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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN 

Stads- en gebiedsontwikkeling: 
van project tot realisatie
Gent, november 2016 – februari 2017
6 sessies, 2-wekelijks

PRAKTISCH

Data en plaats

Donderdag 24 november, 8 en 22 december 2016,
19 januari en 2 februari 2017 
Telkens van 14.30 tot 19.30 uur
Zebrastraat 32/001 in Gent

Donderdag 16 februari 2017, van 14 tot 18.30 uur  
Studiebezoek Eilandje & Scheldekaaien 
Antwerpen

Inschrijven

Schrijf in vóór 15 november 2016
via http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 985 euro. 
Alumni/studenten van het Postgraduaat 
in de Vastgoedkunde betalen 890 euro.

Bespaar op uw deelnameprijs via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw Professional 
Development.

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

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

15 NOVEMBER 2016

Doelgroep

Verschillende spelers betrokken bij de (her)ontwikkeling van een gebied of stad zoals eigenaars, 
overheden, projectontwikkelaars, investeerders, vastgoedadviseurs, woningcorporaties, 
bouwpromotoren, autonome vastgoedbedrijven, architecten, juristen, stedenbouwkundigen, 
stadsplanners.

Programmagroep

Marc Bauwens, Linda Boudry, Trui Tydgat, Philippe Van Wesenbeeck  

Moderatoren

Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent 
Trui Tydgat, projectontwikkelaar Matexi 

Opleidingen Vastgoedkunde KU Leuven

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we regelmatig uitdiepingsopleidingen 
en seminaries.

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde

Volg ons op http://twitter.com/vastgoedkunde of op LinkedIn Vastgoedkunde KU Leuven
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Gebiedsontwikkeling in Vlaanderen vindt steeds vaker plaats in bestaand bebouwd gebied. 
Steeds meer spelers raken betrokken bij dit proces, waardoor het complexer wordt. De 
rollen van de verschillende actoren wijzigen of wisselen, eigendommen versnipperen en  
financieringsmodellen veranderen. 

Hoe en waar willen we wonen, werken en ontspannen in de toekomst? De ruimte wordt 
steeds schaarser en we moeten er creatief en duurzaam mee omgaan. Belangrijk daarbij 
is om de beschikbare middelen gericht in te zetten en een goed evenwicht te vinden tussen 
mens en omgeving, natuur en ecologie, wonen, werken, recreatie en landbouw.

Doelstellingen

Deze opleiding behandelt de diverse aspecten van gebieds- en stadsontwikkeling vanuit het 
standpunt van de vastgoedsector. Na afloop heeft u een goede basiskennis van het gebieds-
ontwikkelingsproces 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. 
 
We sluiten af met een studiebezoek aan het project Eilandje & Scheldekaaien in Antwerpen. 
Dit project is een mooie illustratie van de in de opleiding behandelde aspecten.

Stads- en gebiedsontwikkeling:
van project tot realisatie

PROGRAMMA

SESSIE 1 - Wat begrijpen we onder stads- en gebiedsontwikkeling? 

Gent, donderdag 24 november 2016

• Visie op stads- en gebiedsontwikkeling vanuit standpunt van de architect/ontwerper
 Kwalitatieve conceptvorming op basis van het DNA van de plek
 Prof. ir. arch. Leo Van Broeck – KU Leuven, zaakvoerder Bodsan & Van Broeck Architects, 

Vlaams Bouwmeester

• De productieve stad - Economische en maatschappelijke aspecten van stads- en gebiedsontwikkeling
 Michiel Van Balen, project manager Miss Miyagi, De Hoorn

• Wat is de drijfveer van projectontwikkelaars om mee te stappen in complexe stadsprojecten?
 Lode Waes, CEO Vanhaerents Development nv

SESSIE 2 - Regie en procesmanagement bij gebiedsontwikkeling

Gent, donderdag 8 december 2016

• Resultaatgericht omgaan met verschillende actoren en processen
 Hoe omgaan met bewonersconflicten bij gebiedsontwikkeling: van NIMBY (not in my 

backyard) naar PIMBY (please in my backyard)
 Dr. ir. arch. Tom Coppens, docent masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning -  

UAntwerpen

• Procesregie in de praktijk: rol en belang van een gebiedsregisseur aan de hand van enkele 
voorbeelden

 Iris Van den Abbeel, programmaregisseur Stedelijke Vernieuwing, Stad Gent

SESSIE 3 - Complexe stadsprocessen, instrumenten en procedures 

Gent, donderdag 22 december 2016

• Instrumentarium voor uitvoering van stadsprojecten – theorie en praktijk
 Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent 

• Draaiboek complexe stadsprocessen
 Linda Boudry, directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden

SESSIE 4 - Financiële aspecten bij stads- en gebiedsontwikkeling.  
 PPS en brownfieldontwikkeling in de praktijk

Gent, donderdag 19 januari 2017  

• Financiële modellen van gebiedsontwikkeling (structuur, randvoorwaarden, risico en
 rendement) 
 Philip Borremans, business manager Vastgoed ParticipatieMaatschappijVlaanderen

• Samenspel tussen publieke en private actoren in stadsontwikkeling
 Marc Bauwens, directeur AG Stadsontwikkeling Leuven

• Brownfieldontwikkeling in de praktijk: case Tupperwaresite, Aalst  
 Trui Tydgat, projectontwikkelaar, Matexi

SESSIE 5 - Juridische aspecten en kwaliteitszorg
 Beheer & realisatie van complexe stadsprojecten

Gent, donderdag 2 februari 2017

• Gebiedsontwikkeling: van kwaliteitszorg naar effectieve ontwikkeling
 Juridische tips & tricks
 Wim Rasschaert, advocaat, Rasschaert Advocaten - Alinea

• Duurzame ontwikkeling en sociale innovatie in steden
 Maarten Van Acker, docent Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en Architectuur, UAntwerpen

• Realisatie complexe projecten in de praktijk: case Turnova site
 Ir. Marc Martens, architect, ruimteplanner, zaakvoerder B-AP bvba

SESSIE 6 - Studiebezoek Eilandje & Scheldekaaien

Antwerpen, donderdag 16 februari 2017 

• Projecttoelichting en rondleiding
 Philippe Teughels, programma-expert Stad aan het Water, AG Vespa
 Rozemie Claeys, projectregisseur Cadix, AG Vespa
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