDENBERG Oosterhout MOERDIJK Moerdijk

AGRO FOOD CLUSTER NIEUW-PRINSENLAND Steenbergen VIJF EIKEN Oosterhout

ZWARTENBERG Etten-Leur BORCHWERF-NOORD Roosendaal

REINIERPOLDER Steenbergen HOOGEIND Breda

BORCHWERF II C (ROOSENDAAL) Roosendaal WESTSTAD III Oosterhout

DE PONTONNIER Geertruidenberg

OUDE MOLEN Bergen op Zoom

BORCHWERF II F (HALDERBERGE) Halderberge

HAVENWEG Oosterhout

BORCHWERF II D (HALDERBERGE) Halderberge

Consumptie

Netwerk

Productie

Grote oogstCollectief

Industriële 
symbiose 

Recycling


