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Creatief omgaan met
leegstand
Professional Meetings Real Estate

Kortrijk, Leuven, Brussel, mechelen, gent
april – juni 2014

Praktische gegevens

Data, tijdstip en locaties

sessie 1: 22 april 2014 – stadhuis,
 grote markt 54, 8500 Kortrijk
sessie 2: 6 mei 2014 – Ertzberg,
 Bondgenotenlaan 138, 3000 Leuven
sessie 3: 20 mei 2014 – Cofinimmo,
 Woluwedal 58, 1200 Brussel
sessie 4: 3 juni 2014 – martin’s Hotel Patershof, 
 Karmelietenstraat 4, 2800 mechelen
sessie 5: 17 juni 2014 – Project tondelier
 restaurant m,
 gasmeterlaan 6, 9000 gent

telkens van 14.00 tot 18.30 uur
Uitgezonderd sessie 2,
die vindt plaats van 12.00 tot 16.30 uur

Inschrijving 

Prijs: 880 euro
 800 euro voor alumni/studenten
 Postgraduaat in de Vastgoedkunde

Hoe: Elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 Vóór 18 april 2014
 maximum aantal deelnemers: 25

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 

Als academische bevestiging van uw deelname 
ontvangt u na afloop een attest uitgereikt
door de KU Leuven Kulak.
deze ‘Professional development’ uren kunnen 
door RICs leden en kandidaat-leden worden 
ingebracht als onderdeel van hun Professional 
development.

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

INsCHRIjVEN 
vóóR

18 aPRil 2014

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 - dinsdag 17 juni 2014

Vrijkomende sites in steden & tijdelijke 
invulling leegstand

•	 De	tussentijd,	andere	omgangsvormen	met	
een	stad	in	verandering

	 Marc	Verheirstraeten,	stafmedewerker	
Gebiedsgerichte	Werking,	stad	Gent

•	 Tijdelijke	invulling	van	leegstand	-	pop-up	
projecten

	 Victor	Plattel,	zaakvoerder	Interim
Vastgoedbeheer

•	 Project/locatie:	Project	Tondelier,	Gent	
	 Projecttoelichting	en	rondleiding:
	 Trui	Tydgat,	projectontwikkelaar	Tondelier	

Development	nv

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier
 
 v.u.: Wim malfait, E. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum



Creatief omgaan met leegstand in 5 sessies en 
op 5 verschillende, unieke locaties. 
tijdens deze interactieve opleiding nemen we 
u mee op een boeiende tocht doorheen het 
leegstandslandschap in Vlaanderen.  Een creatief 
antwoord kunnen bieden op verschillende
vormen van leegstand vormt de rode draad in 
deze opleiding. de vijf inspirerende projecten 
illustreren mogelijke hindernissen en problemen, 
maar bovenal creatieve en innovatieve oplossingen.

Concept

de ‘Professional Meetings Real estate’ zijn 
lerende netwerken, waarbij kleine groepen 
vastgoedprofessionals gedurende 5 sessies 
samenkomen rond een actueel vastgoedthema. 
tijdens het eerste deel van elke sessie lichten 
sprekers het onderwerp toe.  In het tweede deel 
wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit 
en gaan ze in interactie met elkaar en met de 
docenten.
Een ervaren moderator uit de vastgoedsector 
begeleidt de sessies.

Doelgroep

de ‘Professional Meetings Real estate’ richten 
zich tot de ervaren vastgoedprofessional, in het 
bijzonder tot investeerders, projectontwikkelaars, 
makelaars, asset managers, architecten en 
stedenbouwkundigen. 
maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.  
deelnemers beschikken over minimum 5 jaar 
relevante, professionele praktijkervaring in de 
vastgoedsector en/of zijn alumnus van het
Postgraduaat in de Vastgoedkunde.

Programmagroep

Frederik Baert, Karen Cox, ir. Kim Creten mRICs, 
Barbara deprez, marina degroof, Herman du 
Bois mRICs, jorden goossenaerts, Walter Hens 
FRICs, Robin Rys, prof. dr. Vincent sagaert, Adel 
Yahia, 

moderator: Walter Hens FRICs, voormalig 
Executive director segro plc

Creatief omgaan met leegstand
SeSSIe 1 - dinsdag 22 april 2014 

Introductie - wat is leegstand?  Hoe 
herbestemmen? Leegstandsheffingen

•	 Proactief	en	creatief	omgaan	met
	 overheidspatrimonium	en	leegstand
	 in	Kortrijk
	 Ben	Mertens,	manager	AGB
	 Stadsontwikkelingsbedrijf	Kortrijk
	 Mathieu	Desmet,	stadsarchitect	Kortrijk

•	 Leegstandsheffingen	-		Fiscale	gevolgen	van	
leegstand	en	verwaarlozing	van	woningen	
en	(bedrijfs)gebouwen

	 Mario	Deketelaere,
	 advocaat	Baker	&	McKenzie,
	 gastprofessor	KU	Leuven
	 docent	Karel	de	Grote	Hogeschool	,
	 lesgever	Postgraduaat	in	de	Vastgoedkunde	

KU	Leuven

•	 Project/locatie:	stadswandeling	Kortrijk
	 Dries	Baekelandt,
	 coördinator	stadsvernieuwing	Overleie
	 Tim	Hautekeete,
	 gebiedswerker	stadsvernieuwing	Overleie

SeSSIe 2 - dinsdag 6 mei 2014

Industriële leegstand

•	 Hoe	verouderde,	industriële	sites	ombouwen?	
Proces	herontwikkeling.		

	 Nicolas	Bearelle,	managing	director	Re-Vive	nv

•	 Hoe	omgaan	met	brownfield	convenants?	
Welke	hindernissen	en	mogelijkheden?

	 Philip	Borremans,	businessmanager	
Vastgoed	ParticipatieMaatschappijVlaanderen

•	 Project/locatie:	De	Silo’s,	stadswijk
	 Tweewaters,	Leuven
	 Projecttoelichting:	Inge	Pieters,	

projectdirecteur	Ertzberg
	 Projectrondleiding:	Alexandra	Gevers,	

vastgoedadviseur

PROGRAMMA

SeSSIe 3 - dinsdag 20 mei 2014

Reconversie kantoor- en overheids- 
gebouwen  

•	 Kantorenleegstand	Brussel	-	situatieschets	
&	uitdagingen

	 Bart	Hanssens,	Inventimmo	(voormalige	
GOMB)	en	Sophie	Coekelberghs,

	 Gewestelijke	Overheidsdienst	Brussel,	
Stedelijke	Ontwikkeling	Brussel	,	Dienst	
Studies	en	Planning

•	 Duurzame	kwaliteiten	van	gebouwen	-
	 Financiële	en	bouwtechnische	indicatoren
	 Jacques	Timmerman,
	 afgevaardigd	bestuurder	Advisers

•	 Project/locatie:		project	Livingstone	&	
	 W34,	Brussel	
	 Projecttoelichting	en	rondleiding:	Yeliz	Bicici,

deputy	head	of	development	Cofinimmo

SeSSIe 4 - dinsdag 3 juni 2014

Leegstand cultureel en religieus 
erfgoed - visie overheid en kerk

•	 Ons	religieus	erfgoed:	een	maatschappelijke	
uitdaging	met	potentieel?

	 Halewijn	Missiaen,	raadgever	Onroerend	
Erfgoed	-	kabinet	Vlaams	minister	
Bourgeois

•	 Een	tweede	leven	voor	leegstaande	kerken,	
kloosters	en	kapellen:	een	pragmatische

	 benadering	
	 Stefan	Van	Sevecotte,	bestuurder	–	sector-

verantwoordelijke	Verzorgingsinstellingen	
vzw	Provincialaat	der	Broeders	van	Liefde

•	 Project/locatie:	Martin’s	Patershof,	Mechelen
	 Projecttoelichting	en	rondleiding:
	 Erwin	Close,	technisch	directeur	Investpro	


