
 

Impact sustainability op financiering en bedrijfsstrategie 

 
Het Financieel Forum West-Vlaanderen nodigt u uit op deze manifestatie  

die zal doorgaan op maandag 25 april 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur in  

VIVES Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, met als sprekers: 

Jan De Jaeck, ING 

Paul Demyttenaere, REO Veiling 
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https://www.unpri.org/download?ac=12245
https://www.iea.org/articles/net-zero-by-2050-data-browser
https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6587f9f-e56c-4b1d-96e4-5a4da78f12fa/Energy_Technology_Perspectives_2017-PDF.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019-free.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/a72d8abf-de08-4385-8711-b8a062d6124a/WEO2020.pdf
https://transitionpathwayinitiative.org/publications/100.pdf?type=Publication
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https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/
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https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/


https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-linked-bond-principles-slbp/
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Agrotopia : hoe 

tuinbouw onze 

samenleving circulair en 

verduur kan maken



vlaanderen-circulair.be

Werkagenda Bio-economie

Circular State of the Union

25/04/2022



Nood aan ambitie voor bio-economie
•Nieuwe acties moeten sectorgrenzen doorbreken en 
verzekeren dat alle betrokken actoren hier voordeel uit halen.

•We moeten een stijgende vraag naar biomassaproductie 
verzoenen met  gebrek aan plaats

- Grondgebonden en grondloze productie

- Integratie van primaire sector in stad en industriezones

•De kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving kan verhoogd 
worden.

•Dus moeten we aansluiten bij brede reststromen energie, gas, 
water …



April 2003 poorten worden gesloten
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Terug in de geschiedenis



September 2008 verworden tot spooksite



Spooksite als bron van creativiteit …



… met eerste aanzet tot Urban Farming ??
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September 2008 : bezoek Minister Crevits

– Toen verantwoordelijk voor leefmilieu

– Metaalgieterij Vuylsteke echte stadskanker

– Verloederde industriële site

– Zware chemische vervuiling

– Familiale vervlechting

Is Publiek Private Samenwerking oplossing ?
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December 2010 : REO verwerft site en 

start afbraak- en saneringswerken
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Spooksite als bron van creativiteit …



Brownfield-convenant : ruggengraat PPS

Pilootproject productief landschap : 

nominatie geeft project vorm 
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2014-2015 : REO bouwt logistieke hub
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Urban farming : 

ontwerp van Meta en Van Bergen Kolpa
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Urban farming : Leerstoel Agrotopia

• Doel samenwerking UGent - REO Veiling - Inagro :

• Onderzoek stimuleren rond professionele stadslandbouw

• Energie- en ruimtegebruik in stedelijke omgeving in vraag stellen

• Professionele landbouw als duurzaam antwoord

• Onderzoek naar economisch haalbare energie transitie 

(doorbreken monopolies netwerkbeheerders)

• Leerstoel Agrotopia : 

• Een actief onderzoeksplatform op grensvlak tussen toegepast en 

fundamentel tuinbouwonderzoek

• Meespelen op het hoogste Europese niveau



OPDRACHT VAN DE LEERSTOEL

In januari 2017 werd de leerstoel opgericht met als doel een 

inspirerend kader tot stand te brengen om de ontwikkeling 

van innovatieve concepten in (glas)tuinbouwtechnologie en 

verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren.

De leerstoel Agrotopia werkt aan:

̶ het verduurzamen van de (glas)tuinbouw via innovatieve 

concepten 

̶ het integreren van de principes van de circulaire economie en het 

verhogen van de rendabiliteit in een verstedelijkte omgeving

̶ het bekomen van een versnelde implementatie van deze 

innovaties

̶ het bekomen van een breed draagvlak voor professionele 

stadstuinbouw

15



Irrigatie

Straling
(LED | zon)

Zoutstress

Schimmels Insecten

Bemesting

Snoei

CO2

Biostimulanten

Biotische factoren

Abiotische factoren
Klimaatsturing

Ontwerp en
constructie

Management
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REO Veiling en Agrotopia : circulair en 

duurzaam

• Energie efficiëntie

• WKK REO Veiling zorgt voor elektriciteitsproductie voor REO 

Veiling,

• Warmte productie voor kistenwasinstallatie REO Veiling

• Warmte en CO2  dakserre

• Ruimte gebruik

• Dubbel ruimte gebruik door dakserre

• Biomassa productie bovendaks

• Meerlagenteelt in gevelserre

• Waterrecuperatie

• Water daken wordt opgevangen voor biomassa productie

• Problemen rond ruimtelijke ordening


