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Inhoud presentatie 
  Inzicht in duurzaamheid 

Presentatie nulmeting: 

• Doelstelling project 

• Hoe werkt DPL-BT 

• Huidige kwaliteit van 
terrein: nulmeting Ladonk 
en Vorst A 

• Brainstorm kansen voor 
beide terreinen 

 



Gebied voor nulmeting 
  Inzicht in duurzaamheid 



  Inzicht in duurzaamheid 

Methode DPL-BT (DuurzaamheidsProfiel van een 
BedrijvenTerrein): 

• People, Planet en Profit als uitgangspunt; 

• “Taal” met 18 duurzaamheidsaspecten; 

• Per aspect definitie, indicator, rekenregels; 

• Invoerschermen voor gegevens terrein per aspect; 

• Referentieterreinen voor vergelijking: gemengd 
bedrijventerrein in sub urbaan gebied. 

• Resultaten terrein wordt vergeleken met 
referentieterrein: in rapportcijfers. 

 

Hoe werkt DPL-BT ? 



  Inzicht in duurzaamheid 3 P’s van duurzaamheid / 18 aspecten 



  Inzicht in duurzaamheid 
Het programma DPL-BT 



  Inzicht in duurzaamheid Bedrijventerrein Ladonk en Vorst A 

• Ladonk / Vorst is 133 hectare 
groot , waarvan 81% kavels 

• Gemengd bedrijventerrein 
met verschillende 
kavelgrootte en type 
bedrijven 

• Ook  industrie met belangrijke 
werkgelegenheidsfunctie 

• Ladonk/Vorst ligt op enige 
afstand van A2; 

• Noorden van het terrein 
minder goede ontsluiting 

 

 



  Inzicht in duurzaamheid Voorlopige resultaten nulmeting Ladonk 

• Voor Ladonk zijn voor 18 aspecten gegevens 
gevonden; ook uit enquête KVO  

• Veel werk verricht voor gegevensverzameling 
door parkmanagement en gemeente 

• Het duurzaamheidsprofiel van Ladonk / Vorst A 
scoort in de huidige situatie op 11 aspecten 
voldoende (6 en hoger) en 7 aspecten 
onvoldoende (lager dan een 6) 

• De gemiddelde score voor het hele 
bedrijventerrein ligt op 6.4 

 



  Inzicht in duurzaamheid 

 

 
Resultaat nulmeting Ladonk / Vorst A 

 
 

 -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1: Ruimtegebruik

2: Energie

3: Afval en reststoffen

4: Hemelwater

5: Bodemkwaliteit

6: Hinder

7: Veiligheid en criminaliteit

8: Verkeersveiligheid

9: Samenwerking en voorzieningen

10: Bereikbaarheid OV en fiets

11: Groen en water

12: Beheer openbare ruimte

13: Toegevoegde waarde op het terrein

14: Waarde terrein en vastgoed

15: Werkgelegenheid

16: Aantrekkelijkheid voor ondernemers

17: Flexibiliteit

18: Ontsluiting voor goederentransport



  Inzicht in duurzaamheid Resultaten Planet 1 

Milieuaspecten scoren gemiddeld  voldoende: 6,2 

 

1. Ruimtegebruik:  verhouding netto kavels en bruto terrein = 81%. 
Dat is hoger dan de referentie (75%). Score: 7,0. 

2. Duurzame energie: er wordt met circa 330 m2  zonnepanelen  
duurzame energie opgewekt .Dat is een klein aandeel van het 
energieverbruik. Er zijn verder meerdere oplaadpunten voor 
elektrisch vervoer. Score 3,0. 

3. Afvalinzameling: er worden redelijk veel afvalstoffen gescheiden en 
collectief ingezameld:  oud papier, glas, plastic, apparaten, steen, 
hout en metaal. 2 bedrijven wisselen reststoffen uit. Score 8,4.. 



  Inzicht in duurzaamheid Resultaten Planet 2 

Milieuaspecten scoren gemiddeld  voldoende: 6,2 

 

4. Hemelwater: Ladonk / Vorst hebben een gescheiden rioolstelsel. 
98% van het totaal verhard oppervlak is afgekoppeld. 98% van dit 
water wordt geïnfiltreerd of hergebruikt.  Score 9,0. 

5. Bodemverontreiniging: er zijn locaties met bodemvervuiling. Op de 
bodematlas van de provincie staan ongeveer 5,5 hectare aan 
verontreinigde grond boven grenswaarde en grondwater. Plaatsen 
zijn: begin van Salmstraat, ruimte langs spoor en bij Runmolen. 
Score 4,4 

6. Milieuhinder: 1 bedrijfswoning binnen 150 meter contour van LPG 
station. Verder worden bij 16 bedrijfswoningen de normen voor 
geluid overschreden. Geen overschrijdingen bij geur, luchtkwaliteit 
en extreme veiligheid. Score 5,5 



  

  Inzicht in duurzaamheid Resultaten People 1 

People aspecten scoren gemiddeld voldoende: 6,1 

 

7. Criminaliteit: de politiecijfers 2015 voor Ladonk/Vorst  zijn 24 
inbraken en 36 overige misdrijven. Deze liggen lager dan de 
referentie. 32% van ondernemers geeft  aan dat er 
onveiligheidsgevoelens zijn. Score  7.1 

8. Verkeersveiligheid: ook het aantal verkeersongelukken (18) ligt 
hoger den de referentie. In KVO rapport geeft 57% vd ondernemers 
aan dat er knelpunten zijn met verkeersveiligheid. Score 4.4. 

9. Samenwerking & voorzieningen: het aantal aangesloten bedrijven 
bij het parkmanagement is relatief hoog: 120. Ook het aantal 
voorzieningen op het terrein is groot; website, beveiliging, 
bewegwijzering, glasvezel, bedrijfsarts, AED, bluswater, inkoop 
groene stroom en een tankstation. Score: 9.0 
 

 



  Inzicht in duurzaamheid Resultaten People 2 

People aspecten scoren gemiddeld voldoende : 6,1 

 

10. Bereikbaarheid OV en fiets: ondanks de nabijheid van het NS 
station (stoptrein) en ruim 4 kilometer fietsstroken, scoort het 
terrein niet hoog door beperkte bereikbaar met bussen bij station  
(203, 204, 299). Score  5,0 

11. Groen en water: hoeveelheid groen en water is door hoog 
percentage kavels lager dan referentie. Er zijn wel wat bijzondere 
elementen, zoals houtwallen en ecologische oevers. Score 5.4 

12. Beheer openbaar ruimte: het kwaliteitsniveau voor groen en 
straatreiniging volgens het Boxtels A, B, C kader is voor 
bedrijventerreinen Ladonk vergelijkbaar met CROW niveau B. Score 
6.0 
 

 



  Inzicht in duurzaamheid Resultaten Profit 1 

Profitaspecten scoren gemiddeld meer dan voldoende: 6.8 

 

13. De toegevoegde waarde van Boxtel wordt in 2012 geschat op 1,2 
miljard euro. De industrie heeft veruit de grootste bijdrage 40%. 
Het geschat totaal van 500.000.000 euro voor Ladonk/Vorst A ligt 
hoger dan de referentie: score  7,5 

14. de totale WOZ waarde is met circa 300 mln. euro aan de hoge 
kant. Een kwart daarvan is voor het Rabo terrein. Nemen we Rabo 
niet mee, dan is de score 7.  

15. Het bedrijventerrein Ladonk / Vorst A  is belangrijk voor de 
werkgelegenheid in Boxtel. In totaal werken er 6212 personen. 
Per hectare is dat iets hoger dan de referentie: score 6.2 



  Inzicht in duurzaamheid Resultaten Profit 2 

Profitaspecten scoren gemiddeld meer dan voldoende: 6.8 

 

16. Aantrekkelijkheid: gebaseerd op % leegstand. Het 
bedrijventerrein Ladonk / Vorst A wordt intensief gebruikt. De 
meeste percelen en panden kennen economische activiteit. In 
totaal staat maar circa 4 ha leeg. Score 9 

17. Flexibiliteit:  milieucategorieën 2 en 3 zijn overal toegestaan en 4 
in het middengebied. Meervoudige  functies beperkt zich tot circa 
20 bedrijfswoningen. Er is geen aanbod van flexibele 
bedrijfsruimte. Score 4.3. 

18. Goederentransport: Ladonk ligt in de stedendriehoek Den Bosch – 
Eindhoven – Tilburg en vrij goed aan de A2. Boxtel heeft geen 
overslag voor  goederen op het spoor en geen waterverbinding. 
Score 6.8 



  Inzicht in duurzaamheid 

workshop: 

• Kansen voor 
verbetering duurzame 
kwaliteit van het terrein 
op korte termijn 

• Iedereen aan de slag: 
noem 1 kans 

• Met welke kansen gaat 
wie op korte termijn 
aan de slag 

 


