Bedrijventerrein Wiedauwkaai: duurzaam is de toekomst
KMO’s die op zoek zijn naar een nieuwe werkplek kunnen zich sinds begin november
kandidaat stellen voor een splinternieuw en duurzaam bedrijventerrein aan de rand van
Gent: Wiedauwkaai. Stad Gent, Agentschap Ondernemen (AO) en de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenstoffenmaatschappij (OVAM) zorgen voor een professioneel
begeleidingstraject bij de geselecteerde bedrijven in hun streven naar duurzaamheid. Een
energie-audit en materialenscan leggen de milieuwinsten bloot, waarna de bedrijven
persoonlijk advies krijgen.
Bedrijven met interesse kunnen zich tot 30 januari 2015 aanmelden via
www.oogent.be/wiedauwkaai. De kandidaten worden gescreend om na te gaan of ze
geschikt zijn voor het bedrijventerrein. Daarna volgt een intensief begeleidingstraject. Op
20 november organiseert Gent een infosessie.
Plaats voor 60 KMO’s
Wiedauwkaai ligt ten noorden van Gent, net ten zuiden van het havengebied en is meer
dan 100 hectare groot. Vandaag ligt het terrein er onderbenut bij, maar daar brengen Stad
Gent sogent en NMBS nu verandering in. 15 hectare wordt vrij gehouden voor 60 lokale
kmo’s. Ze zoeken steun bij de OVAM en AO om het bedrijventerrein zo duurzaam mogelijk
in te richten.
Intensief begeleidingstraject
Duurzaamheid op Wiedauwkaai is een verhaal met wederzijdse engagementen. De stad
Gent wil de bedrijven goed informeren over de meerwaarde van duurzame maatregelen.
Daarom bieden ze hen professionele ondersteuning op vlak van energie, bouw en
materialen. Zo dragen de bedrijven van Wiedauwkaai mee bij aan de klimaatdoelstellingen
van de stad Gent. Want in 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn.
Materialenscan helpt gebruik grondstoffen verminderen
Van de bedrijven wordt gevraagd dat ze onder andere CO2neutraal zijn voor hun elektriciteitsverbruik. Maar ook hun
gebruik van materialen wordt met de gratis Materialenscan van
OVAM en AO onder de loep genomen. Niet onbelangrijk, want de
meeste van deze bedrijven zullen productie- en maakbedrijven
zijn.
Nu al de potentiële milieuwinsten oplijsten heeft heel wat
voordelen. Bedrijven kunnen duurzame investeringen
gemakkelijker en met minder extra kosten invoeren. Ook kunnen
we bij de inrichting van het bedrijventerrein op zoek gaan naar
‘symbioses’ tussen bedrijven. Het afval van bedrijf A kan

misschien als grondstof worden ingezet bij bedrijf B. Een win-winsituatie voor de bedrijven
én voor het milieu.
De scan
Op basis van een grondige screening wordt het materialenverbruik en de kosten die ermee
gepaard gaan, in kaart gebracht. Eenvoudige simulaties tonen hoe de milieu-impact én de
productiekosten lager kunnen. De materialenscan wordt uitgevoerd door geselecteerde
adviseurs. Op basis van de inventarisatie van het materiaalverbruik, bekijken ze welke
optimalisaties mogelijk zijn op vlak van grondstofefficiëntie, inzet van gerecycleerde
materialen en valorisatie van reststromen en welke kostenbesparingen dit oplevert.

Meer informatie:
www.materialenscan.be
www.oogent.be/wiedauwkaai#sthash.TuSiAbBN.dpuf

De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in
Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat
dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt.
Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze
inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een
kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe
ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

