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1. INLEIDING

Voor het grootste deel van de industriële geschiedenis, 
speelde het behoud van het milieu geen enkele rol. Pas in 
de jaren ’50 werd voor het eerst aandacht besteed aan de 
milieueffecten van industriële processen, zoals o.a. blijkt 
uit de Britse ‘Clean Air Act’ uit 1956 en de sinds dan toe-
genomen aandacht voor water-, lucht- en grondvervuiling. 
Ondertussen is de ‘greening’ uitgegroeid tot een geheel 
van modellen en activiteiten of een paradigma dat zich niet 
beperkt tot de industrie maar ondertussen de ganse econo-
mie bestrijkt, inclusief de dienstensector. Dit gaat gepaard 
met een inflatie van het gebruik van het begrip ‘groen’ zo-
als in groene energie, groene producten, groene gebouwen, 
groene jobs enz. maar ook met een vervaging zoals in green 
washing of greening of PR.

Economische ‘greening’ kan beschreven worden als de 
mate waarin ondernemingen rekening houden met en be-
lang hechten aan hun natuurlijke omgeving en deze ook 
proberen veilig te stellen. Dit gebeurt vanuit een zekere zin 
voor sociale verantwoordelijkheid, die zowel extern (bij-
voorbeeld door de overheid) als intern (bijvoorbeeld door 
het management van de onderneming) gedreven kan wor-
den. (Vanneste, 2006: 151). Niettemin is dit niet de enig 
mogelijke definitie en is het belangrijk klaarheid te schep-
pen in de verschillende facetten van het begrip. 

In wat volgt over het vergroenen van de economie kunnen 
we onmogelijk een exhaustief overzicht brengen van de 
huidige wetenschappelijke literatuur rond dit onderwerp 
temeer omdat we hier raken aan duurzaamheid wat een 
nog omvangrijker kluwen van interpretaties en benade-
ringswijzen oproept. Wij zullen ons dan ook richten op 
een aantal wel onderscheiden dimensies van een ‘groene’ 
economie en daarbij aantonen dat de enge ecologische 
opvatting van weleer een verbreding heeft ondergaan en 
stilaan de zuiver technologische benadering is ontgroeid 
(punt 2). Vervolgens brengen wij een toepassingsdomein 
aan de orde, met name de chemische sector, o.a. omdat de 

impact van deze sector op het milieu veel discussie uitlokt 
en tegelijk omdat deze sector belangrijke inspanningen le-
vert (punt 3). Finaal trachten wij een aantal bedenkingen 
te formuleren die de (potentiële) rol van de geografie in dit 
verhaal voorop stelt (punt 4).

2.  HET VERGROENEN VAN DE INDUSTRIE ALS 
ONDERDEEL VAN DUURZAME ONTWIKKELING

2.1 Een geleidelijke verbreding van definitie

Braun verwijst naar greening of the industry als “responding 
to ever tightening environmental legislation and to the needs of 
more environmentally aware consumers, investors and employ-
ees.” (2002: 227) of, korter, naar “successful industrial envi-
ronmental management” (2002: 229). Een andere definitie 
omschrijft greening als “a term used to describe the process 
of change in the ideologies and practices of (largely) western 
social systems as they move towards the incorporation of envi-
ronmental concerns.” (Burch et al., 2001: 33). De focus op 
het milieu is in deze definities prominent aanwezig en ook 
de Wereldbank heeft het in haar rapport ‘Greening industry: 
new roles for communities, markets and governements’ voorna-
melijk over de controle van pollutie, hoewel er ook andere 
aspecten van duurzaamheid aan bod komen (Wereldbank, 
2000). Fuchs en Mazmanian (1998) stellen dat duurzaam-
heid en greening verbonden zijn en dat duurzaamheid het 
uiteindelijke doel vormt, maar dat greening handelt over 
het milieudomein, terwijl duurzaamheid verder gaat. 
Maar ook daarover bestaat discussie. Zo stelt Makower: 
“start-ups with baked-in environmental or socially responsi-
ble missions… [do] more than “greening-up” a conventional 
product or service…. These companies are innovating on not 
just what they sell but also on the entire value chain” (2008: 
151). Tegelijk stelt hij ook dat greening of business ook 
inhoudt dat “companies... are seeking to profit from environ-
mental responsibility” (Makower, 2008: XV) en dat greening 
of PR zoveel betekent als “companies tell their green stories” 
(Makower, 2008: 189) .
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Hoewel het begrip greening ongetwijfeld staat voor een po-
sitieve evolutie, hebben sommige afgeleiden een negatieve 
connotatie gekregen. Termen als greenwashing en green 
marketing zijn hier voorbeelden van. Greenwashing ver-
wijst naar het vormen van een publieke perceptie omtrent 
bedrijven die milieubewust zijn en actief geëngageerd in 
activiteiten die het milieu verbeteren wanneer, in werke-
lijkheid, hun activiteiten (grotendeels) onveranderd blijven 
(Ramus & Montiel, 2005). Green marketing slaat dan weer 
op het overtuigen van consumenten om een bepaald pro-
duct te kopen omdat het goed is voor het milieu. Wanneer 
deze publiciteit gebaseerd is op foute gegevens of op veel 
te weinig en dus niet representatieve data, kan dit gezien 
worden als een onderdeel van greenwashing (Burch et al, 
2001) gezien het aspect desinformatie of bedrog dat hier-
aan vastzit (Laufer, 2003: 253).

Vandaag wordt ecologische duurzaamheid in één adem 
vermeld met twee andere dimensies, namelijk sociale en 
economische duurzaamheid (Ock Park, 2002) naar analo-
gie met de drie P’s die de duurzaamheidsdriehoek bepalen, 
namelijk planet, people en profit. Brown spreekt dan weer 
over vier succesdimensies voor management van de omge-
ving: “the economic dimension (cost-effectiveness); the ecologi-
cal dimension (decreasing energy and raw material input); the 
technological dimension (innovation activities); and the com-
munication dimension (enhancing the dialogue with stakehol-
ders)” (Brown, 1992: 229). 

De industrie en de transportsector lopen daarbij het meest 
in het vizier omdat zij nu eenmaal de grootste water-, lucht- 
en grondvervuilers zijn maar de gehele economie kent een 
dimensie van ‘vergroening’. De artikels rond greening van 
de dienstensector zijn bovendien niet alleen terug te vinden 
in de internationale wetenschappelijke literatuur (vb. Kas-
sinis & Soteriou, 2003) maar er wordt ook naar verwezen 
op publiek toegankelijke website zoals deze van de World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

2.2  Sleutelelementen voor ‘greening’ van de 
industrie

In de literatuur komen verschillende elementen naar voren 
die het vergroenen van de industrie hebben gestimuleerd 
en dit op verschillende schaalniveaus waaronder eco-effici-
ëntie, de rol van multinationale ondernemingen in de glo-
balisatie, environmental management systems en environmen-
tal service providers (Hayter & Le Heron, 2002a). 

Eco-efficiëntie kan gedefinieerd worden als “the economic va-
lue a company creates relative to the waste it generates” (Der-
wall et al., 2005: 51). Hoe hoger, hoe beter dus, maar het 
berekenen van deze verhouding brengt problemen met 
zich mee o.a. omdat men zowel de teller als de noemer 
op verschillende manieren kan opvatten. Bovendien moet 
men de hele levenscyclus van een product in rekening 
brengen, is niet duidelijk welke impacten allemaal moe-

ten inbegrepen worden, welke normen en eenheden men 
moet hanteren enz. (Brouwers, 2003, Ehrenfeld, 2005). 
De definitie suggereert trouwens dat eco-efficiëntie een 
soort formule zou zijn terwijl WBCSD, die het concept lan-
ceerde begin van de jaren ’90, zelf stelt dat het eerder om 
een “business concept” of een “management philosophy” gaat 
(WBCSD, 2000: 4-5).

Een bedrijf kan verschillende redenen hebben om eco-
efficiënter te gaan werken. Volgens Ekins (2005) zijn er 
twee grote drijvende krachten. Enerzijds kunnen bedrijven 
vrijwillig overgaan tot een hogere eco-efficiëntie. Een voor-
beeld van vrijwillige drivers zijn het feit dat het minder ver-
bruiken van grondstoffen en het minder creëren van afval 
een bedrijf kosten bespaart, een groener imago en (dus) een 
potentieel nieuw klantenbestand oplevert of een groener 
bedrijf meestal ook als een aantrekkelijkere werkgever be-
schouwd wordt. Anderzijds zijn er de reguleringen vanuit 
de overheid zoals bijvoorbeeld belastingen op grondstoffen 
of vervuiling die een incentive vormen om deze te redu-
ceren. Zelfs het aankondigen van dergelijke toekomstige 
belastingen kan al een positieve impact hebben. Onder-
zoekers vonden dat de meeste (grote) bedrijven zich inder-
daad ook verbinden tot een dergelijk omgevingsbeleid (bv. 
via eco-efficiëntie) en dat ook aankondigen en publiceren. 
Tegelijk stellen ze een groot verschil vast op het vlak van 
effectieve implementatie (Ramus & Montiel, 2005: 377).  
Tenslotte is WBCSD enigszins ongerust omtrent de impact 
van de huidige economische crisis op de eco-efficiëntie: 
“In the current business environment… there are obvious 
reasons why companies might want to reduce their levels 
of investment in eco-efficiency… For cash-strapped compa-
nies, it may become difficult to justify immediate outlays in 
anticipation of savings in the long term” (Vermeer & Cle-
men, 13.2.2009, website WBCSD).

Een environmental management system, kortweg EMS, of mi-
lieuzorgsysteem is een beheerssysteem dat ervoor zorgt dat 
er binnen een bedrijf op een gestructureerde manier ge-
werkt wordt aan de verbetering van de milieu-impact. Het 
heeft tot doel het ontwikkelen, toepassen, beheren, coördi-
neren en controleren van activiteiten op het vlak van milieu 
met het oog op het bereiken van twee doelen: het voldoen 
aan de wetgeving en het verminderen van verliezen zoals 
verlies aan product, saneringskosten, het imagoverlies 
(Melnyk et al., 2003). Dit omvat een ‘plan-do-check-act’ 
cyclus (Demingcyclus). Zoals de uitdrukking het zelf zegt, 
wordt er eerst een plan opgesteld met doelstellingen (plan), 
waarna het wordt uitgevoerd (do) en gecontroleerd (check). 
Tot slot wordt er bijgestuurd (act) waar nodig, opdat de 
organisatie haar milieuprestaties continu kan verbeteren 
(Vlaamse overheid, 2010).

Wanneer het EMS aan voldoende voorwaarden voldoet en 
werkt volgens bepaalde principes kan een ISO 14001 certi-
ficaat en/of een EMAS-standaard behaald worden. (1) Beide 
standaarden benadrukken niet alleen een technisch belang 
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maar vormen als het ware een statement naar de buitenwe-
reld (Braun, 2002). 

Environmental service providers zou vertaald kunnen worden 
als milieugerichte dienstverleners. Schulz definieert ze als 
volgt: ‘Knowledge intensive service firms, often highly specia-
lized, which provide consultancy and technical assistance on 
environmental issues to manufacturing firms.’ ( 2002: 209). 
Deze dienstverleners zijn vaak sterk gespecialiseerd en 
dragen hun kennis over via (lokale) netwerken. Dit gaat 
vaak via informele kanalen of via seminaries en workshops 
(Schulz, 2002) waarbij zij de principes van greening en 
duurzaamheid verspreiden onder een groot aantal stake-
holders zoals bedrijven en hun leveranciers, consumen-
ten en andere belanghebbenden. Vermits ze ook diensten 
verlenen aan grote internationale bedrijven, wordt de op-
gebouwde milieuexpertise ook geëxporteerd en brengen 
zij hun expertise ook over naar andere landen die op hun 
beurt kunnen vergroenen. (Monnoyer-Longé & Mayère, 
1994; Fuchs & Mazmanian, 1998, Ekins, 2005). 

Ook de MNOs zelf spelen dus een grote rol bij het versprei-
den van de vergroening op een internationale, zoniet glo-
bale schaal. Als vroeger al eens ontwikkelingslanden aan-
trekkelijk mochten gebleken zijn voor vervuilende MNOs 
omwille van hun zwakkere milieureglementering, dan zijn 
er nu hoe langer hoe minder aanwijzingen dat milieure-
glementeringen een significante impact hebben op de be-
drijfslokalisatie (Ock Park, 2002: 40). Directe buitenlandse 
investeringen en dus MNOs vormen bijgevolg een sleutel-
factor voor de verspreiding van milieutechnologie waarbij 
MNOs vaak standaarden toepassen die deze van het gast-
land (ver) overtreffen. Zij bezitten daartoe ook de kritische 
kennis en technologie en brengen die over via het verschaf-
fen van tewerkstelling en via lokale netwerken met klanten 
en toeleveranciers. 

Netwerken met allerlei stakeholders blijken dus een goed 
element voor ontwikkeling van de industrie in het alge-
meen en meer specifiek inzake vergroening van de indus-
trie. Er wordt zelfs gesproken van eco-netwerken. Deze eco-
netwerken worden beschreven als een type van informele 
netwerken die werken op basis van (vrijwillig) gedeelde 
ervaringen en sociale banden: een kwestie van geven en 
nemen (Störmer, 2008).

2.3  Het groene Techno-Economisch Paradigma 
en de impact op ‘vergroeningsstrategieën’

De industriële groei sinds het midden van de 18de eeuw 
wordt verklaard via technologische veranderingen vervat 
in het TEP-model, wat staat voor Techno-Economisch Para-
digma. Dit model onderscheidt verschillende fasen in de 
economische ontwikkeling die grotendeels gelinkt worden 
aan technologische innovaties. Pas in de vierde fase, na-
melijk tijdens het ‘Fordisme’ (1920-1970) -tijdperk van de 
massaproductie in o.a. de autoindustrie- begint men door 

middel van stedelijke en regionale planning de bevolking te 
beschermen tegen milieuvervuiling en de nadruk te leggen 
op de aantrekkelijkheid van een groene omgeving als vesti-
gingsfactor. Toch moeten we opmerken dat de milieuregels 
tijdens deze periode breed en slecht gedefinieerd waren en 
dat de maatregelen in belangrijke mate teniet werden ge-
daan door massaproductie en -consumptie. Er ontstonden 
bijgevolg ernstige globale milieuproblemen. 

In de periode erna (1970-2020) wordt de bezorgdheid voor 
milieubehoud en -bescherming uitgebreid tot een diepere 
bezorgdheid voor resource management en duurzaamheid. 
Freeman (1992) beargumenteert dat ICT een substantiële 
bijdrage leverde tot het bereiken van milieudoelstellingen. 
Ten eerste maakt ICT het mogelijk om meervoudige indus-
triële processen nauwkeuriger te monitoren en te controle-
ren zodat energienoden en materiaalgebruik gereduceerd 
konden en kunnen worden. Ten tweede zorgt ICT ervoor 
dat men over kon gaan tot de eliminatie en verminde-
ring van defecte producten waardoor de hoeveelheid afval 
sterk verminderd kon worden. Tot slot benadrukt hij dat 
ICT gebaseerd is op halfgeleidertechnologie die energie 
en materiaalgebruik in elektronische componenten sterk 
vermindert. Ondanks deze bijdragen benadrukt Freeman 
echter dat een verandering in TEP na ICT nodig is om de 
energienood te reduceren en het materiaalgebruik te in-
tensifiëren. Hij stelt hierbij het groene TEP voor. Men ge-
looft dat de zaadjes voor het groene TEP al vervat zitten 
in het bestaande ‘ICT & resource management’. Zo zou-
den nanotechnologie en biochemiegebaseerde technologie 
de motor kunnen zijn voor het groene TEP omdat ze een 
potentieel hebben om het materiaalgebruik en gebruik 
van niet-hernieuwbare energie in de economie te reduce-
ren. Het grote verschil tussen het groene TEP en ‘ICT & 
resource management’ zit in het feit dat het groene TEP 
de milieudoelstellingen centraal en prioritair stelt, m.a.w. 
als grondslag van de onderneming. Daardoor zouden on-
dernemingen tegenwoordig de neiging hebben om eerder 
pro-actief te handelen ten opzichte van het milieu in plaats 
van reactief, zoals in het verleden het geval was (Hayter & 
Le Heron, 2002b). 

Industriële ecologie en ecologische modernisatie zijn 
twee voorbeelden van strategieën die toegepast kunnen 
worden om te vergroenen. Deze beleidsstrategieën kun-
nen op verschillende schaal aangewend worden en volgen 
elkaar enigszins op in de tijd zonder dat de ene de andere 
uitsluit.

Industriële ecologie werd oorspronkelijk ontwikkeld door 
technologen als antwoord op de milieuproblematiek en dan 
vooral in het kader van afvalmanagement. Daarom is het 
niet verwonderlijk dat een optimistische visie over techno-
logie ten grondslag ligt van deze benadering (Deutz, 2009) 
en natuurlijke ecosystemen als ijkpunt heeft (Ehrenfeld, 
2003). De analogie met een natuurlijk ecosysteem ligt 
o.a. bij de nood aan een interne recyclage van materie 
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(De Meester en Hermy, 2007) en daarom stimuleert deze 
strategie het samen gevestigd zijn op een bepaalde locatie 
(bv. eco-industriepark). Aangezien afval en bijproducten 
van het ene bedrijf als input dienen voor het andere, kun-
nen bijvoorbeeld de kosten voor het ophalen en verzame-
len van afval verkleind worden of kan er bespaard worden 
door bijvoorbeeld geproduceerde warmte af te nemen (Ro-
berts, 2004). Hier kan meteen het verband met clusters 
en netwerken gelegd worden. De focus ligt hier eigenlijk 
op eco-efficiëntie (zie punt 2) maar vaak is die (te) klein 
zodat de economische groei de verbetering neutraliseert. 
Industriële ecologie wordt dan ook bekritiseerd omdat deze 
benadering weinig of geen rekening houdt met het feit dat 
productie ook een sociaal proces is en vele sociale implica-
ties heeft (Ock Park, 2002). 

Ecologische modernisatie is een benadering die de economi-
sche ontwikkeling en technologische vooruitgang eveneens 
sterk benadrukt, maar dan wel in een geschikt beleidskader. 
Deze visie biedt voornamelijk een sociaal perspectief op 
milieubescherming (Deutz, 2009). De belangstelling gaat 
hier namelijk uit naar de ontwikkeling en toepassing van 
innovatieve technologieën maar ook naar de wijze waarop 
de gemeenschap haar impact op het milieu kan verminde-
ren door een reorganisatie van de maatschappij (Murphy & 
Gouldson, 2000).

Algemeen wordt aanvaard dat er een nood is aan een be-
leidsstrategie vanuit de overheid en zelfs aan staatsinter-
ventie wil men de nodige veranderingen bereiken op het 
gebied van milieubescherming (Deutz, 2009). Volgens 
Jänicke (2008) zijn er twee drijvende krachten achter eco-
logische modernisatie. Enerzijds is er de rol van de zoge-
naamde slimme reguleringen en anderzijds zijn er de toe-
nemende risico’s voor vervuilende bedrijven. De stijgende 
complexiteit en milieubetrokkenheid van beleidsniveaus 
zorgt ervoor dat de druk vanuit de omgeving op vervuilen-
de bedrijven, én hun verplichtingen, niet alleen toenemen, 
maar dat vervuilen ook een verhoogd economisch risico 
met zich meebrengt.

Een voorbeeld van dergelijke slimme reguleringen is de 
teruglever-vergoeding (feed-in tariffs) voor hernieuwbare 
energie. Zo waren/zijn energieleveranciers in Duitsland 
verplicht om prioritair hernieuwbare energie toe te laten 
op het net, aan vooraf vastgestelde tarieven. Deze tarieven 
liggen voldoende hoog om uit de kosten te komen voor de 
productie van hernieuwbare energie gezien deze hoger lig-
gen dan de kosten voor het produceren van conventionele 
energie. Deze tarieven zijn op lange termijn gegarandeerd, 
wat een belangrijke zekerheid met zich meebrengt in het 
kader van de investeringskost. Dit is ondertussen in België 
Vlaanderen overgenomen o.a. via de zogenaamde groene-
stroomcertificaten. Slimme reguleringen en standaarden 
stimuleren dus de toepassing van milieuzorgsystemen (zie 
punt 2) maar hebben ook een bredere impact, m.n. op het 
gedrag van de consument.

2.4 Groenen banen

Zoals reeds aangehaald bestaat vergroening van de economie 
uit drie luiken: het sociale, het economische en het ecologi-
sche. Iets wat deze drie perfect integreert zijn groene banen. 
De definitie van groene banen volgens de UNEP (United Na-
tions Environment Programme) en de IAO (Internationale 
arbeidsorganisatie) luidt als volgt: “degelijk werk in de land-
bouw, de industrie, de diensten en de overheid dat ertoe bijdraagt 
de kwaliteit van het milieu te behouden of te herstellen” , en ver-
der, “werk dat tegemoet komt aan de aspiraties van mensen in 
hun beroepsleven – hun verlangen naar kansen en een inkomen; 
naar rechten, middelen om zich te uiten en erkenning; naar een 
stabiel gezin en persoonlijke ontwikkeling; naar rechtvaardigheid 
en gelijkheid tussen vrouwen en mannen” (UNEP et al, 2008 ver-
taald in: Federaal planbureau, 2009:37). Het sociale aspect dat 
in bovenstaande definitie vervat zit in het woordje ‘degelijk’, 
wordt dus geëxpliciteerd in het tweede deel van de definitie, 
waaruit blijkt dat de draagwijdte erg ver gaat. 

Tegelijk neemt de UNEP aan dat groene banen kunnen bij-
dragen tot “schone” economische groei en dus op meerdere 
vlakken een hefboom kunnen vormen voor de levensstan-
daard van de bevolking terwijl tezelfdertijd bijvoorbeeld 
ook vooruitgang geboekt wordt inzake emissies (UNEP et 
al, 2008 in: Federaal planbureau, 2009:38). 

Duurzame ontwikkeling via o.a. groene banen omvat dus 
ook het verminderen van armoede. Deze uitdaging lijkt 
vooral van politieke en sociale aard. Dergelijke zaken over-
treffen op het eerste zicht de opdracht en capaciteit van be-
drijven. Tegelijkertijd groeit echter het bewustzijn dat be-
drijven wel eens de enige organisaties zouden kunnen zijn 
die de middelen, de technologie, de globale bereikbaarheid 
en bovenal ook de motivatie bezitten om duurzaamheid 
te bereiken. Bovendien kan armoede moeilijk bestreden 
worden zonder welvaart te creëren. Vanuit dit perspectief 
bekeken, heeft industrie niet alleen grote welvaartsverschil-
len veroorzaakt maar kan het vergroenen van de industrie 
of economie nu een belangrijk deel vormen van de oplos-
sing. Men stelt dat de economieën in ontwikkelingslanden 
moeten gemoderniseerd worden door een verschuiving 
naar industrie van hoogwaardige producten en dat deze 
verschuiving via een groene weg zal moeten gebeuren. 
Industrialiseren zoals vroeger de ‘industrielanden’ is geen 
optie en zou nefast zijn voor de aarde (Yumkella & von  
Weizsacker, in UNIDO, 2009 (2)). 

Bovendien moet onderstreept worden dat groene jobs niet 
alleen in de ontwikkelingslanden van belang zijn, maar ook 
in de ontwikkelde landen.

De economische crisis sinds 2008 wordt wel eens verge-
leken met de zware crisis van de jaren 1930 . Als het pro-
bleem gelijkenissen vertoont dan de oplossing misschien 
ook en daarom wordt er al een tijd gesproken over de Green 
New Deal naar analogie met de New Deal. (3) 
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De Green New Deal houdt in dat men specifiek de ‘groene’ 
economische sectoren wil stimuleren, eerder dan de tradi-
tionele infrastructuurwerken. Er is onder meer aandacht 
voor investeringen in schone technologie, groene stads-
planning en duurzame landbouw. De overheid kan immers 
beter investeren in die technologieën die in de (nabije) toe-
komst essentieel zullen zijn om de uitdagingen in verband 
met het klimaat, energie en grondstoffen aan te gaan (Jones 
& De Meyere, 2009). Over de financiering van zo’n Green 
New Deal bestaat nog veel discussie wat onder andere te 
maken heeft met de grote investeringen op korte termijn 
en de tijd die het vraagt om dergelijke investeringen terug 
te verdienen. Terwijl de ‘gewone’ Green New Deal dus ei-
genlijk slechts heel gedeeltelijk wordt toegepast, is er vol-
gens sommige bronnen nood aan een Green New Deal XL 
die globaler is en waarin diepgaande sociale en financiële 
hervormingen ingebed zitten (Vandaele, 2009).

3.  ‘GREENING’ GETOETST AAN DE CHEMISCHE 
SECTOR: CASE IN DE ANTWERPSE HAVEN

3.1  Het negatieve imago van de chemische sector 
gemilderd door programma’s en cijfers

De chemische industrie heeft lang met een negatief imago 
te kampen gehad. De publieke opinie maakte daarbij geen 
onderscheid tussen individuele bedrijven en de chemische 
industrie als geheel (King en Lenox, 2000). Bovendien droe-
gen enkele grote rampen met chemische bedrijven (bv. de 
ramp in Bhopal – India – in een fabriek van Union Carbide 
in 1984) bij tot dit negatieve beeld van de sector (Prakash, 
2000), evenals alom gekende schadelijke stoffen zoals 
CFK’s. Initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid in 
deze sector waren daarom op verschillende niveaus nodig. 

De gewijzigde aanpak vertaalt zich in initiatieven op ver-
schillende schaal niveaus. Zo is er op een mondiale schaal 
het Responsable Care programma. Het programma werd ge-
lanceerd in 1985 in Canada en in 1988 in de Verenigde Sta-
ten, als reactie vanuit de sector op het reeds aangehaalde 
slechte imago (Prakash, 2000). Het breidde zich wereld-
wijd uit en vandaag is het ondertekend door 52 landen en 
wordt het verder geleid door de ‘International Council of 
Chemical Associations’ (ICCA) die in 2006 een wereld-
charter uitbracht over Responsible Care. In deze geüpdate 
versie ligt de nadruk op de nieuwe uitdagingen die er in-
tussen gerezen zijn voor de sector alsook op het ontstaan 
van een debat over duurzame ontwikkeling. De ICCA om-
schrijft Responsible Care als ‘the global chemical industry’s 
environmental, health and safety (EHS) initiative to drive con-
tinuous improvement in performance. (…) Responsible Care 
is an ethic and a commitment that seeks to build confidence 
and trust in an industry that is essential to improving living 
standards and the quality of life.’ (ICCA, 2006: 4). Dit we-
reldcharter beschrijft 9 sleutelelementen. Eén hiervan is 
het voortdurend verbeteren van de prestaties, ook op vlak 

van milieu. Dit houdt ondermeer in dat bedrijven een be-
heerssysteem – dat het ontwikkelen, toepassen, beheren, 
coördineren en controleren van activiteiten tot doel heeft 
-moeten invoeren om hun verbintenissen op het vlak van 
Responsible Care uit te voeren. 

Het programma is echter niet vrij gebleven van kritiek. Zo 
wordt vaak aangehaald dat het niet voldoende werkt omdat 
er volgens de richtlijnen van het programma geen sancties 
kunnen opgelegd worden indien een bedrijf onvoldoende 
werkt aan het probleem. Een andere kritiek is dat het pro-
gramma het eigenlijke probleem niet aanpakt, maar vooral 
het reputatieprobleem (King en Lenox, 2000).

Op een Europese schaal gaat een belangrijke invloed uit 
van CEFIC of ‘European Chemical Industry Council’. Zij 
werken uiteraard ook aan programma’s zoals Responsible 
Care, m.b. aan het stimuleren van de implementatie en 
monitoring. Daarom verzamelen zij heel wat cijfergege-
vens op Europees niveau om de evolutie van o.a. ‘greening’ 
te monitoren (fig. 1 en 2).

Het zou ons te ver brengen om de grafieken inzake de uit-
stoot van broeikasgassen en het energieverbruik door de 
chemische sector en de uitstoot van broeikasgassen per 
productie-eenheid voor Europa versus de Verenigde Staten 
in detail te bespreken (CEFIC, 2009). De positieve trend is 
duidelijk maar roept ook vragen op zoals: 
1) hoewel het energieverbruik per eenheid daalt, blijft 

het probleem van de (hoge) energievraag (absolute cij-
fers) voor een dergelijke energie-intensieve productie;  
volgens sommige respondenten (zie verder) is dit de 
achilleshiel van de chemische sector; 

2) hoewel er een positieve evolutie zichtbaar is in zowel de 
EU als VS, is er toch een groot verschil (CEFIC, 2009), 
waarbij de vraag zich stelt waarom de VS uiteindelijk 
minder vooruitgang boekt dan de EU.

Vooreerst kan er vastgesteld worden dat het bewustzijn 
rond vergroening zeker ook in België aanwezig is. Daar-
van getuigt het duurzaamheidsrapport van Essenscia dat 
in 2009 werd uitgebracht. De chemische sector is, zeker 
in België, daarmee de eerste die een integraal duurzaam-
heidsrapport neerlegt. 

Hierin worden heel wat indicatoren aangehaald om de evo-
lutie van 2000 tot 2007 in alle domeinen van duurzaam-
heid weer te geven. Zo staan er niet alleen cijfers in over 
energieverbruik en broeikasgassen, maar ondermeer ook 
over arbeidsongevallen, het sociale klimaat enz. Naast de 
drie gekende peilers van duurzaamheid (economische, so-
ciale en ecologische peiler) halen ze een vierde peiler aan 
waarop gefocust wordt, namelijk de bijdrage die chemische 
producten kunnen leveren tot duurzame ontwikkeling. Bo-
vendien werd het rapport uitgewerkt in samenwerking met 
heel wat stakeholders om de maatschappelijke relevantie 
op te drijven (Essenscia, 2009).
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Concreet wordt o.a. de evolutie in energieverbruik en broei-
kasgasemissies voor de chemische sector in België toege-
licht (fig. 3 en 4). Hoewel de index een dalende trend ver-
toont voor specifieke energieconsumptie, is het absolute 
energieverbruik verdubbeld, weliswaar bij een verviervou-

digde productie over de periode van 1970 tot 2007 (fig.3). 
Ook wat de uitstoot van broeikasgassen betreft is er een 
dalende trend waarneembaar; over de periode 1990-2007 
is deze daling ook in absolute waarden aanwezig en dit bij 
een gestegen productie.

Figuur 1: Evolutie en uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik 
en de productie voor de Europese (EU 27) chemische industrie, 
incl. farmacie, over de periode 1990-2006
(Bron: CEFIC, 2009; verwerking M. Cox, 2010). 

Figuur 2: Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per eenheid 
van productie voor de chemische industrie, incl. farmacie, in de 
Europese Unie (EU 27) en de Verenigde Staten over de periode 
1990-2006 (Bron: CEFIC, 2009; verwerking M. Cox, 2010).

Figuur 3: Evolutie in energieverbruik (in petajoule), productie-
index en index specifieke energieconsumptie voor de periode 
1970-2007 door de chemische sector in België
(Bron: Essenscia, 2009; verwerking M. Cox, 2010). 

Figuur 4: Uitstoot van broeikasgassen (in kiloton CO2 
equivalent) over de periode 1990-2007 door de chemische 
sector in België
 (Bron: Essenscia, 2009; verwerking M. Cox, 2010).
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3.2  Visies en percepties rond de chemische 
sector in de haven van Antwerpen

Onderzoek naar vergroening van de economie of bepaalde 
economische sectoren is niet evident gebleken als men ver-
der wil kijken dan enkel het energieverbruik of uitstoot van 
broeikasgassen. Vaak is men dan aangewezen op terrein-
werk. Om dit te bewerkstelligen werd een kwalitatief on-
derzoek uitgevoerd, bestaande uit 9 diepte-interviews met 
bevoorrechte getuigen. Hierin werd gepeild naar de evolu-
tie in duurzaamheid, concrete initiatieven, punten die voor 
verbetering vatbaar zijn, het belang van netwerking ener-
zijds en concurrentie anderzijds, stimulansen en beperkin-
gen vanuit het beleid, de rol van ruimtelijke ordening,… Bij 
de keuze van de getuigen is geprobeerd voldoende diversi-
teit te bewaren om zo het probleem vanuit verschillende vi-
sies en op verschillende schaalniveaus te kunnen bekijken. 
Wat volgt is een samenvatting van een dergelijk terrein-
werk bij stakeholders uit de chemische sector in Antwer-
pen, belangengroeperingen en bevoorrechte getuigen uit 
het beleid op lokaal en regionaal niveau. (4) In de mate van 
het mogelijke hebben wij een aantal markante uitspraken 
uit de interviews geselecteerd die zowel algemeen vastge-
stelde visies weergeven als uiteenlopende meningen.

De voorkeur voor de haven van Antwerpen vloeide voort uit 
het feit dat er heel wat chemische bedrijven geconcentreerd 
zijn in een cluster (5) en er zodoende een concreet studie-
gebied voorhanden is waarvoor kan nagegaan worden of 
bepaalde vormen van ‘greening’ door het ruimtelijke beleid 
in de hand werden/worden gewerkt.

A)  HERKENBAARHEID VAN EEN AANTAL OPMERKINGEN UIT DE 
INTERNATIONALE LITERATUUR

Vooreerst bleek dat ook de praktijk kampt met een defini-
tieprobleem. Tijdens een interview met het hoofd van de 
milieudienst bij het chemische bedrijf BASF Antwerpen 
kwam de problematiek rond het begrip ‘greening’ ter sprake: 
‘Vergroening of greening hoeft niet noodzakelijk voor iedereen 
hetzelfde te zijn als duurzaamheid. Sommigen zien vergroe-
ning enkel als het optimaliseren van de ecologische peiler, terwijl 
voor BASF het wel heel duidelijk is dat als wij spreken over 
duurzaamheid, dat we daar dan de drie luiken mee bedoelen. 
De drie aspecten moeten in evenwicht zijn. We kijken niet enkel 
naar de ecologische peiler, want dat is op lange termijn ook niet 
duurzaam.’ (R8).

Verder stelden we vast dat, afhankelijk van de positie van 
de stakeholder, de mening rond de milieuvriendelijkheid 
van de chemische sector sterk kan uiteenlopen. Volgens 
insiders uit de sector heeft de sector zich aangepast, bij-
voorbeeld door toepassing van EMS (zie punt 2.2). EMS 
maakt dikwijls deel uit van een groter systeem waarin ook 
veiligheid en gezondheid zijn opgenomen. Binnen het 
bedrijf ‘Fina Antwerp Olefins’ spreekt men zelfs van het 
verliesbeheerssysteem (R6). Trouwens, Essenscia, de Fede-
ratie van de chemische industrie en life sciences in België, 

ondertekende het originele Responsable Care programma 
in 1991 en sindsdien is het overnemen van dit engage-
ment een voorwaarde voor elke chemische onderneming 
om lid te kunnen zijn van de federatie (Essenscia, 2010). 
Sommige respondenten van buiten de sector zijn eerder 
positief: “een groene sector avant la lettre… zeker op het gebied 
van transport” (R1) terwijl anderen eerder pessimistisch 
zijn: “de chemische sector is waarschijnlijk qua productiewijze 
de meest milieubelastende sector die we kennen” (R2). Hieruit 
blijkt al hoe verschillend de visie inzake vergroening kan 
zijn, afhankelijk van het aspect dat men voor ogen heeft of 
in rekening brengt.

B) NETWERKING, IMAGO, WETGEVING EN INNOVATIE

Het is ook duidelijk dat sterk wordt geloofd in de impact van 
netwerken. Een voorbeeld van innovatie via netwerking zou 
het toekomstige Vlaamse chemieplatform moeten zijn dat 
gericht is op innovatie en waar kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen, associaties, kenniscentra, service providers 
en overheden op een open manier zouden kunnen samen-
werken aan experimenten, programma’s en projecten in ver-
band met duurzame chemie. Dit platform bestaat vandaag 
nog niet, maar er werd vorig jaar een onderzoek gedaan, on-
der de naam FISCH (Flanders Strategic Initiative for Sustai-
nable Chemistry), om te zien hoe een dergelijk platform best 
georganiseerd kan worden (Essenscia, 2010). 

Het principe wordt, in de haven van Antwerpen, eigenlijk 
al op bedrijfsniveau aangewend. Zo ligt bij het chemische 
bedrijf BASF Antwerpen de nadruk op het zogenaamde 
‘productenverbund’, waarin zowel verticale als horizontale 
integratie voorkomen. Verticale integratie gaat er steeds 
om dat uit bepaalde stoffen, andere stoffen worden gepro-
duceerd. De horizontale integratie houdt de vervlechting in 
tussen de verschillende verticale productieketens. Een heel 
concreet voorbeeld hieromtrent is de productie van PVC6. 
Het productenverbund leidt tot minder gebruik van grond-
stoffen en minder transport van producten. Anderzijds is 
er het ‘energieverbund’, waarbij energie wordt uitgewis-
seld. Aangezien een aantal processen energie vragen onder 
de vorm van stoom en andere processen energie leveren, 
moet er slechts weinig energie geproduceerd worden in 
een energiecentrale (R8; Block en Vandecasteele, 2009).

Verder heeft de geconcentreerde aanwezigheid van zoveel 
chemische bedrijven in de Antwerpse chemiecluster vol-
gens een respondent zowel voor- als nadelen. Enerzijds 
zorgen zij samen voor een hoge impact op het milieu, 
maar anderzijds kunnen ze deze ook net in belangrijke 
mate verminderen door hun gezamenlijke aanwezigheid. 
Zo houden ze bijvoorbeeld heel wat transport van de weg 
doordat de klant waaraan een bedrijf zijn product verkoopt 
vaak vlakbij gevestigd is(7). De output van het ene bedrijf 
vormt de input van het andere bedrijf als het ware (R5). 
Het gaat om een win-win situatie tussen economie en mi-
lieu. Men speelt deze cluster ook volop uit om investerin-
gen aan te trekken.
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Hoewel het ene bedrijf intensiever bezig is met vergroe-
ning dan het andere, is tijdens de interviews gebleken dat 
er overal een duidelijk bewustzijn aanwezig was omtrent 
duurzaamheid en ‘greening’. Dit besef is gegroeid door-
heen de jaren, net zoals dit het geval is in de maatschap-
pij. De chemische sector was zich reeds vroeg bewust dat 
ze nood hadden aan een maatschappelijk draagvlak, een 
‘license to operate’ zoals ze het zelf noemen. Meerdere 
respondenten vermeldden dan ook dat het belang van een 
goed (of althans geen slecht) imago zeker niet onderschat 
mag worden. Als bedrijf moet je rekening houden met alle 
stakeholders. Niet alleen wil een bedrijf niet afgeschilderd 
worden als zijnde een ‘slecht bedrijf’ omdat het dan geen 
aantrekkelijke werkgever is ook naar de overheid toe vormt 
een slecht imago een probleem. Dit imago is een belang-
rijke reden voor vele bedrijven om vandaag een pro-actief 
beleid te voeren inzake veiligheid en milieu (R6). De sector 
ziet zichzelf inderdaad eerder als een oplossing van het mi-
lieuprobleem dan een oorzaak. Zo werd er tijdens de inter-
views op gewezen dat “voor 1 ton emissie tijdens de productie, 
door wat de chemische sector produceert er 2.6 ton emissie uit-
gespaard wordt” (R5).

Niettemin benadrukt men vanuit de sector ook het belang 
van economische duurzaamheid wat door drukkingsgroe-
pen duidelijk wordt opgepikt: “Een verstandige bedrijfsleider 
is een milieubewuste bedrijfsleider, maar dat is niet iemand die 
keuzes maakt ten nadele van zijn winst en ten voordele van 
het milieu. Vandaar dat er naast verstandige bedrijfsleiders ook 
verstandige politiek moet zijn die een kader creëert en gren-
zen trekt.” (R2). Dit houdt in dat de regelgeving, komende 
van de overheid, een belangrijke rol speelt, als incentive 
en eventueel als drukkingsmiddel. Er wordt aangenomen 
dat een duurzaamheidsstrategie van een bedrijf nog altijd 
neerkomt op het voldoen aan de wetgeving, bijvoorbeeld 
rond milieu. 

Niet iedereen is het eens met de positieve rol van de wet-
geving. Sommigen uitten niet enkel hun ontevredenheid 
over de te uitgebreide milieuregelgeving die er vandaag 
in Vlaanderen bestaat, maar vooral over het feit dat de 
wetgeving in Vlaanderen te streng is ten opzichte van de 
buurlanden en zelfs ten opzichte van Wallonië. Heel veel 
van de wetgeving komt weliswaar van Europa, maar deze 
moet dan wel nog omgezet worden naar een regionaal be-
leid (R4). “In Vlaanderen wassen ze witter dan wit, niet enkel 
op milieugebied, maar dat is algemeen zo. Ze willen de beste 
van de klas zijn, dat is heel goed en naar milieu toe zeker 
heel goed, maar het gevaar dat je daardoor hebt is, dat je je 
competitiviteit verliest met andere delen van de wereld of zelfs 
in Europa waardoor je de fabrieken in gevaar gaat brengen 
en dat kan zeker niet de bedoeling zijn.” (R6). Wat de po-
tentiële vestiging van bedrijven in Vlaanderen en Antwer-
pen betreft, speelt volgens één van de respondenten die 
strenge milieuwetgeving soms in ons nadeel, vooral dan 
bij concurrentie tussen verschillende sites van eenzelfde 
groep (R5). 

Dit wordt echter een stuk weerlegt door een andere res-
pondent die stelt dat een strenge regelgeving niet meteen 
het probleem is, verwijzend naar de Scandinavische landen 
waar dit een succes is, maar dat er vooral nood is aan sta-
biliteit: “Hier heeft men altijd halfslachtige oplossingen. Men 
geeft de helft toe aan het milieu en men geeft ook de helft toe aan 
politieke druk en het resultaat is dat je dan een milieuwetgeving 
hebt die niet functioneert, waarna men ze na 2 jaar wijzigt 
zodat wie in dit kader geïnvesteerd heeft zegt: ‘Wat is dat nu 
voor iets?’ Je creëert een zeer instabiele economische en een zeer 
instabiele milieusituatie tegelijkertijd.” (R2).

Ook bij netwerking en samenwerking in de zogenaamde 
‘microclusters’ is volgens respondenten de economische 
drijfveer om winst te maken en de concurrentiepositie te 
verbeteren de grootste motivatie. 

Bovendien blijft de sector zeer energie-intensief, en er 
moet dan ook verder gezocht worden naar middelen om 
die hoeveelheid energie naar beneden te halen, niet alleen 
ten voordele van het milieu, maar zeker ook voor het be-
houd van haar concurrentiepositie. Door sommige stake-
holders wordt dit verbonden aan een gebrek aan innovatie 
wat weer een gevolg zou zijn van gebrek aan stimuli. Dit 
werd als volgt verwoord: “Hier in Antwerpen zijn er nog te 
weinig stimuli voor innovatie. Er moet nog meer gedaan wor-
den aan innovatie en dat moet echt actief gestimuleerd worden. 
Men is al heel innovatief, maar er zit nog veel meer in.” (R3). 

C) BELANG EN ZORG VOOR DE LOCATIE

Hoewel de chemische sector in de haven van Antwerpen 
een mature sector is, die er al vele jaren gevestigd is, ziet 
het havenbedrijf toch nog mogelijkheden om via een goed 
lokalisatiebeleid de ruimte beter te benutten. Het haven-
bedrijf, dat eigenaar is van heel wat gronden in de haven 
van Antwerpen heeft dan ook een duidelijke visie naar 
clustering toe en zoekt actief naar synergieën. Men kan 
deze synergieën bevorderen en mogelijkheden uitzoeken, 
maar het blijven uiteindelijk de bedrijven zelf die het moe-
ten doen. Het havenbedrijf voert volgens een respondent 
uit de chemische sector een lokalisatiebeleid dat duidelijk 
gericht is op duurzaamheid. Men probeert bedrijven aan 
te trekken die een verlengde zijn van het chemienetwerk. 
Ofwel willen ze bedrijven die producten gebruiken die in 
Antwerpen geproduceerd worden, ofwel bedrijven die pro-
ducten produceren die bedrijven hier nodig hebben. Een 
derde groep zijn producenten van kritische producten voor 
de cluster: “Stel dat een bepaalde molecule wegvalt, waardoor 
de cluster als een kaartenhuisje in elkaar zou vallen. Want het 
nadeel van een cluster is dat alles aan elkaar hangt. Dan pro-
beren we voor die moleculen toch wel een tweede leverancier te 
hebben in de haven van Antwerpen” (R3). 

Toch schuift de chemische sector, ook in Antwerpen, soms 
de rekening door naar de gemeenschap. Zo heeft de sector 
de allereerste zone voor petroleumactiviteiten, namelijk de 
zone ‘Petroleum Zuid’, vanaf de jaren ’60 met zwaar ver-
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vuilde terreinen achter gelaten. Een projectvennootschap 
met o.a. Stad Antwerpen als partner, tracht deze gronden 
te saneren en opnieuw te valoriseren (ref. Investeringszone 
Petroleum Zuid). Daarbij is, voor de herontwikkeling van 
deze brownfield, een brownfieldconvenant afgesloten met 
de Vlaamse overheid waardoor projectontwikkelaars en in-
vesteerders een aantal juridische en/of financiële voorde-
len kunnen krijgen bij de ontwikkeling van braakliggende 
en onderbenutte bedrijventerreinen (Agentschap Onderne-
men, 2010). Concreet wordt het gebied herontwikkeld voor 
de inplanting van een overslagterminal aan de Scheldeka-
de, een regionaal distributiecentrum en voor de vestiging 
van hoogtechnologische productiebedrijven en KMO’s. Bo-
vendien zal er door het terrein een groene zone lopen en is 
er plaats voorzien voor een jongerencultuurzone (Stad Ant-
werpen, 2007). Het resultaat moet dus een “duurzaam” be-
drijventerrein in een “groene” omgeving zijn waarvan bo-
vendien verwacht wordt dat het “meer dan 4000 [groene?] 
nieuwe banen” zal opleveren. De chemische sector heeft 
de gemeenschap hier dus in het verleden met een kwalijke 
erfenis opgezadeld die volgens de huidige evolutie naar de 
groene economie zich niet zou mogen herhalen. Bepaalde 
respondenten hebben hierover echter hun twijfels, temeer 
omdat de chemische sector (in Antwerpen en elders), net 
zoals vele andere sectoren, gekenmerkt wordt door een 
padafhankelijkheid waarbij de beslissingen en activiteiten 
uit het verleden zwaar blijven doorwegen. De pessimisti-
sche visie luidt dan ook: “Ze [de chemische sector] zitten 
nog maar in de embryonale fase; ze hebben nog niet echt 
een uitweg gevonden” (R2).

4.  SLOTBEDENKING:  
WAAR IS DE GEOGRAFIE GEBLEVEN?

Voor de greening is het belangrijk gebleken dat er sprake 
is van een geografische nabijheid (op lokaal en regionaal 
niveau) want de kennisoverdracht door bijvoorbeeld Envi-
ronmental service providers gebeurt vaak via lokale netwer-
ken, waarbij Kamers van Koophandel of federaties van 
groot belang zijn om relaties tussen bedrijven onderling 
en tussen de dienstverleners en de bedrijven tot stand te 
brengen. Zoals eerder gezegd gaat dit vaak via informele 
kanalen of via seminaries en workshops (Schulz, 2002). 
Netwerken worden als belangrijk aanzien om duurzaam-
heid tot stand te brengen omdat zij kansen scheppen om 
kennis en ervaring via (collectieve) leerprocessen op te bou-
wen, wat kan bijdragen tot innovatie en het ontwikkelen 
van nieuwe milieuvriendelijke producten. Op hun beurt 
zijn deze dienstverleners graag in de nabijheid gevestigd 
van de kenniscentra, zoals universiteiten, maar ook andere 
complementaire dienstverleners, aangezien zij niet alleen 
vaak sterk gespecialiseerd zijn maar deze gespecialiseerde 
kennis moeten voeden. Zodoende kunnen de dienstverle-
ners toegang krijgen tot die kennis en hierdoor hun exper-
tise op- en uitbouwen (Coffey & Bailly, 1992). Bovendien 
kan nabijheid ervoor zorgen dat afval of bijproducten van 

bedrijven gemakkelijker omgevormd worden tot input voor 
andere bedrijven (zie punt 2.2). 

Niettemin is geografische nabijheid geen absolute must. 
Wij wezen op de rol van MNO’s die hun milieuexpertise 
exporteren naar andere landen die op hun beurt kun-
nen vergroenen (zie punt 2.1). Nochtans is het imago van 
MNO’s in dat opzicht niet altijd positief want de gekende 
rampen zoals in Seveso (Italië) in 1976 en Bhopal (India) 
in 1984, hangen nog altijd in het collectieve geheugen (Pra-
kash, 2000). Volgens Rogers (1997) is een van de redenen 
waarom MNO’s voortrekkers zijn in de greening van de 
industrie, precies hun imagogevoeligheid. 

Multinationale ondernemingen zijn dus globaal aanwezig, 
maar uiteindelijk planten zij zich ook in volgens het ‘think 
globally, act locally’ principe waardoor ook MNO’s tot lo-
kale netwerken komen (Vanneste et al., 2003; Vanneste & 
Cabus, 2007). 

Uit voorgaande blijkt dat ‘greening’ heel wat ruimtelijke 
implicaties met zich meebrengt en dit op verschillende 
schaalniveaus, namelijk van het onlosmakelijk verband 
tussen industriële ecologie en clusters en het belang van 
geografische nabijheid tot het (noodzakelijk) verschil in 
economische ontwikkeling tussen de huidige groeilanden 
en de ontwikkelde landen. Niettemin bestaat er relatief 
weinig literatuur over de ruimtelijke dimensie van duur-
zaamheid en ‘greening’, bijvoorbeeld binnen de ruimte-
lijke planningsliteratuur. Omdat het Europees Ruimtelijk 
Ontwikkelingsperspectief (ESDP) in haar oorspronkelijk 
visierapport uit 1999, noch in latere aanvullingen iets ver-
meldt over greening, laat staan over greening van de econo-
mie, konden we hierop niet verder ingaan. Hetzelfde geldt 
voor de regionale planning die weinig verder komt dan de 
brownfieldconvenanten.

Vraag: bestaan er ‘green geographies’? Er is verwezen naar 
het TEP-model (zie punt 2.3) dat, in elke fase, a.h.w. ge-
orkestreerd werd door één of meerdere leidinggevende 
naties. Hoe de groene geografie zich zal ontplooien is nu 
nog moeilijk te voorspellen maar opent interessante vra-
gen zoals waar de baanbrekende milieu-innovaties zullen 
plaats hebben, hoe deze zich zullen verspreiden binnen 
en tussen landen, welke impact dit zal hebben op de re-
gionale ontwikkeling van de bronregio’s zowel als van de 
nieuwe groeiregio’s en welke lokalisatiestrategieën en –
dynamieken dit met zich zal meebrengen. In ieder geval 
pleiten milieu-argumenten vooral voor concentraties van 
economische activiteiten met spreiding op globale en na-
tionale schaalniveaus. Hayter & Le Heron grijpen daarbij 
terug naar het principe van de industriële districten, gedo-
mineerd door KMO’s, die als het ware een soort gemeen-
schap van bedrijven zouden vertegenwoordigen die op de 
eerste plaats zouden focussen op duurzaamheid van milieu 
en de eigen bedrijvengemeenschap (2002b: 25). Dit laatste 
is in tegenstelling met de trend waarbij MNO’s bestaan uit 
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een netwerk van bedrijven die wereldwijd gespreid zijn en 
niet over een lokale autonomie beschikken. Het gaat ook in 
tegen de gespreide, kosten-minimaliserende vormen van 
massaproductie die gericht zijn op de bevoorrading van 
een globale markt en dit terwijl vele, snel ontwikkelende 
landen juist hun toekomst zien in de grootschalige, export-
gedreven industrialisatie. Vanuit dit perspectief komen we 
uit bij de vraagstelling naar de duurzaamheid van econo-
mische groei.

In 2000 stelde de Wereldbank zichzelf de vraag of onder-
nemingen lokale industriële vervuiling binnen aanvaard-
bare grenzen kunnen houden en tegelijkertijd toch nog 
kunnen blijven groeien. Haar antwoord was “ja”. Ze stelde 
voor gecoördineerde actie te ondernemen waarbij indus-
trial greening werd gezien als een intern gedreven proces, 
een bouwsteen van de onderneming, maar tegelijkertijd 
geleid door externe regelgevingen en drukkingsmiddelen. 
Er werd/wordt geloofd in een win-win situatie tussen ken-
niseconomie, industrie en milieu eerder dan een trade-off 
waarbij industrie en milieu niet zouden samengaan. Reeds 
in 1992 onderstreepte Lipietz echter dat milieuproblemen 
niet aangepakt konden worden, enkel door technologische 
veranderingen maar dat een daling van massaconsumptie 
en dus van massaproductie nodig was. Vandaag is men 
steeds meer geneigd om het pad van welvaart zonder eco-
nomische groei te bepleiten (Jackson, 2010) maar “the 
development-environment debate, with its north-south 
green-brown geography, poses an extraordinary difficult 
dilemma” (Hayter & Le Heron, 2002b: 26). 

Tenslotte willen wij nog even verwijzen naar de moeilijkhe-
den om een topic als ‘greening’ van de economie te bena-
dering in empirisch onderzoek. Het raadplegen van cijfers, 
rapporten en websites levert zelden een genuanceerd beeld 
op. Op papier zijn de intenties duidelijk aanwezig maar 
tussen de visievorming en de implementatie blijkt vaak een 
kloof. Het bestaan van die kloof, de omvang en de redenen 
alsook de perceptie en interpretatie vanuit het perspectief 
van verschillende stakeholders is het best te achterhalen 
door terreinwerk met een kwalitatief onderzoek op basis 
van interviews. Het empirische onderzoek omtrent ver-
groening van de chemische sector in de haven van Antwer-
pen (Cox, 2010) is daar een mooi voorbeeld van.
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NOTEN

(1) ISO 14001 is een globale standaard opgesteld door de Internatio-

nal Standard Organization, een niet-gouvernementele organisatie. 

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme en is Euro-

pees.

(2) Het interview met Ernst Ulrich Von Weizäcker, mede voorzitter van 

het ‘International Panel for Sustainable Management’ en Kandeh K. 

Yumkella, Directeur-Generaal van UNIDO (United Nations Indus-

trial Development Organization) is terug te vinden op http://www.

youtube.com/watch?v=31NDaGgK584

(3) De New Deal was het programma dat de Amerikaanse president 

Franklin Delano Roosevelt invoerde tijdens de grote depressie om 

de negatieve spiraal die de economie kende, te doorbreken. Het idee 

was dat de overheid in grote mate investeerde in tewerkstelling, zo-

dat meer mensen opnieuw een inkomen hadden, waardoor er te-

rug geconsumeerd werd en de productie kon doorgaan (Vandaele, 

2009).

(4)  Met dank aan de respondenten, geïnterviewd tussen 26 maart en 

30 april 2010 door Marjolein Cox, studente Geografie, K.U.Leuven 

o.l.v. prof. D. Vanneste:

 –  R1: Kabinetschef ruimtelijke ordening bij het kabinet van Vlaams 

minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en 

sport, Brussel.

 –  R2: Beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu, Brussel.

 –  R3: Commercial Manager Antwerp Chemical Cluster bij het Ha-

venbedrijf, Antwerpen.

 –  R4: Senior adviseur milieu bij Essenscia, Brussel.

 –  R5: Advisor energy and sustainable development bij Essenscia, 

Brussel.

 –  R6: Hoofd milieu en preventie bij Fina Antwerp Olefins NV, Ant-

werpen.

 –  R7: Preventieadviseur en milieucoördinator bij Speciality Poly-

mers Antwerp, Zwijndrecht.

 –  R8: Hoofd milieudienst bij BASF Antwerpen, Antwerpen.

 –  R9: Afdelingshoofd kwaliteit en milieu bij Evonik Degussa Ant-

werpen, Antwerpen.

(5)  Terwijl er binnen de chemische sector op zich een grote verschei-

denheid bestaat, focust men in de haven van Antwerpen voorname-

lijk op basischemie (R3). Er zijn dan ook heel wat MNO’s gevestigd 

zoals BASF, TOTAL, EVONIK DEGUSSA, BAYER, MONSANTO, 

SOLVAY,…

(6)  PVC wordt geproduceerd uit dichloorethaan, dat op zijn beurt ge-

produceerd wordt uit HCl dat zelf een nevenproduct is van de pro-

ductie van MDI uit onder meer COCl2. 

(7)  Er bestaan a.h.w. ‘microclusters’ in de haven. Zo is er op linkeroe-

ver een terrein waar o.a. het bedrijf Speciality Polymers Antwerp 

(SPA) gevestigd is, maar ook afdelingen van INEOS en Essent. Hier-

binnen wordt samengewerkt op vlak van milieu en energie. Het af-

valwater van SPA gaat naar INEOS en wordt daar gefilterd alvorens 

het opnieuw in de Schelde geloosd wordt. Essent heeft op dat terrein 

een warmtekrachtkoppeling staan, die zowel elektriciteit als stoom 

produceert. Die geproduceerde stoom wordt vandaag verkocht aan 

SPA (R7). Bij Monsanto, BASF Antwerpen, en heel wat andere be-

drijven zijn eveneens dergelijke voorbeelden te vinden.




