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Vooraf

Steeds meer gemeenten, steden en regio’s maken de
transitie naar circulaire economie. Ook Genk, Hasselt
en de gemeente Houthalen-Helchteren (hierna Poort
Genk), kiezen hier resoluut voor. En dit niet alleen
omdat ook zij de principes van circulaire economie
sterk genegen zijn, maar vooral omdat Poort Genk
ervan overtuigd is dat zij over zeer sterke troeven
beschikt om een unieke plek in deze nieuwe
economie in te nemen. En dat is meteen ook haar
ambitie voor 2030.
Circulaire economie wordt gezien als dé manier
om waardevolle en steeds schaarser wordende
grondstoffen niet langer definitief verloren te
laten gaan als afval en om de afhankelijkheid van
deze grondstoffen substantieel te verlagen. In
tegenstelling tot de klassieke lineaire economie,
mikt circulaire economie op het volledig sluiten van
ketens en waar mogelijk, het oneindig verlengen
van (grondstoffen)cycli. De overgang van lineaire
naar circulaire economie houdt een ingrijpende
verandering in in het dominante denken en doen, en
is bijgevolg een systeemtransitie.
Inzetten op circulaire economie vraagt dus tijd, moed
en daadkracht van zowel publieke als private actoren,
maar vooral een duidelijke, onderbouwde visie.
Het kan immers zeer verschillende vormen aannemen
zoals volkstuintjes, afvalloze wijken, zelfvoorzienende
bedrijventerreinen, industriële ecosystemen waarbij
reststoffen van het ene bedrijf gebruikt worden als
grondstof voor een ander, deelplatformen, enz.
De ene regio is de andere niet. Een regio die vooral
gekenmerkt is door landbouw heeft totaal andere
vertrekpunten om de transitie naar circulaire
economie te maken, dan een regio zoals Poort
Genk die erg bekend staat om haar maakindustrie,

logistiek en design. Het unieke DNA is dus
(mede)bepalend voor het potentieel van en het
ambitieniveau voor circulaire economie. De invulling
van en de ambities voor circulaire economie moeten
bovendien anders zijn naargelang het ruimtelijke
schaalniveau (lokaal, bovenlokaal, regionaal, enz)
en de aanwezigheid van ruimtelijke dragers zoals
bedrijventerreinen, transportinfrastructuur, enz.
Vanuit dit besef is in 2014 de Prospectieve studie
Circulaire Economie Poort Genk gelanceerd.
Deze studie kadert in het investeringsprogramma
Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat
(SALK) dat bestaande economische activiteiten
wil versterken, jonge initiatieven versnellen en
innovatieve praktijken stimuleren. Het is een actie
uit het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma
(T.OP) Limburg, de ruimtelijke pijler die aan
het SALK uitvoeringsplan werd toegevoegd. T.OP
Limburg heeft als opdracht de economische en
ruimtelijke ontwikkelingen beter op elkaar af te
stemmen en zorgt ervoor dat daarbij maximaal
ingespeeld wordt op de gebiedseigen kenmerken
van de streek. De uitdaging van het T.OP is om op
gebiedsgerichte wijze uiteenlopende investeringen
aan elkaar te koppelen, zodat daaruit een
meerwaarde ontstaat. Voor dit specifiek traject werd
nauw samengewerkt met de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM), en dit
binnen het Vlaams Materialenprogramma.
In dit platform bundelen overheid, industrie,
kennisinstellingen en het middenveld hun krachten
om van Vlaanderen de voortrekker te maken
in de circulaire economie. Huidige prospectieve
studie vormde de opstart van hun strategisch
hefboomproject dat focust op het potentieel voor
circulaire economie in de Genkse regio.

Fig. Grondstoffenschaarste; Bron: Plan C
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0. Vooraf

Fig. Circulaire economie. kringlopen in de circulaire
economie (bron: Ellen MacArthur Foundation)

PROSPECTIEVE STUDIE
Voor de Prospectieve studie is dus een unieke
departement- en beleidsoverschrijdende
samenwerking opgezet tussen de Vlaamse
Overheid, meer specifiek Ruimte Vlaanderen
en OVAM, en Poort Genk. Ook Agentschap
Ondernemen, NV De Scheepvaart, de
Provincie Limburg en de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg zijn in
deze sterk betrokken.
Deze studie werd allerminst op een klassieke manier
benaderd; de hier gekozen aanpak heeft namelijk een
uitzonderlijk bottom-up gehalte wat finaal resulteert
in een unieke visie voor Poort Genk op circulaire
economie met 2030 als tijdshorizon. Er is daarbij
vertrokken van het – voor circulaire economie –
2
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relevante DNA van de regio en al aanwezige kiemen
voor circulair ondernemerschap. Lokale ondernemers
zaten aan tafel met al dan niet lokale partners voor de
ontwikkeling van voor henzelf haalbare en kansrijke
business cases. In die zin is het klassieke ‘studie’karakter duidelijk overstegen en werkt deze studie
onmiddellijk activerend met directe betrokkenheid
van ondernemers, kennisinstellingen én overheden.
Parallel zijn met lokale en internationale circulaire
pioniers de contextuele randvoorwaarden benoemd
die de aantrekkelijkheid van Poort Genk schragen
voor het accomoderen en (versneld) laten groeien van
verschillende circulaire business modellen.
Deze opbouw vanuit DNA, concrete circulaire
business cases en specifieke contextuele elementen

Voer gericht vooronderzoek
naar de (potentiële)
kwaliteiten van de regio in
een circulaire economie

Identificeer samen met
pioniers opportuniteiten in de
circulaire economie via
bilaterale gesprekken

Onderzoek de
aantrekkelijkheid van
de regio voor circulaire
business cases

Kiemen voor circulair
ondernemerschap

Potentiële circulaire
business cases
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Toets de kansrijkheid van
deze opportuniteiten af bij
ketenactoren en andere
stakeholders via bilaterale
gesprekken

DNA van de regio

Organiseer multilaterale
pre-business case sessies
waarbij men samen business
cases opbouwt

Begeleid meest kansrijke
business-cases op maat

Organiseer visie-workshop
met stakeholders en vertaal
deze in strategie en
maatregelen

Haalbare circulaire
business cases

Ve
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elt

Visie.
strategie en maatregelen

Fig. Plan van aanpak

die eigen (moeten) zijn aan Poort Genk, mondt uit in
een sterke, gedragen en duidelijk onderscheidende
visie waar deze regio voor zal staan en wat ze zal
betekenen in de circulaire economie (in 2030).
En precies vanuit deze sterke visie en de daaraan
gekoppelde maatregelen die nodig zijn om ze te
realiseren, verzekert Poort Genk dat – sneller
dan elders - succesvolle circulaire business
cases ontwikkeld kunnen worden. Zij inspireert
daarmee tot het laten ontkiemen van nieuwe
circulaire initiatieven en stimuleert om deze door te
ontwikkelen naar concrete business cases.
Het ultieme resultaat zal de (wederzijdse)
versterking zijn van het sociaal-economische
en het ruimtelijke weefsel, en dus van het unieke

DNA van de regio ingebed in een nieuw economisch
systeem, namelijk dat van de circulaire economie.
Het hier voorliggende document licht in detail
toe wat dan de visie van en voor Poort Genk is op
circulaire economie (in 2030), en wat daarvan
het unieke en onderscheidende karakter is. Het is
onderdeel van een tweeluik waarin de resultaten van
de Prospectieve studie zijn samengebracht. De lezer
die geïnteresseerd is in de volledige onderbouw van
deze visie, wordt uitgenodigd om ook het aanvullende
document ‘De fundamenten voor circulaire
economie in Poort Genk’ door te nemen.
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1. VISIE

Visie op circulaire economie in Poort Genk
in 2030
AMBITIE 1
Hét laboratorium voor
circulair denken en
vooral doen

AMBITIE 4
Zeer aantrekkelijk
blijven om nieuwe en
bestaande activiteiten
verder te ontplooien in
de circulaire economie

POSITIE
VAN REGIO GENK
IN DE CIRCULAIRE
ECONOMIE IN
2030

AMBITIE 2
Hét fysiek en
sociaal-economisch
knooppunt voor
bovenlokale, interstedelijke en lokale
netwerken

AMBITIE 3
Met de (eco-)maakindustrie
als vlaggenschip, dé regio
van waaruit “products as a
service” vertrekken
Fig. Ambities

VISIE OP CIRCULAIRE ECONOMIE IN
POORT GENK IN 2030
“In 2030 is Poort Genk nog steeds hét
laboratorium in Noordwest Europa voor
circulair denken en doen voor zowel
bedrijven, lokale overheden als burgers.”
“Met ruimte, energie, water,
materiaalstromen en sociale diversiteit
als grondstof, onderscheidt de regio
zich in het sociaal-economisch én
fysiek verbinden van bovenlokale,
interstedelijke en lokale netwerken,
versterkt door de cultuur van ‘samen’.”
4
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“De symbiose met een volledig
circulaire supply chain maakt van de
(eco-)maakindustrie nog steeds het
vlaggenschip van de regio van waaruit
hoogwaardige “products as a service”
vertrekken.”
“Sturen op de juiste randvoorwaarden
en haar transformationeel vermogen
houden de regio zeer aantrekkelijk om
nieuwe activiteiten in de circulaire
economie te ontplooien en om bestaande
te consolideren.”

AMBITIE 1

AMBITIE 2

AMBITIE 3

AMBITIE 4

Hét laboratorium voor
circulair denken en vooral
doen

Hét fysiek en sociaal-economisch knooppunt voor
bovenlokale, interstedelijke en
lokale netwerken

Met de (eco-)maakindustrie als
vlaggenschip, dé regio van
waaruit “products as a service”
vertrekken

Zeer aantrekkelijk blijven om
nieuwe en bestaande activiteiten
verder te ontplooien in de circulaire
economie

Zowel bedrijven, lokale
overheden en burgers
experimenteren met
circulaire economie

Verweven van verschillende (ruimtelijke)
schaalniveaus

Symbiose met sterke
logistieke sector (eveneens
vlaggenschip regio)

Alert blijven van alle
overheden voor creatie
van de juiste condities

Focus op doen: implementeren en valoriseren, met
ruimte voor experimenteren als vertrekbasis

Regio Genk als logistieke
én sociaal-economische
poort

Logistieke sector die inzet
op volledig circulaire
supply chain

Inzetten bekende
veerkracht / transformationeel vermogen vd regio

Géén afvalberg, wél
valorisatieknooppunt

Ruimte, water, energie,
materiaalstromen, sociale
diversiteit als grondstof

Resource recovery als
business model voor
inputs voor maakindustrie

Financiers met specialisatie in CE sterk vertegenwoordigd

Slim extern sourcen (vb.
kennis; R&D uit Elat) /
niet alles zélf zillen doen in
regio Genk

Infrastructuur die
“pull&push” naar en van
regio Genk ondersteunt

Focus op eco-design /
product life extension in
maakindustrie

Vermogen om sneller te
handelen dan andere
regio’s

Concrete business cases,
bottom-up onstaan

Cultuur van ‘samen’ /
samenbrengen van kennis
en kunde

Symbiose met service-industrie / “products as a
service”
Fig. Uitwerking ambities

Deze visie is het resultaat van een intensief
voortraject: het huidige DNA van de regio is in
kaart gebracht en bestaande kiemen voor circulaire
business cases geïdentificeerd en ontplooid. Het
potentieel van de regio is daarnaast geanalyseerd
middels een locatiestudie gericht op circulaire
investeringen. Deze elementen vormden de basis van
een visieworkshop gehouden op 8 september 2015
met 30 vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid,
lokale overheden, bedrijven en kennisinstellingen
met duidelijke interesse in circulaire economie.
De visie integreert vier duidelijk afgebakende,
maar onderling met elkaar verbonden, ambities. Zij
worden geschraagd door de volgende kenmerken die
hieronder in meer detail worden toegelicht.

De laatst genoemde ambitie van Poort Genk krijgt
heel bewust een plek in de visie, omwille van het
belang dat de regio permanent moet én wil hechten
aan het sturen op de juiste randvoorwaarden om
nieuwe activiteiten in de circulaire economie te
ontplooien en om bestaande te consolideren. Door
dit onderdeel te maken van de visie, wil Poort Genk
tonen ook dat dit haar permanente betrachting is
die ook moet uitgedragen worden naar relevante
stakeholders, zowel lokaal, bovenlokaal als
internationaal. Het stelt tegelijkertijd de ambitie
scherp van Poort Genk om een ‘blijver’ te zijn als
aantrekkelijke plek voor circulair denken én doen.

5

1.1 Ambitie 1

Hét laboratorium voor circulair denken
en vooral doen

AMBITIE
Poort Genk speelt een cruciale rol in de transitie
naar circulaire economie. Zij doet dit door ruimte
te creëren om ter zake theoretische concepten te
ontwikkelen, door te vertalen én in praktijk uit te
testen. Dit (voor)recht om te experimenteren
moedigt zij niet enkel aan bij onderzoeksinstellingen,
maar ook bij lokale bedrijven en burgers. Bovendien
geven lokale overheden (en alle diensten/
afdelingen binnen deze overheden) het voorbeeld en
experimenteren zij ook met circulaire economie.
Poort Genk speelt op deze manier in op een unieke
waarde die de regio gezien haar troeven kan leveren
in de circulaire economie. Het aanbieden van
ruimte om te doen is een slimme strategie voor
het extern sourcen van inputs voor de circulaire
6
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economie waar de regio niet expliciet in uitblinkt
maar ook niet hoeft in uit te blinken. Er is namelijk
bewust gekozen om niet alles zelf te (willen) doen,
maar slim te sourcen buiten de regio. Poort Genk
is bijvoorbeeld complementair aan kennisregio’s
in de omgeving, die wel kennis ontwikkelen in de
circulaire economie, maar geen ruimte hebben om te
experimenteren en te implementeren.
Poort Genk is dus dé locatie bij uitstek om niet
alleen circulair te denken, maar vooral ook circulair
te doen. Circulaire business cases worden hier
bedacht en vervolgens uitgetest onder de vorm van
experimenten, om vervolgens – bij beloftevolle
uitkomsten van deze experimenten, verder te

concretiseren en dan te implementeren. Dit
betekent dat men op niveau van Poort
Genk niet alleen gebruikte grondstoffen
en materialen consolideert, maar deze ook
hervaloriseert naar hoogwaardige producten.
Poort Genk is geen afvalberg, maar een belangrijk
valorisatie-knooppunt in Noordwest Europa.

DOEN

DENKEN
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1.1 Ambitie 1

Hét laboratorium voor circulair denken
en vooral doen

Fig. Beschikbare ruimte

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:

“Poort Genk heeft een sterk netwerk
van ondernemers, zoals VKW
Limburg, C.E.O. Dit is een potentiële
voedingsbodem voor het ontwikkelen
van bottom-up cases in de circulaire
economie, waar business cases vaak
ontspruiten uit sector-overschrijvende
partnerships.

8
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“Poort Genk beschikt over
beschikbare ruimte zowel fysiek
(plaats voor bedrijvigheid, open
ruimte) als mentaal (ruimte voor en
snelheid van innovatie).”

Fig. ELAt

“Poort Genk bevindt zich in het
zwaartepunt van de ELAt, een regio
die bestaat uit innovatieve steden uit
drie landen: Eindhoven, Leuven en
Aachen uitgebreid met Luik. De regio
kan deze positie uitspelen door een
unieke meerwaarde te bieden aan deze
kennissteden: de ruimte die zij missen. “
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1.1 Ambitie 1

Hét laboratorium voor circulair denken
en vooral doen

Fig. Incubatoren

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:

“Poort Genk huisvest diverse
incubatoren met relevantie in de
circulaire economie die dienst doen
als trekpleisters voor Research &
Development in specifieke domeinen:
EnergyVille (gericht op duurzame
energie), Greenville (gericht op
cleantech), C-Mine Crib (gericht op
design) en de Corda INCubator (gericht
op dienstverlening en technologie).”

10 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen
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Fig. Participatie

“Poort Genk heeft ervaring met het
betrekken van bedrijven en burgers bij
stadsontwikkeling, door participatietrajecten als Samen Stad Maken,
denktafels de Genks, de G360 het boek
Genk Rasterstad. Participatie is een eerste
stap naar co-productie, waar burgers en
bedrijven actief mee te stad ontwikkelen.”
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1.2 Ambitie 2

Hét fysiek en sociaal-economisch knooppunt
voor bovenlokale, interstedelijke en lokale
netwerken

AMBITIE
Poort Genk is in 2030 hét knooppunt voor mens en
materiaal voor netwerken op bovenlokaal, interstedelijk
en lokaal niveau. Hoewel de invulling op elk ruimtelijk
niveau anders is, is steeds hetzelfde mechanisme actief:
• Specifieke inputs (bijvoorbeeld innovaties rond
bepaalde circulair geïnspireerde concepten, grondstoffen)
worden doelbewust en middels slimme keuzes en
strategieën aangetrokken naar de regio (selectieve
“pull”-beweging).
• Ter hoogte van Poort Genk worden deze verknoopt
met lokale inputs (mensen, materialen, stromen, ruimte,
creativiteit, enz.) om hiermee hetzij te experimenteren dan
wel in te zetten binnen een (hoogwaardig) valoratieproces
ter plaatse richting hoogwaardige, circulaire producten.
Hier wordt dus toegevoegde waarde en werkgelegenheid
12 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

gecreëerd.
• Op deze manier worden de inputs in Poort Genk verrijkt
en daarna opnieuw in één of meerdere netwerkniveaus
dan wel geografische schaalniveaus doorgeduwd (“push”
beweging vanuit de regio).
Deze zich steeds herhalende push-pull beweging is vertaald
op verschillende schaalniveaus, waardoor het valorisatieknooppunt Poort Genk ook verbindend én versterkend
is voor zowel de bovenlokale, interstedelijke en lokale
netwerken. Dit gebeurt zowel fysiek als sociaal-economisch,
wat de volgende voorbeelden illustreren:
• Lokaal toont zich dat bijvoorbeeld in zelfvoorzienende
landschappen: lokale stromen die op een duurzame manier
(opnieuw) ingezet worden in en voor de lokale economie.
• Op interstedelijk niveau vertaalt dit zich in Poort Genk

als een ontmoetings- en doe-plek voor circulaire innovaties,
worden theoretische concepten gevaloriseerd en kunnen
deze geïntegreerd worden in de lokale of bovenlokale markt.

PULL

• Op bovenlokale of globale schaal fungeert Poort Genk
als interessante logistieke hub om secundaire grondstoffen,
materialen en producten te ontvangen én hier toegevoegde
waarde activiteiten aan te koppelen.
Poort Genk gaat daarbij op een geïntegreerde manier
tewerk en stelt de verweving van deze verschillende
schaalniveaus voorop. Poort Genk is niet enkel als
knooppunt voor materiaalstromen relevant voor circulaire
economie, maar ook voor mensen. De regio is in staat om
concrete toegevoegde waarde te bieden als schakel tussen
deze drie schaalniveaus, waarbij de diversiteit van haar
aanwezig sociaal kapitaal (lees workforce) een belangrijke
onderscheidende troef vormt.

Wereld

Belgie

Poort
Genk

ELAt

PUSH
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1.2 Ambitie 2

Hét fysiek en sociaal-economisch knooppunt
voor bovenlokale, interstedelijke en lokale
netwerken

Fig. ELAt

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:

“Poort Genk vormt een regio
met voldoende kritische massa
(arbeidspotentieel, afname,…) die
centraal gelegen is tussen dynamische
metropolitane gebieden zoals het RheinRuhrgebied, de Vlaamse Ruit of de
Randstad”
“Poort Genk beschikt over divers (beschikbaar) sociaal kapitaal, zowel qua
scholing als origine”
14 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

“Poort Genk beschikt, via projecten
als T.OP Limburg en de visie
Genk Rasterstad, over een kader
waarbinnen het potentieel van deze
lokale infrastructuren ingebed wordt
in een ruimtelijke visie en waarbij een
projectgericht ruimtelijk beleid evolueert
naar een netwerk gericht ruimtelijk
beleid.”
“Poort Genk wordt getekend door
incubatoren waar ontmoetingen worden
gecreëerd, enerzijds tussen start-ups
en mature bedrijven, anderzijds tussen
onderzoeksinstellingen, overheden en
private actoren. “

Fig. Bovenlokaal netwerk

“Poort Genk is multimodaal ingebed in het
bovenlokaal netwerk:
• Een uitgebreid autowegennet met de E314
en E313 als hoofdassen verbindt Limburg
met belangrijke Europese steden in België,
Nederland, Frankrijk en Duitsland.
• Via het Albertkanaal vormt Poort Genk
een extended gateway voor de haven
van Antwerpen. Via het bevaarbaar
waterwegennetwerk in België heeft de regio
ook een sterke link met de centrumsteden
Hasselt, Antwerpen, Brussel, Mechelen, …).”
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1.2 Ambitie 2

Hét fysiek en sociaal-economisch knooppunt
voor bovenlokale, interstedelijke en lokale
netwerken

Fig. Lokale infrastructuren

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:
“Poort Genk beschikt over een potentieel sterk
lokaal netwerk door aanwezige verbindende
structuren:
• De regionale weginfrastructuur vormt een
performant laddersysteem.
• De Kolenhaven is gelegen in de nabijheid
van stedelijk weefsel en wordt potentieel
in de toekomst verbonden met belangrijke
stedelijke polen door het Kolenspoor,
de nieuwe Spartacus verbinding, en de
Stiemerbeekvallei
16 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

• Het Kolenspoor verbindt verschillende
stedelijke (economische - innovatie –
creatieve - recreatieve) polen van Genk en
sluit aan op de bovenlokale spoor-, water-, en
weginfrastructuur.
• De Stiemerbeekvallei vormt de drager van
de toekomstige Spartacuslijn, maar mogelijks
in de toekomst ook van andere innovatieve
vervoersmodi (oa. de opmars de elektrische
fiets) en innovatieve netwerken.
• Deze lokale infrastructuren verbinden
als geheel de belangrijke stedelijke polen,
innovatiehubs, open ruimtes en wijken met de
industriehubs en kunnen in de toekomst een
performante drager vormen voor stromen
van mensen, grondstoffen, energie, ….

Fig. Water landschap

“Poort Genk is al consolidatiepunt van
diverse secundaire grondstoffen, ook
op bovenlokaal niveau, zoals houtafval
(Gielen Recycling, Sita), gronden (GRC
Heusden-Zolder), biomassa (Bionerga,
Biomassa Limburg), olie (WOS Genk,
Cleuren Oil), metaal (Aperam, Stelimet,
Stassen Recycling), plastiek (Ekol),
glas (Carglass, G.R.L. Glass Recycling),
rubber (Banden DeConde, Carglass),
gemengd afval (Gielen Recycling,
Sita, Van Gansewinkel) en bouw- en
sloopafval (Group Martens, Recmix,
Gielen Recycling)”
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“Poort Genk is omgeven door tal van
waardevolle natuurlijke grondstoffen,
zoals droge zandgrond, heide, naaldbossen,
grind en fruitboomgaarden. Specifiek is ook
water op verschillende manieren aanwezig
als grondstof.”
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1.3 Ambitie 3

Met de (eco-)maakindustrie als
vlaggenschip, dé regio van waaruit
“products as a service” vertrekken

AMBITIE
Het industriële landschap in 2030 van Poort Genk is
getekend door pioniers in de circulaire maakindustrie
(eco-maakindustrie). Dit betekent dat:
• men volop inzet op het gebruik van secundaire
materialen, bijvoorbeeld door het hergebruik van
nevenproducten of op het einde van de levenscyclus,
voor het maken van nieuwe producten (“resource
recovery”);
• men zich structureel richt op het proactief verlengen
van de levenscyclus (“product life extention”).
Design-for-disassembly, een hefboom om
onderhoud en herstellingen, vormt daarbij de
hefboom bij uitstek;
18 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

• men succesvol de transitie heeft doorgemaakt naar
het aanbieden van “products as a service”, i.e.
producten die verkocht worden onder de vorm van
een dienstverlening (Zo blijft de producent eigenaar
van het product en is hij geprikkeld om in te zetten
op duurzame materialen en op een goed ontwerp
(demonteerbaar en herstelbaar).
Deze productieactiviteiten zijn ondersteund door
een volledig circulaire supply chain in 2030.
Sterke logistieke spelers zijn actief in de regio en,
in partnerships met de maakindustrie, spelen zij
in op de principes van circulaire economie. Zij
kiezen doelbewust voor synchromodaliteit: optimaal
flexibel en duurzaam inzetten van verschillende
transportmodaliteiten.

Poort Genk is ook in die zin toonbeeld van
circulaire economie, juist dankzij de ultieme
symbiose die heeft plaatsgevonden tussen de sterk
vertegenwoordigde logistieke sector, de eveneens
sterk vertegenwoordigde (eco-) maakindustrie
en de dan volledig volwassen geworden serviceindustrie die de concrete link legt tussen producten
en de doorvertaling van deze producten naar een
dienstenmodel (“product as a service”). Hierin heeft
ook eco-design een voorwaardige plek gekregen. Deze
symbiose is de resultante van een evolutief proces dat
zich al anno 2015 manifesteert en naar verwachting
op kruissnelheid gaat komen. De grenzen tussen
deze sectoren zijn in 2030 verdwenen door de
verstrengeling van business modellen.

LOGISTIEK

MAAK

SERVICE
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1.3 Ambitie 3

Met de (eco-)maakindustrie als
vlaggenschip, dé regio van waaruit
“products as a service” vertrekken

Fig. Pioneers

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:
“Poort Genk is reeds de thuisbasis voor
pioniers in de circulaire economie,
zoals JBC, Polyvision, Nitto, Keramo
Steinzeug, Recmix, Aperam, etc.”

“Poort Genk is het boegbeeld voor de
innovatieve maakindustrie in de regio
en heeft zich geëngageerd om te blijven
inzetten op volgende speerpuntsectoren:
cleantech, bouwsector, life sciences,
metaal en petrochemie.”
20 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

“Poort Genk heeft een sterk
vertegenwoordigde logistieke sector
en dit op diverse schaalniveaus
(stadsdistributiecentra, Europese
distributiecentra, enz.) “
Poort Genk investeert met succes in (eco-)
design. C-Mine wordt internationaal herkend
als design-hub met diverse actoren die een
cruciale rol kunnen spelen in de circulaire
economie: MAD Faculty (hogeschool), Fablab
(open maakruimte), IDE (Innovatie en Design
Euregio), KesselsGranger Design Works
(designstudio), enz.
“Poort Genk huisvest alle schakels in de
toegevoegde waardeketen aanwezig.”

logistiek

maak

logistiek
maak
service

2030

service
Nu

Dit leeft a
l in Poort
Poort Gen
Genk…
k huisvest
ty, waari
n Hogesch de MAD Faculool PXL en
School of
Arts als p
LUCA
artners o
maar elk
ptreden
met h
Zij ontwik un eigen dynamie ,
k.
kelen gez
onderzoek
sprojecten amenlijke
studente
,
g
ez
a
menlijke
nprojecten
, keuzeva
flexibele
kken en
schakelp
rogramm
vlak van
a’s op het
media, a
rts en des
ign.

Genk… p
Poort
o
ft al in men ook in
e
le
it
et
D
et
ht op h
Genk z
ic
t
r
r
e
o
g
o
n
e
van
ll
In P
r
e
u
d
u
o
d
ss m
ens
es
busine n van de lev om princip
g
ge
odulair
verlen . De uitdagin
m
n
e
ialen
sembly uwsector,
mater
r-reas
o
sign-fo
in de b dzaakte
van de in te zetten
enoo
g
e
n
d
r
ig
s
divers
de
doo
en het
mplex
erg co ermijn focus tijen, wordt
r
lange-t etrokken pa an. Lokale
lb
gega
gen
aanta
nk aan nisinstellin en
e
G
t
r
in Poo tijen en ken
hun eig
n
e
n
r
a
in
le
marktp lden reeds b voor flexibe
n
ke
n
ontwik se onderdele ren stappe
se
to
ti
c
experti
eze a
exper
zo hun
wen. D
t
gebou gemoet om
k
r
a
m
nu te
an de
elkaar eclusterd a
.
g
bieden
aan te

D
Met he it leeft al in P
tp
oort Ge
nk…
in de E latform IDE,
ure
Innova
tie & D
slimme gio, worden
esign
initiati
speciali
even in
Door a
zake
fstemm satie aan elk
aar ge
wil IDE
ing en
linkt.
krac
cro
en secto ssovers make htenbundeli
ng
n
ren ene
rzijds e tussen bedrij
anderz
v
ijds. D
esignin n creatief tale en
de focu
novati
s. Fin
verster
e is hie nt
a
a
l
m
king va
oet dit
rbij
leiden
n
nieuwe
tot de
busine de economisc
ss en n
he acti
van ID
ie
v
it
uw
eiten,
E, m.n
. de pro e jobs. De p
steden
artner
vin
H
s
(KHLim asselt en Gen cie Limburg,
k, d
de
en PXL
) en UH e MAD-facu
experti
lty
asselt z
se, netw
maxim
ett
erk en
aal in
infrastr en hun
uctuur
tot een om Limburg
te tran
creati
sforme
creativ eve ‘commun
ren
ite
ity
‘the wa it en innovati ’ waar
y of liv
e
to
t
ing’ be
horen.

…
Poort Genk
t
Dit leeft al in
een produc
n
va
en
er
m
Het transfor
tdaging,
ui
n
ee
is
st
en
naar een di
ntiële
wel concurre
maar levert
onomie.
ec
re
ai
ul
rc
een ci
le
ka
voordelen in
lo
n
va
p
rshi
ustrie
Een partne
f in maakind
tie
ac
n
ije
rt
lokale
or
do
marktpa
d
un
onderste
en logistiek,
omenteel de
derzoekt m
overheden on van winkelinterieur
den
odel.
mogelijkhe
verleningsm
in een dienst
siness model
bu
ge
di
ar
Een gelijka
rzocht voor
enteel onde
wordt mom
er zijn twee
hi
ok
O
r.
hotelinterieu
een actieve
Poort Genk
partijen uit
r.
ne
part

Fig. Ultieme symbiose
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1.4 Ambitie 4

Zeer aantrekkelijk blijven om nieuwe en
bestaande activiteiten verder te ontplooien
in de circulaire economie

AMBITIE
Poort Genk erkent nog steeds in 2030 de meerwaarde
van een volledige en op de regio geënte transitie naar
circulaire economie. Deze bevindt zich dan al in een
zo ver mogelijk stadium.

te zijn voor circulair denken en doen. Op die
manier bewaakt zij ook het economisch potentieel
in termen van duurzame toegevoegde waarde en
werkgelegenheid.

Deze meerwaarde ontstaat door het creëren en
telkens scherpstellen van de juiste condities
of kwaliteiten om bedrijven, burger en
kennisinstellingen toe te laten, of sterker nog, te
stimuleren in de transitie naar circulaire economie.
Dit laat toe om aantrekkelijk te blijven als regio
om nieuwe activiteiten in circulaire economie te
ontplooien én bestaande te consolideren.

In vergelijking met andere regio’s kan Poort Genk
terugvallen op tal van ingrediënten die nu al aanwezig
zijn, en waarbij het vooral een kwestie is om deze
samen te leggen en samen te brengen. Dit laat de
versnelde implementatie van de visie richting 2030
toe, wat verschillende voordelen kan opleveren
in vergelijking met andere regio’s die inzetten op
circulaire economie.

De regio is daarom continu alert voor een eventuele
verzwakking van haar vermogen om aantrekkelijk
22 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen
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1.4 Ambitie 4

Zeer aantrekkelijk blijven om nieuwe en
bestaande activiteiten verder te ontplooien
in de circulaire economie

Fig. Bipool Hasselt-Genk

FUNDAMENTEN OM DEZE AMBITIE WAAR
TE MAKEN:

Poort Genk beschikt over een
aantoonbaar transformationeel
vermogen. Nog geen halve eeuw na
de sluiting van de mijnen heeft Poort
Genk zich ontwikkeld tot derde grootste
industriestad van Vlaanderen met het
grootste industrieterrein van Limburg
(Genk-Zuid).

24 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

“In Poort Genk is er draagvlak én
daadkracht voor het ontwikkelen van
industriële activiteiten. Dit heeft zich
onder andere vertaald in de relatief
snelle procedure voor de aanvraag van
milieuvergunningen voor industriële
activiteiten.”

Fig. Leefomgeving

“Poort Genk is omgeven door groen
en is aantrekkelijk voor werknemers
én werkgevers. Professionals worden
aangetrokken door een kwalitatieve
woonomgeving (met groen voor de
kinderen, maar ook met een kwalitatieve
link tot goede voorzieningen, onderwijs,
kosmopolitische cultuur (Engelstalige
scholen en cultuurvoorzieningen)).”

“In Poort Genk kan men gebruik maken
van investeringsmechanismen gericht
op lange termijn innovatie, zoals de
Limburgse Investeringsmaatschappij LRM
en de one-stop-shop voor buitenlandse
investeerders, Locate in Limburg. “

25

2

Het realiseren van de visie

VOLDOENDE
KRITISCHE MASSA
AAN VRAAGZIJDE
DIEPGRAVENDE KENNIS VAN
STEDELIJK METABOLISME
verankerd in digitale systemen

GOED FUNCTIONERENDE
SAMENWERKINGSINFRASTRUCTUUR

SNEL MOBILISEERBAAR
SOCIAAL KAPITAAL
AANGEPAST AAN BEHOEFTEN

SYNCHROMODAAL
ONTSLOTEN

VOLDOENDE (NIET-)FYSIEKE
RUIMTE OM TE
EXPERIMENTEREN

SLIMME, SUCCESVOLLE
STRATEGIEEN
voor het aantrekken van kennis, materialen,
investeerders, nieuwe marktpartijen

ZELFVOORZIENEND
(ENERGIE)LANDSCHAP

DOORGEDREVEN
SAMENWERKINGSCULTUUR

2.1 VOORZIEN IN KERNKWALITEIT
Gelet op het unieke DNA van Poort Genk, zowel
ruimtelijk als sociaal-economisch, en het gegeven
dat tal van (lokale) overheden en bedrijven actief in
deze regio reeds initiatieven nemen in de circulaire
economie, is er veel vertrouwen dat de hierboven
geponeerde ambities waargemaakt zullen worden.
Maar er is meer nodig dan vertrouwen alleen. De
vierde ambitie stelt scherp dat het sturen op de
juiste randvoorwaarden essentieel is voor het
realiseren van de visie, en dit bij voorkeur veel sneller
dan 2030. Deze randvoorwaarden tonen zich in
het antwoord op de vraag “wat is er nodig om deze
visie waar te maken?” Of anders uitgedrukt: welke
kwaliteiten moeten dan in de regio aanwezig zijn, ook
om het verschil te kunnen maken met andere regio’s
26 Poort Genk: hét laboratorium voor circulair doen

die inzetten op circulaire economie?
Poort Genk zal niet alleen over deze kwaliteiten
beschikken, maar zorgt er ook voor dat zij elkaar
onderling versterken. Dit vraagt een geïntegreerde
blik op deze kwaliteiten, en dat is ook nodig om
sneller tot de realisatie van de visie te kunnen komen.
Grondige dialoog met lokale en internationale
pioniers in circulaire economie in combinatie met
de analyse van de uitkomsten van de visieworkshop
in Poort Genk hebben geleid tot de volgende negen
kwaliteiten die cruciaal zijn om de geambieerde
plek van Poort Genk in de circulaire economie in te
pikken.

27

2.2 Maatregelen

Nemen van eerste maatregelen
NEMEN VAN EERSTE MAATREGELEN
In 2030 (ten laatste) toont Poort Genk zich als hét
laboratorium voor circulair doen en als hét circulaire
knooppunt voor bovenlokale, interstedelijke
en lokale netwerken. Poort Genk richt zich op
de (eco-)maakindustrie die symbiose vindt met
logistiek en eco-design. Daarvoor zijn de genoemde
kernkwaliteiten nodig.

Om dit alles te bereiken wordt voorgesteld op
niveau van Poort Genk de volgende eerste set
van maatregelen te nemen, als uitvloeisel van de
Prospectieve studie.

Maatregel

1

Draag op een consistente en uniforme manier, de visie 2030 van
Poort Genk uit op circulaire economie
Poort Genk vertaalt de visie consequent en integraal binnen alle lokale overheden,
naar beleidsbeslissingen en maatregelen. Zij brengt de visie en de genomen
maatregelen daartoe systematisch naar buiten, op een consistente en uniforme
manier. Hierdoor wordt de perceptie versterkt dat gans Poort Genk deze visie
onderschrijft en met zelfzekerheid wil uitdragen.

2

“doorgedreven
amenwerkingscultuur
/ inzetten op
kruisbestuiving”

Creëer fiscale, sociale, investeringsvoordelen voor activiteiten in
de circulaire economie
Circulaire ondernemers hebben vandaag een concurrentiële achterstand t.o.v.
ondernemers in de lineaire economie. Zo hebben circulaire ondernemers
moeilijkheden om financiering te krijgen bij de bank en/of investeerders, aangezien
ze inzetten op onbewezen technologieën/business modellen. Circulaire ondernemers
maken verder ook vaak gebruik van nieuwe technologieën, met achterstand o.v.v.
optimalisering in bijvoorbeeld milieu-uitstoot en/of eco-efficiëntie. Poort Genk zal
haar positie als zeer aantrekkelijke regio voor circulaire investeerders inzetten om op
deze pijnpunten in te spelen.

4

“slimme succesvolle
strategieën voor
het aantrekken van
kennis, materialen,
investeerders, nieuwe
marktpartijen”

Duid een neutrale, permanente coördinator aan voor ‘bottom-up’
circulaire business cases en trajectondersteuning
In de circulaire economie is kruisbestuiving en samenwerking cruciaal. Een
neutraal aanspreekpunt op niveau van Poort Genk waartoe burgers, bedrijven,
verenigingen, kennisinstellingen en bovenlokale overheden zich kunnen wenden
voor opportuniteiten in de circulaire economie zal worden aangewend. Uiteraard
is ook het netwerk van deze neutrale coördinator m.b.t. andere departementen en
instanties (zoals LRM, Locatie In Limburg, POM Limburg, SOC, etc) essentieel voor
het realiseren van de visie.

3

Speelt in op kwaliteit(en)

“slimme succesvolle
strategieën voor
het aantrekken van
kennis, materialen,
investeerders, nieuwe
marktpartijen”

Installeer fysieke experimenteerruimte en laboratoria met
afgebakende randvoorwaarden
Ruimte om te experimenteren, vertaald in fysieke ruimte en juridisch kader om te
experimenteren (zie ook maatregel 5), is één van de basispijlers van de vooropgestelde
visie. Voor het realiseren van de visie is het succes van deze maatregel dus essentieel.
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“voldoende (niet-)
fysieke ruimte om te
experimenteren” en
“goed functionerende
amenwerkingsinfrastructuur”

5

Activeer de fysieke experimenteerruimte en laboratoria

Het is één zaak om fysieke experimenteerruimte te installeren, cruciaal is ook dat
deze ruimte geactiveerd wordt op een manier waar innovatie en co-creatie centraal
staat. Een hefboom daartoe is het aanreiken van een kader voor tijdelijke vormen van
samenwerking, of het promoten van samenwerkingstrajecten gericht op specifieke
experimenteerruimtes.

6

Ontwikkel innovatieve mobiliteitsnetwerken op interstedelijk en
lokale schaal voor mensen, materialen, afval en energie
Men zal inzetten op innovatieve mobiliteitsnetwerken voor de optimale organisatie
van goederen- en materialenstromen in en uit de stad. Ook de mogelijkheden van
gedeelde infrastructuur op bedrijventerreinen waaronder Genk-Zuid (warmte, water,
e.a.) zullen verder onderzocht worden.

7

“snel mobiliseerbaar
sociaal kapitaal
aangepast aan
behoeften”

Zet structureel in op opleiding met een circulaire focus

Hoewel nog veel bedrijven pionier in de circulaire economie inzetten op interne
opleiding van hun medewerkers, neemt Poort Genk een voorsprong door opleidingen
op lokale hogescholen en universiteiten aan te laten sluiten op uitdagingen in de
circulaire economie. Een belangrijke hefboom daartoe zijn samenwerkingsprojecten
over departementen en scholen heen.

10

“voldoende
kritische massa aan
vraagzijde”

Zet structureel in op flexibele arbeidsinzet en talentdeling

Flexibele arbeidsinzet heeft een tweeledige doelstelling, enerzijds kennisdeling en
anderzijds het inspelen op veranderende behoeften in groeiende circulaire business
cases, op een sociale en economisch rendabele manier

9

“synchromodaal
ontsloten” en
“zelfvoorzienend
landschap”

Stimuleer de vraag naar circulaire producten

De vraag naar circulaire producten zal geprikkeld worden, doordat lokale overheden
kunnen treden op als launching customer of groepsaankopen voor circulaire diensten
opstarten.

8

“voldoende (niet-)
fysieke ruimte om te
experimenteren” en
“doorgedreven samenwerkingscultuur”

“snel mobiliseerbaar
sociaal kapitaal
aangepast aan
behoeften”

Implementeer flexibele instrumenten voor ruimtelijke planning

Wanneer in de toekomst meer op netwerkniveau dan wel op projectniveau zal
moeten worden nagedacht zal er nood zijn aan een strategisch ruimtelijk beleid
met planningsinstrumenten die meer flexibiliteit toelaten, waarbij ingezet wordt op
verregaande interbestuurlijke samenwerkingen binnen stadsregio’s die niet alleen de
lokale besturen maar ook de hogere overheden engageert (vlakke beleidsstructuur).

“voldoende (niet-)
fysieke ruimte om te
experimenteren”
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2.2 Maatregelen

Nemen van eerste maatregelen

11

Begeleid startups in incubatoren bij integratie naar (lokale)
bedrijventerreinen
De lokaal aanwezige incubatoren zijn een belangrijke troef in de transitie van de
regio in de circulaire economie. De regio zal daarom echter sterk inzetten op de
broedfunctie van deze incubatoren. Innovatie die ontwikkeld wordt in de incubatoren
moet gevoed worden op vlak van commerciële, financiële en technologische
dienstverlening, en anderzijds ook gestimuleerd moeten worden om “uit” de incubator
te groeien indien ze volgroeid zijn, idealiter naar een bedrijventerrein in de regio.

12

Organiseer structureel goed gekozen co-creatiesessies/living
labs met ketenactoren en stakeholders rond business cases en
voorzie deze desgevallend met trajectondersteuning
De co-creatiesessies die georganiseerd werden op 28 april 2015 in kader van de
prospectieve studie circulaire economie Poort Genk hebben hun kracht bewezen. Het
was een broeihaard voor concrete circulaire business cases. Deze co-creatiesessies
zullen structureel plaatsvinden om de regio blijvend te activeren op vlak van circulaire
economie.

13

“doorgedreven
samenwerkingscultuur” en
“zelfvoorzienend
landschap”

Inventariseer on(der)benutte stromen op niveau van
bedrijventerreinen
Er zit potentieel in lokale deling van nevenstromen. Zonder zich te verliezen in een
onuitputtelijke dataverzameling en analyse van alle stromen in de regio, kan men wel
gericht bottom-up business cases stimuleren.

15

“doorgedreven
samenwerkingscultuur”

Start stadsontwikkelingsproject rond zelfvoorzienend landschap
met burgers, bedrijven en kennisinstellingen
De ambitie van regio Genk is om ook de burger te betrekken in de transitie van de
regio naar een circulaire economie. Belangrijk is om hen te betrekken in concrete
projecten waar zij een rechtstreeks toegevoegde waarde kunnen bieden.

14

“slimme succesvolle
strategieën voor
het aantrekken van
kennis, materialen,
investeerders, nieuwe
marktpartijen”

“diepgravende kennis
van stedelijk metabolisme in digitale systemen” en “zelfvoorzienend landschap”

Blijf investeren in de ontwikkeling van de basiskwaliteiten

Cruciaal is dat deze studie enkel een startpunt was voor de regio in de transitie naar
de circulaire economie. Zoals gesteld in de vierde ambitie moet men continue alert
blijven voor de kernkwaliteiten, zowel minimaal als onderscheidend. Men moet
proactief op zoek gaan naar het evenwicht van consolideren en vernieuwen.
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“slimme succesvolle
strategieën voor
het aantrekken van
kennis, materialen,
investeerders, nieuwe
marktpartijen”
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Poort Genk toont zich met recht en reden zeer
ambitieus op het vlak van circulaire
economie. Zij heeft de nodige troeven in handen
om deze ambities ook waar te maken. Het is een
kwestie van moed, daadkracht en volharding, met
de visie 2030 als baken en referentiepunt. Deze
Prospectieve studie heeft tal van publieke en
private actoren duidelijk in een actieve modus
gebracht. Zij hebben het potentieel om te fungeren
als een ‘guiding coalition’ die niet alleen voor hen
zélf de sense of urgency erkennen voor de transitie
naar circulaire economie, maar deze tegelijkertijd ook
weten aan te wakkeren bij anderen.

Poort Genk zal grote vaart maken om hét circulaire
zwaartepunt te zijn in de Elat regio, de regio
met de innovatieve steden Eindhoven, Leuven,
Aachen en Luik als hoekpunten.
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