
Postuniversitaire vorming vastgoed

Gebiedsontwikkeling en 
vastgoed
van project tot realisatie
Kortrijk & Leuven, november ‘13 - februari ‘14 
5 sessies, 2-wekelijks

Praktische gegevens

Data en tijdstip

Kortrijk: woensdag 13 en 27 november,
 11 december 2013, 15 en
 29 januari 2014
 telkens van 15.00 tot 19.30 uur

Leuven: donderdag 14 en 28 november,
 12 december 2013, 16 en
 30 januari 2014
 telkens van 15.00 tot 19.30 uur

Antwerpen: studiebezoek 5 februari 2014
 van 14.00 tot 18.00 uur. 

Locaties

Kortrijk: Kulak, Gebouw B,
 Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Leuven:  Arenbergkasteel,
 Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee

Antwerpen:  Militair Hospitaal,
 Boomgaardstraat 196, 2018 Antwerpen 

Inschrijving

Prijs: 935 euro
 845 euro voor alumni/studenten
 Postgraduaat in de Vastgoedkunde

Hoe: Elektronisch via onze website 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten. 
Als door de Vlaamse overheid erkende opleidings-
instelling aanvaarden we betalingen via de KMO 
portefeuille. Meer informatie vindt u op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

De deelnemers ontvangen na afloop een attest 
uitgereikt door de KU Leuven Kulak, als acade-
mische bevestiging van hun actieve deelname aan 
deze cyclus.
Deze opleiding kan door RICS leden en kandidaat-
leden worden ingebracht als onderdeel van hun 
Professional Development.
 

inschrijven 
vóór

6 NOvEMBEr
2013

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

SeSSIe 5 
Juridische aspecten, kwaliteitszorg en 
subsidiëring

Kortrijk: 29.01.2014
Leuven: 30.01.2014

• Gebiedsontwikkeling: van kwaliteitszorg 
naar effectieve ontwikkeling. Juridische 
tips & tricks

 Wim Rasschaert, advocaat, Rasschaert 
Advokaten – Alinea

• Gebiedsregie en kwaliteitszorg:
 de Antwerpse praktijk
 Hardwin De Wever,
 directeur AG Stadsplanning Antwerpen

• Subsidiëring bij stadsontwikkelingsprojecten 
Joris Demoor, Strategische subsidies

 strategie en coördinatie stad Gent

SeSSIe 6 
Studiebezoek Militair Hospitaal/’t Groen 
Kwartier  

Antwerpen: 5.02.2014
(groep Kortrijk en Leuven samen)

• voorstelling project
 Lode Waes, gedelegeerd bestuurder
 Vanhaerents Development nv

• rondleiding

• Netwerkreceptie

gedrukt op milieuvriendelijk Fsc papier
 
 v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

postuniversitair
centrum



Gebiedsontwikkeling in Vlaanderen zal in de 
toekomst steeds vaker plaatsvinden in bestaand 
bebouwd gebied. Steeds meer spelers raken be-
trokken bij dit proces, waardoor het nog complexer 
wordt. De rollen van de verschillende actoren wij-
zigen of wisselen, eigendommen versnipperen en 
financieringsmodellen veranderen. 

Werken aan een kwalitatief en duurzaam be-
heer van de beschikbare ruimte is een uitdaging 
voor alle betrokken partijen. De beperkte tijd en 
middelen moeten gericht ingezet worden binnen 
een divers krachtenveld van belangen en risico’s.  
Daarbij is het belangrijk om een goed evenwicht 
te vinden tussen mens en omgeving, natuur en 
ecologie, wonen, werken, recreatie en landbouw.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de verschillende 
spelers betrokken bij de herontwikkeling van 
een gebied of stad zoals eigenaars, overheden, 
projectontwikkelaars, investeerders, vastgoed-
adviseurs, woningcorporaties, bouwpromotoren, 
architecten, juristen, stedenbouwkundigen, stads-
planners…enz.

Programmagroep

Linda Boudry, Marc Bauwens, Trui Tydgat, Philippe 
Van Wesenbeeck, Guy Vloebergh, Maigret Jansen, 
Petra Deschacht

Gebiedsontwikkeling en vastgoed:
van project tot realisatie

SeSSIe 1
Introductie: hoe complexe stadsproces-
sen aanpakken? 

Kortrijk: 13.11.2013
Leuven: 14.11.2013

• Kwalitatieve conceptvorming op basis van 
het DNA van de plek

 Prof. ir. Arch. Leo Van Broeck – KU Leuven, 
zaakvoerder BOGDAN & VAN BROECK

 ARCHITECTS

• Draaiboek complexe stadsprojecten
 Linda Boudry, directeur Kenniscentrum 

Vlaamse Steden

SeSSIe 2 
Regie, project- & procesmanagement

Kortrijk: 27.11.2013
Leuven: 28.11.2013 

• Proces- en projectmanagement bij ge-
biedsontwikkeling: overzicht

 verschillende fasen, do’s & don’ts,
 engagementen betrokken partijen
 Prof. dr. Ed Nozeman, bijzonder hoogleraar 

Vastgoedontwikkeling Universiteit Gronin-
gen en gasthoogleraar Amsterdam School 
of Real Estate

• van NIMBY (not in my backyard) naar 
PIMBY (please in my backyard): hoe 
omgaan met bewonersconflicten bij

 gebiedsontwikkeling 
 Dr. Ir. Arch. Tom Coppens, docent associatie 

Artesis - Universiteit Antwerpen

• Case study: Bruggen naar rabot, Gent
 Iris Van den Abbeel, Programmaregisseur 

Stedelijke Vernieuwing, Stad Gent

DOeLSTeLLINGeN - PROGRAMMA

Deze opleiding behandelt de diverse aspecten van gebieds- en stadsontwikkeling vanuit het stand-
punt van de vastgoedsector.  Na afloop heeft u een goede basiskennis van het gebiedsontwikkelings-
proces en een beter inzicht in de verschillende actoren en het krachtenveld dat hiermee gepaard gaat. 
Dit zal u verder helpen om strategische beslissingen te nemen en/of advies te geven.

Tijdens de afsluitende sessie zijn we te gast bij het project Militair Hospitaal in Antwerpen.  Dit project 
is een mooie illustratie van de in de opleiding behandelde aspecten.

Twee ervaren vastgoedprofessionals begeleiden de opleiding en de afsluitende vraagstelling:

Kortrijk: Trui Tydgat, projectontwikkelaar Aclagro Projects NV
Leuven: Guy vloeberg, ruimtelijk planner Omgeving CBVA

SeSSIe 3 
Financiële aspecten en PPS. Beheer en 
realisatie. Sanering en
brownfieldontwikkeling

Kortrijk: 11.12.2013
Leuven: 12.12.2013 

• Financiële modellen van
 gebiedsontwikkeling (structuur,
 randvoorwaarden, risico en rendement)
 Philip Borremans, businessmanager Vast-

goed ParticipatieMaatschappijVlaanderen

• Beheer en realisatie van grotere projecten
 Prof. ir. arch. Paul Lievevrouw,
 bestuurder-voorzitter Sum groep

• van stadskanker tot duurzame wijk:
 praktijkcases
 Nicolas Bearelle,
 managing director Re-Vive nv

SeSSIe 4 
Instrumenten en procedures

Kortrijk: 15.01.2014
Leuven: 16.01.2014

• Instrumentarium voor uitvoering van 
stadsprojecten

 Philippe Van Wesenbeeck, directeur-
 manager Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 

Planning Stad Gent 

• Decreet Grond- en Pandenbeleid: een 
Gentse interpretatie

 Kim Paduwat, ruimtelijk planner, Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad 
Gent

 
• Case study: Project Hoedhaar Lokeren, uit-

voering sociale last Grond-en Pandenbeleid
 Mieke Dupont, procesmanager Van Roey 

Vastgoed NV


