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“Find your passion,  
and it’s no longer work.”

LA Reid



Beste lezer,

Welkom in de tweede uitgave van RES 
Magazine. Ondanks deze bijzondere tijden en 
de soms moeilijke omstandigheden, zijn we er 
met RES toch in geslaagd om het voorbije jaar 
weer heel wat leuke initiatieven uit onze hoed 
te toveren. Zo hebben we opnieuw een aantal 
geslaagde events georganiseerd, waar we 
jullie in groten getale mochten verwelkomen. 
Binnenkort organiseren we ook opnieuw 
de RES Awards, onze eigen ‘Oscars van de 
Belgische vastgoedsector’. Die zijn ondertussen 
aan hun vierde editie toe en vinden steeds meer 
weerklank in de sector. Bovendien bestaat RES 
dit jaar 20 jaar, en ook dat mogen we natuurlijk 
niet zomaar laten voorbijgaan!

Een ander voorbeeld van onze ambitie 
om de Belgische vastgoedsector verder 
te professionaliseren - het leidmotief van 
onze organisatie - ligt voor je. We stonden 
er inderdaad op om ook dit jaar een RES 
Magazine uit te brengen, na het succes van de 
eerste editie. Op de volgende pagina’s vind je 
opnieuw een brede waaier aan onderwerpen 
op maat van de vastgoedaficionado. Zo 
hebben we het met Erik Wieërs over zijn 
ideeën als nieuwe Vlaamse Bouwmeester. 
MRE-alumnus Dennis Ingelbeen vertelt ons 
over zijn functie als CFO bij Willy Naessens 
Group en we organiseerden een debat met 
een aantal prominente spelers uit de logistieke 
sector. Naar aanleiding van het 20-jarige 
bestaan van onze vzw blikken we ook even 
terug op de beginjaren met enkele mede-
oprichters. En ook de andere topics in dit 
magazine zullen je als vastgoedliefhebber 
ongetwijfeld aanspreken!

Veel leesplezier!

Bert Belon & Michaël De Smet, 
Voorzitters RES vzw

Uitgever: RES vzw  Realisatie: Eindeloos - www.eindeloos-communicatie.be - Concept & Vormgeving: Gert Muller, Bas Pattyn

Fotografie: Alexandre Van Battel, Eindeloos - Redactie: Filip Leloup - Coördinatie: Daniëlle Knops 
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6Deze tweede uitgave van RES Magazine bevat 
opnieuw een boeiende portie leesvoer over de 
wereld van het Belgische vastgoed. Dit zijn de 
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Financieel expert Dennis 

Ingelbeen besloot 5 jaar geleden 

om de opleiding Master in Real 

Estate te volgen. Anno 2021 is hij 

CFO van Willy Naessens Group, 

een internationale speler die 

actief is in onder meer de bouw- 

en voedingssector. We polsten 

naar de ambities van onze mede-

alumnus en waren benieuwd of 

zijn MRE-opleiding hem van pas 

komt op de werkvloer.

PUBLICATIE

Vastia creëert woonomgevingen die mensen inspireren om zichzelf te overstijgen.
Inspirerende plaatsen waar u zich als bewoner goed voelt en waarin u kan blijven groeien. 
Studenten groeiden uit tot academici. Koppels werden jonge gezinnen. Actieve senioren werden 
nog actievere senioren.  Startende beleggers werden succesvolle investeerders. Dat is niet toevallig. 
Vastia is namelijk meer dan een vastgoed-bedrijf. Wij zijn een familiebedrijf dat al 3 generaties 
vernieuwende woon- & verhuurconcepten ontwikkelt en al 60 jaar dag in dag uit bouwt aan het 
geluk van haar bewoners en het financieel comfort van haar beleggers. 

WWW.VASTIA.BE

Mee bouwen aan het leven, dat is ons leven. 
Al drie generaties lang.

Ons vastgoed heeft al heel wat levens  
voorgoed veranderd. 

Life-changing 
Real Estate

CFO voor vastgoed
met een passie
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Willy Naessens Group, de huidige werkgever van 

Dennis Ingelbeen, wordt vooral geassocieerd met 

industriebouw. In realiteit bestaat de groep echter 

uit maar liefst 40 juridische entiteiten en een 

geconsolideerde omzet in 2020 van 550 Mio. Dennis 

Ingelbeen: “Binnen de groep onderscheiden wij drie 

grote business units: Build, Food en Invest. Willy 

Naessens Build verenigt alle bedrijven binnen de 

groep die actief zijn in de bouwsector. Uitgaande 

van haar strategische visie van verticale integratie 

verzorgt de groep de volledige waardeketen, 

gaande van ontwerp, prefabricatie, transport en 

montage tot schrijnwerk, dak en technieken. Vanuit 

het ‘alles onder één dak’-principe maakt Willy 

Naessens Group het verschil voor elke toekomstige 

bouwheer op het vlak van snelheid, kwaliteit en 

toegevoegde waarde.

Willy Naessens Food heeft als kernactiviteit de 

distributie van diverse voedingsmiddelen in België. 

Zo’n 60 gekoelde vrachtwagens, een doorgedreven 

automatisering en ruim 350 medewerkers 

zorgen ervoor dat het assortiment van meer dan 

8.000 food- en non-foodproducten in optimale 

omstandigheden bij de klant wordt afgeleverd. 

Naast een sterk uitgebouwd distributienetwerk 

voorziet de groep ook in de productie van 

kwalitatieve bereide gerechten en brengt ze de 

pure ambacht en smaak rechtstreeks naar de 

consument via Atelier Souffriau.

Onder Invest vallen de investeringen in vastgoed en 

risicokapitaalprojecten.”

Het voordeel is dat ik als jonge CFO soms 
onderschat word. Die underdogpositie 
ligt me wel.”

Focus op het strategische

Als CFO en lid van de Raad van Bestuur tekent Dennis 

mee de lijnen uit voor de hele groep. Daarnaast zetelt 

hij in het Directiecomité van elke tak afzonderlijk. Die 

vlakke structuur zorgt voor snelle beslissingslijnen, 

waardoor de groep vlot kan schakelen. In zijn functie als 

CFO heeft Dennis Ingelbeen een team van een dertigtal 

boekhouders, die hij aanstuurt met de hulp van een 

aantal finance managers. Dennis Ingelbeen: “Het team 

staat in voor de dagdagelijkse boekhouding. Op termijn 

is het de bedoeling dat dit team zelfstandig functioneert 

waardoor  ik mezelf nog meer op het strategische luik 

kan toeleggen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor 

M&A en het fiscale groepsbeleid. De groep groeit à rato 

van 10 tot 15% per jaar als gevolg van organische groei 

aangevuld met strategische/gerichte overnames. Toen ik 

hier begon, waren we vooral actief in België, Nederland 

en Frankrijk. We groeiden niet alleen aanzienlijk in 

die drie landen, maar zijn ondertussen ook actief in 

Luxemburg, Denemarken, Zweden en Roemenië. Verder 

ben ik betrokken bij het financiële aspect van de eigen 

ontwikkelingsprojecten van de groep onder de noemer 

LCV Real Estate.” 

Werfbezoeken

Je zou kunnen denken dat Dennis Ingelbeen 

vanuit zijn functie minder in aanraking komt 

met de praktijk, maar niets is minder waar. Hij 

zorgt er namelijk voor dat hij het contact met 

het fysieke vastgoed niet uit het oog verliest. 

“Met mijn passie voor vastgoed kan ik niet 

anders dan regelmatig een kijkje nemen op 

onze werven. Het technische aspect boeit me 

enorm. Los daarvan vind ik dat je als aannemer 

trots moet zijn op wat je doet, en dat begint 

bij weten waarmee je bezig bent. Vandaar 

mijn regelmatige bezoekjes aan de werven, 

maar evengoed aan de betonfabrieken, onze 

buitenlandse vestigingen … Zo toon je bovendien 

je betrokkenheid aan de mensen uit je team.” 
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De logistieke uitdaging

Een van de grote uitdagingen waarmee de sector 

momenteel geconfronteerd wordt, is de boom van het 

logistieke vastgoed. Dat heeft ook voor Willy Naessens 

Group gevolgen. Dennis Ingelbeen: “Anderhalf jaar na de 

komst van de coronacrisis moeten we vaststellen dat er  

- tegen alle verwachtingen in - enorm veel gebouwd wordt. 

Het logistieke vastgoed is daarbij een drijvende kracht. De 

exponentiële groei van de e-commerce is daar niet vreemd 

aan, maar het verklaart zeker niet alles. Het probleem is dat 

het aanbod verstoord is, bijvoorbeeld door de verplichte 

sluitingen tijdens de lockdowns of de toenemende export 

naar het Oosten. De discrepantie tussen vraag en aanbod 

wordt steeds groter, met prijsstijgingen en uitlopende 

leveringstermijnen tot gevolg. Staal, hout, cement en 

isolatiematerialen, allemaal basisgrondstoffen voor ons, zijn 

daar duidelijke voorbeelden van. Gelukkig onderhouden wij 

duurzame relaties met onze leveranciers en kunnen we als 

gezond bedrijf tegen een stootje.”

Underdogpositie

Een reactie die Dennis Ingelbeen vaak te horen 

krijgt, is dat hij wel heel jong is om CFO te 

zijn van een ondernemingsgroep zoals Willy 

Naessens. “Het voordeel daarvan is dat ik soms 

onderschat word”, aldus Dennis Ingelbeen. 

“Nu, die underdogpositie ligt me wel. Privé 

brengt de combinatie tussen mijn job en mijn 

leeftijd bepaalde uitdagingen met zich mee, 

maar ik vermoed dat elke leeftijd zijn specifieke 

challenges heeft. Het klopt wel dat het met twee 

jonge kindjes in huis niet altijd vanzelfsprekend 

is. Komt daarbij dat we zelf een woning aan het 

bouwen zijn. Gelukkig heb ik een begripvolle 

echtgenote en kan ik mijn dag plannen zoals ik 

dat zelf wil. In de bouwsector kijkt niemand er 

raar van op als je om vijf uur ’s ochtends begint 

te werken. (lacht) Zo kan ik ’s avonds een beetje 

meer tijd doorbrengen met mijn gezin.”

Met mijn passie voor  
vastgoed kan ik niet  
anders dan regelmatig 
een kijkje nemen op onze 
werven. Het technische 
aspect boeit me enorm.”

Tevreden man

Als we hem vragen naar zijn toekomstplannen, 

blijkt dat Dennis Ingelbeen nog niet meteen 

andere oorden wil opzoeken. “Het is mijn ambitie 

om mijn steentje bij te dragen aan de verdere 

uitbouw van de groep”, zegt hij. “Dat geeft 

me heel wat voldoening. Ik heb het dan niet 

uitsluitend over het financiële beleid, maar ook 

over onze uitstraling als een betrouwbare en 

stabiele partner, onze internationale uitbouw, 

onze digitaliserings- en innovatieprojecten …  

Ik prijs me ook gelukkig dat ik in een 

bedrijvengroep en bij een ondernemersfamilie 

actief ben die mijn waarden en normen delen. 

Dat maakt mijn job heel dankbaar.”
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Een passie voor vastgoed

Het plan om de Executive Master in Real Estate te volgen, 

ontstond toen Dennis Ingelbeen actief was bij BNP Paribas 

Fortis. “Mijn klanten waren hoofdzakelijk bedrijven uit de 

vastgoedsector: aannemers, studiebureaus, ontwikkelaars ... 

Ik werkte er vooral rond de financierbaarheid van projecten. 

Het financiële luik vormde voor mij als handelsingenieur 

geen probleem, maar ik merkte dat ik soms wat 

vastgoedkennis miste. De Master bood de oplossing. Maar 

dat was niet mijn enige motivatie. Ik ben altijd al geboeid 

geweest door vastgoed. Ik heb bijvoorbeeld lang getwijfeld 

tussen een opleiding tot handelsingenieur of burgerlijk 

ingenieur architect. De opleiding aan het AMS vormde een 

mooie aanvulling op mijn economische achtergrond.” 

Praktijkkennis

De kennis die Dennis Ingelbeen opdeed tijdens zijn MRE-

opleiding heeft zijn nut al meer dan bewezen.  

“Ik heb er veel geleerd over juridisch-technische en 

bouwtechnische onderwerpen. Het was ook een grote 

troef dat mijn medestudenten, allemaal vastgoedexperts 

die al langer op het terrein actief waren, de theorie meteen 

toetsten aan hun praktijkervaring. Dat was eigenlijk even 

boeiend als de lessen op zich. Op die manier krijg je tijdens 

de opleiding een heleboel concrete praktijkkennis mee, die 

je anders alleen op de werkvloer verzamelt.” 

Ik heb tijdens mijn MRE-opleiding heel 
veel geleerd door de uitwisseling van  
ervaringen met mijn medestudenten, 
elk met hun eigen achtergrond en kijk 
op de materie.”

PUBLICATIE

WWW.SPRINGVIS.BE

De groei van Springvis als projectontwikkelaar gebeurde met en door het creatieve werk van heel wat briljante, 
gepassioneerde mensen. Met onze Foundation willen wij iets terugdoen voor deze creatieve community.  
Dat doen we door een aanzienlijk deel van onze inkomsten te investeren in jong talent dat met zijn ideeën  
de harten van de mensen wil beroeren, een positieve impact wil hebben en de wereld wil veranderen door  
middel van hun creatieve ideeën.

Met de Springvis Foundation bieden we financiële steun aan creatief talent en maken we culturele 
ervaringen toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast creëren we een platform voor dit talent, waar  
ook plaats is voor jonge sociale ondernemers met ideeën en projecten die een positieve, sociale en duurzame 
impact hebben op mens, leefmilieu en wereld.

’Transience 2020’ won de 2de plaats  
in de categorie ‘Best Belgian Street Art 2020’  
(Noordlaan - Sint-Niklaas).

voor stad en leefmilieu
Een sociale boost



- 17 -

PUBLICATIE

Exclusieve verkoop door makelaarskantoor De Meester

Jordaenskaai 21 | 2000 Antwerpen | 03 227 06 36 | www.demeester.eu
VL-HOLDINGVL-HOLDING

In de gezellige wijk Het Zuid, in de schaduw van het historische Zuiderpershuis, verrijst The Gallery.  
Dit topontwerp van architect Luc Binst omvat 21 appartementen en 2 kantoren. U geniet er van 
fenomenale uitzichten, riante terrassen en een sublieme ligging. De verkeersluwe Leuvenstraat ligt 
wondermooi tussen de heraangelegde Scheldekaaien en het nieuwe park Dok Zuid aan de Waalse Kaai. 

Grijp nu uw kans want dit is het laatste nieuwbouwproject in deze buurt! 
Ontdek het project op www.thegallery-antwerp.be.

Wonen in het bruisende  
hart van Antwerpen Zuid?

State of the Art Living

Neemt u uw intrek in een van de prachtige 
penthouses van The Gallery, het summum van luxe?

De exponentiële groei die het logistieke vastgoed momenteel 

meemaakt, brengt heel wat vragen en uitdagingen met zich mee. Het 

leek ons boeiend om enkele belangrijke spelers uit de sector uit te 

nodigen voor een rondetafelgesprek over een aantal hete hangijzers. 

We spraken af in - noblesse oblige - de logistieke hal van de werf van 

Heylen Warehouses, in de schaduw van de Gentse haven.

 
debat

 ogistiek L
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Jo Van Moer
Founder & CEO Van Moer 

Logistics 

Xavier Vanwynsberghe  
Corporate Key Account & Sales 

Director Ziegler Belgium

Kim Cornille 
Asset and Development 

Director Logistics Capital 

Partners 

Geert Verbelen
VIL Flanders Innovation  

Cluster for Logistics 

Ralph Caspanni
CEO Heylen Warehouses 
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In onze sector heerst de 
overtuiging dat een  
duurzame aanpak de  
enige weg vooruit is. ”

Een thema dat de vast-
goedsector de laatste jaren 
begeestert, is ongetwijfeld 
duurzaamheid. Ook in de 
logistieke sector is dit onder-
werp brandend actueel. De 
tijd dat het louter als marke-
tingtool gebruikt werd, is lang 
voorbij. Duurzaamheid maakt 
hoe langer, hoe meer deel uit 
van het DNA van de logistie-
ke bedrijven. Hoe benaderen 
jullie dit?

 Xavier Vanwynsberghe: “Eerst en vooral stelt 

de overheid zelf al hoge eisen op vlak van duur-

zaamheid. Je bent dus verplicht om duurzaam 

te werk te gaan. Dat geldt trouwens niet alleen 

voor de vastgoedsector, maar voor de economie 

in het algemeen. Los daarvan heerst bij ons de 

overtuiging dat een duurzame aanpak de enige 

weg vooruit is. Historisch gezien is de logistiek 

een heel vervuilende sector. Het is dus aan ons 

om initiatieven te nemen om die vervuiling te 

beperken. We merken heel duidelijk dat ook 

onze klanten steeds meer vragende partij zijn 

voor een duurzame aanpak. Initiatieven zoals 

cargobikes, voertuigen met lage emissie … 

vallen dan ook in de smaak. Wat opvalt is dat 

dit ook best wat mag kosten. Tot voor enkele 

jaren waren de klanten geneigd om altijd voor 

de goedkoopste oplossing te kiezen. Nu zien we 

het omgekeerde gebeuren: de klant vraagt om 

de meest duurzame oplossing en is best bereid 

om daar iets meer voor te betalen.” 

Jo Van Moer: “Helemaal mee eens. Ook wij 

merken dat de klant niet terugschrikt voor een 

eventuele meerkost. Bij het offertesysteem 

dat wij hanteren voor ons containervervoer 

stellen we automatisch de meest duurzame 

optie voor, naast de ‘traditionele’. Daarbij doen 

we bijvoorbeeld een stuk van het traject via 

binnenvaart in plaats van volledig met de 

vrachtwagen. Enkele jaren terug zouden onze 

klanten steevast de goedkoopste oplossing 

gekozen hebben, maar nu is dat helemaal niet 

meer het geval. Sommige klanten eisen nu 

zelfs dat we multimodaal werken, zelfs als dat 

meer kost omdat je het transport in verschil-

lende stukjes knipt. Of ze stellen kritische 

vragen over onze CO2-emissie. Duurzaamheid 

is dus ook voor ons key en dat uit zich ook in 

ons wagenpark. Bijna 10% van onze 

trucks rijden op aardgas en sinds 

november voeren we ook een test-

project uit met een dual-fuel waterstoftruck. 

Deze truck zullen we een jaar lang monitoren 

op efficiëntie en prestaties, zodat we op strate-

gisch niveau kunnen beslissen hoe en waar we 

hem op grote schaal kunnen uitrollen in onze 

vloot. De hybride functionaliteit van deze truck 

heeft de potentie om tot 80% minder CO2 uit te 

stoten. We geloven erin dat waterstoftechnolo-

gie de hefboom kan zijn voor de energietransi-

tie in de transportsector en zetten daar dus ook 

volop op in.”

Kim Cornille: “Duurzame normen zijn de 

afgelopen jaren in de bouwspecificaties bin-

nengeslopen en maken er nu integraal deel 

van uit. Voordien was het allemaal wat opper-

vlakkiger. Ik had het bijvoorbeeld dikwijls over 

‘het BREEAM-papiertje’, dat vroeger inderdaad 

vaak niet veel meer was dan een stukje papier. 

We haalden makkelijk bepaalde normen op 

vlak van isolatie, verlichting, waterrecuperatie … 

maar tegenover de officiële certifiëring stond 

een prijskaartje dat de meesten niet wilden be-

talen. Nu is dat echter een evidentie geworden 

én vragen de klanten er zelfs om. Het blijft wel 

belangrijk om te beseffen dat zo een label geen 

doel is, maar een middel. We moeten ons steeds 

afvragen hoe we nog beter kunnen doen.”

De ‘dozen’ van Pandora?
In het kader van de duur-

zaamheidsproblematiek 
laait momenteel in 
Nederland de discussie 
rond de ’verdozing’ op. 
Die benaming wordt 
gebruikt voor land-

schappen waarin steeds 
meer grote, rechthoekige 

logistieke gebouwen verrij-
zen, de zogenaamde ‘dozen’. 

Die spelen bijvoorbeeld in op de 
explosie van de e-commerce. De kritiek 

luidt onder andere dat ze te veel ruimte 
innemen en massaal CO

2
 uitstoten. De 

roep om een duidelijke regelgeving klinkt 
steeds luider. In België woedt deze discus-
sie nog niet. Stilte voor de storm?

Ralph Caspanni: “Verdozing is in Nederland 

inderdaad een hot topic. Je kan geen krant 

openslaan of men heeft het erover. Er heerst 

in Nederland momenteel een heel negatieve 

perceptie tegenover logistiek. Enkele jaren ge-

leden, ten tijde van de bankencrisis, kon je op 

familiefeestjes best niet zeggen dat je in de fi-

nanciële sector werkte, maar momenteel zwijg 

ik in alle talen over mijn job in het logistieke 

vastgoed. (lacht) Dat is op zich wel vreemd, 

want iedereen is consument en maakt - mis-

schien zonder het te beseffen - volop gebruik 

van onze opslagruimtes. De explosieve groei 

van de logistiek is zelfs in de eerste plaats een 

gevolg van het koopgedrag van de mensen.  

Ze shoppen niet langer in de winkelstraat,  

maar bestellen online vanuit hun luie zetel. 

Ongeveer 25 procent van de bestedingen aan 

goederen van een Nederlands gezin gaat naar 

e-commerce. Daarvoor heb je natuurlijk veel 

magazijnruimte nodig, een pak meer zelfs 

dan bij het traditionele logistieke proces. Komt 

daarbij dat we in Nederland zo een beetje de 

voorraadkamer van de Benelux geworden 

zijn op vlak van e-commerce en het is logisch 

dat we heel veel logistieke gebouwen nodig 

hebben. Voor veel mensen is de grens echter 

bereikt. Het gevolg is dat er nu volop politieke 

discussies gevoerd worden over het onder-

werp. De vraag is hoe je daar mee omgaat als 

logistiek vastgoedontwikkelaar. Dat is de grote 

uitdaging voor onze sector. De situatie is na-

tuurlijk ook een beetje paradoxaal. Iedereen wil 

online kopen maar niemand wil die dozen. Je 

kan ze ook niet in pakweg Polen zetten, want 

de klant verwacht dat zijn bestelde producten 

de volgende dag geleverd worden. In België 

woedt die discussie vooralsnog niet. Dat komt 

wellicht omdat België voor de e-commerce 

vooral bevoorraad wordt vanuit Nederland en 

Frankrijk. Maar als ook hier de vraag naar meer 

en snellere e-commerce toeneemt, vermoed ik 

dat dit slechts een kwestie van tijd is.” 

- 20 -
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In België heerst een  
zekere terughoudendheid 
tegenover e-commerce. 
Dat is dikwijls een 
perceptieprobleem.”

Xavier Vanwynsberghe: “Een groot ver-

schil is inderdaad dat er hier vooralsnog 

veel minder ‘dozen’ staan dan bij onze 

noorderburen. De discussie is hier dus 

minder aan de orde. Ik denk dat we 

als Belgen ook minder geneigd zijn 

om ons te storen aan die opslag-

ruimtes, omdat we het als dicht-

bebouwd landje gewoon zijn om 

altijd en overal met gebouwen 

- of het nu woningen zijn of 

magazijnen - geconfron-

teerd te worden.” 

Kim Cornille: “Ik stel ook vast dat de Neder-

landse media een kwalijke rol spelen in deze 

discussie. Ze schetsen een heel negatief beeld 

van het logistieke vastgoed. Het gaat dan 

bijvoorbeeld over de buitenlandse arbeiders die 

‘ons’ werk afnemen. Terwijl je eigenlijk al lang 

niet meer voldoende Nederlandse mensen 

vindt in deze sector. Bovendien doe je voor 

het beheer van dit vastgoed en de volledige 

keten errond ook een beroep op lokale spelers, 

wat net voor plaatselijke werkgelegenheid 

zorgt. Ook het esthetische komt vaak aan bod: 

men heeft het dan over die ‘lelijke, industriële 

grijze dozen’. Dat klopt niet helemaal met de 

werkelijkheid, want zeker in Nederland tref je 

best wat logistiek vastgoed dat er net heel leuk 

uitziet. Het verhaal is dus zeker niet zo negatief 

als de media het schetsen. Wat niet wegneemt 

dat het beter kan. Als je bijvoorbeeld nog meer 

inzet op de aantrekkelijkheid van dat vastgoed, 

kan je ervoor zorgen dat het minder stoort. We 

zouden ook best wat meer de toegevoegde 

waarde van dit soort vastgoed benadrukken. 

De sector draagt bijvoorbeeld heel veel bij aan 

het BNP van een land als Nederland. Misschien 

moeten we onze marketing wat beter verzorgen.”

Ralph Caspanni: “Je hoort ook dikwijls het 

argument dat we grond innemen van de 

natuur, maar ook dat gaat niet helemaal op. 

Ten eerste betreft het vaak landbouwgronden 

waar bijvoorbeeld mais op verbouwd wordt, 

een monocultuur die niet bijdraagt aan de 

biodiversiteit van de bodem. En dat terwijl we 

in onze logistieke parken juist ook inzetten op 

een groene en aangename omgeving. Ook 

voor de grootte is wat te zeggen. Hoe groter je 

de gebouwen maakt, hoe minder ruimte je uit-

eindelijk inneemt, want één groot magazijn is 

veel plaatsefficiënter dan vele kleintjes. Kortom, 

het is een heel genuanceerde kwestie.”

Champions League 

In buurlanden zoals Nederland en Frank-
rijk barst de logistieke sector nog meer 
uit zijn voegen dan bij ons het geval is. 
Hoe komt het dat België vooralsnog niet 
in de Champions League van de logistieke 
sector speelt? 

Geert Verbelen: “Belgie heeft inderdaad een 

historische achterstand opgelopen, maar 

ondertussen groeit e-commerce bij ons sneller 

dan in de buurlanden. Dat biedt dus ook 

kansen. Wat zeker meespeelt, is dat er in ons 

land ook een zekere terughoudendheid heerst 

tegenover sommige aspecten van e-commerce. 

Mensen stellen zich bijvoorbeeld vragen over 

de duurzaamheid. Of ze staan kritisch tegen-

over de slechte arbeidsvoorwaarden die in veel 

van die magazijnen zouden heersen. Dat heeft 

dikwijls te maken met een perceptieprobleem. 

We hebben in ons land bijvoorbeeld een sociaal 

model dat meer zekerheden biedt dan het Ne-

derlandse. Hier mag je bijvoorbeeld niet werken 

met nulurencontracten, waarbij je mensen in 

dienst neemt zonder de verplichting dat je ze 

ook effectief laat werken. Zo zijn de werknemers 

beter beschermd. Als nachtarbeid in België toe-

gelaten wordt, dan kunnen we dat doen met 

een betere bescherming van de werknemers 

dan in bijvoorbeeld Nederland het geval is.”

Benieuwd naar het vervolg? Scan de QR-code!
Onze gesprekspartners het over het belang van 
digitalisatie, de moeilijkheden om werknemers 
te vinden, het spanningsveld tussen specialisatie 
en diversifiëring, de impact van de coronacrisis, 
de inspanningen die ze doen om hun bedrijven 
futureproof te maken en nog veel meer. 
Afspraak online!

T
De kritiek op de  
‘verdozing’ is een beetje 
paradoxaal. Iedereen  
wil online kopen maar  
niemand wil de dozen.”



- 25 -

van het Belgische vastgoed

HOOGDAG

Met de vierde editie van de RES Awards zetten we 

de vastgoedsector opnieuw in de kijker en bekronen 

we enkele hoogstaande projecten uit eigen land. We 

blikken even terug op de vorige editie en stellen de 

genomineerden voor de komende editie voor.

PUBLICATIE

WWW.DS-ENGINEERING.BE

Eigenzinnig ingenieursbureau met een 
passie voor kwaliteit

DS Engineering NV bestaat reeds 30 jaar, wij zijn gespecialiseerd in doorgedreven 
stabiliteits- en renovatiestudies. Ons kantoor heeft een jarenlange knowhow opgebouwd 
in de domeinen van beton-, staal- en houtberekeningen en funderingstechnieken. Deze 
werd ondertussen nog uitgebreid met de kennis van CLT. Duurzaam bouwen wordt 
immers elke dag belangrijker. Onze stabiliteitsstudies werken wij ook in doorgedreven 
BIM-omgeving uit. Op die manier trachten wij bij elk project klantgericht en 
oplossingsgericht te denken, in ieders voordeel.

Lange Leemstraat 372
2018  Antwerpen
Tel. +32 3 641 63 00
info@ds-engineering.be 

© Ar-Te – Groep Infrabo
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Het project Gare Maritime omvat de 
bijzondere renovatie van het voormalige 

monumentale goederenstation Gare 
Maritime op de site Tour & Taxis te Brussel 

tot een hedendaagse, bruisende overdekte 
wijk in de stad. Op de vernieuwde site 

zijn kantoren, promenades, horeca- en 
shopfaciliteiten voorzien.  

Innovatief en duurzaam cohousingproject dat 
deel uitmaakt van de Hertogensite in het hart 
van Leuven. Cohousing BotaniCo won in 2020 
de RES Award voor beste residentieel project. 
De combinatie van erfgoed en duurzame 
nieuwbouw was voor de jury doorslaggevend, 
net zoals het participatieve traject dat met de 
bewonersgroep werd doorlopen.

Herinrichting van de Handelsbeurs en omliggende 
gebouwen tot een luxehotel, congrescentrum en 

toprestaurant in het commerciële hart van Antwerpen. 
De Handelsbeurs is beschermd als historisch 
monument en is in haar oude glorie hersteld.

Gare Maritime | BRUSSEL

Cohousing BotaniCo | LEUVEN

Handelsbeurs | ANTWERPEN

COMMERCIAL DEVELOPMENT

RESIDENTIAL DEVELOPMENT

(SEMI-)PUBLIC DEVELOPMENT

Een begrip in de vastgoedwereld

De RES Awards zijn op enkele jaren tijd 
uitgegroeid tot een vaste waarde in de 
Belgische vastgoedsector. “Dat merk je 
duidelijk aan de respons die we krijgen”, 
zegt RES-bestuurslid Benoit Devos daarover. 
“Dit jaar zijn er meer dan 30 deelnemende 
projecten uit het hele land. Dat toont aan 
dat onze inspanningen om de Belgische 
vastgoedwereld in de kijker te zetten, 
geapprecieerd worden. Ik denk dat er ook 
nood was aan zo een initiatief, want onze 
sector verdient dat.” RES-bestuurslid Koen 

Janssen: “We hebben 
ondertussen een mooi 
parcours afgelegd en zijn 
trots dat we binnenkort 
de vierde editie van de 
RES Awards organiseren. 
De eerste 2 jaren 
konden we rekenen op 
de steun van de Realty 
vastgoedsummit. Door 
de coronacrisis lagen 
de kaarten vorig jaar 
plots anders en was een 
fysiek event onmogelijk. 
Dankzij de loyale steun 
van onze partners zijn 
we er in 2020 toch in 
geslaagd een gesmaakte 
digitale uitreiking te 
organiseren. We richten 

onze blik ook naar de toekomst: voor de 
lustrum-editie van de RES Awards willen we 
voor het eerst naar projecten buiten onze 
landsgrenzen kijken.” 

De RES Awards  
blijven groeien en 
ook voor deze 
editie is de respons 
overweldigend,  
met meer dan 
30 kwalitatieve 
inzendingen uit het 
hele land.”

WINNAARS RES AWARDS 2020TERUGBLIK RES AWARDS 2020
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Dit duurzame project verenigt een aantal onsamenhangende 
sites in het kader van de heropleving van de stationswijk. 
Het gebouw ligt op een strategische plek in de stad Namen 
en vormt een visueel sterke landmark en een van de 
toegangspoorten tot de stad.

Uniek CoLiving-concept in de nieuwe wijk Val Benoit in 
Luik. Een combinatie van ruime loftappartementen en 

gemeenschappelijke ruimte (wellness, lounge, skybar ...), 
die de interactie tussen de bewoners en de leefkwaliteit 

bevordert. Naast het gebruik van duurzame technologie 
biedt ook de deeleconomie hier een antwoord op onze 

consumptiemaatschappij.

Dit interactieve werkcentrum vormt een nieuwe 
impuls voor het hart van de stad Antwerpen. Het 

toekomstgerichte, sculpturale kantoorgebouw 
staat symbool voor de ‘agile way of working’ en 

biedt een betoverend uitzicht over de stad en de 
majestueuze omgeving.

Eerste ontwerp in ons land van Stefano Boeri, die 
wereldberoemd werd met zijn ‘verticale tuinen’. De 
getrapte gevels, de verspringende terrassen en de 
vegetatie die over de gevels uitwaaiert zijn signature Boeri. 
Rust, ontspanning en levenskwaliteit staan hier voorop.

Winkelcomplex dat integraal gerenoveerd werd en 
uitgebreid tot een project voor gemengd gebruik 
(detailhandel en hotel). Dit gebeurde met behoud van de 
beschermde stadsgezichten en een vloeiende integratie 
in de historische context.

Innovatief woonproject dat het resultaat is van de 
unieke restauratie en reconversie van de voormalige 

Quarantainestallen in Essen. De gemeenschappelijke 
binnen- en buitenruimten, het autovrije karakter en 

het architectonische opzet stimuleren de ontmoeting 
binnen dit historische kader.

COMBATTANTS | NAMENARC | LUIK

HQ DPG MEDIA | ANTWERPENPalazzo Verde | ANTWERPEN

SHOPPING CENTER & CITY CAMPUS, HOTEL | GENTQville | ESSEN
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Reconversie van een gebouw uit de jaren 1970 tot een 
modern kantoorgebouw voor het Stedelijk Onderwijs 

Antwerpen. Het gebouw ‘De Pit’ werd gestript tot op zijn 
betonnen casco en voorzien van een nieuwe, zeer energie-

efficiënte gevel. Op het dak is een nieuwe bovenbouw 
gerealiseerd in CLT met publieke vergaderzalen die optimaal 

van het uitzicht genieten. 

Omvangrijke herwaardering van geklasseerd 
patrimonium in de binnenstad  van Luik, een 
digitale wijk met een koppeling naar de universiteit 
van Luik en een creatief district met onder meer 
startups, coworkingspaces, een voedselmarkt en een 
ambachtelijke brouwerij.

Te midden van een nieuwe woon- en winkelontwikkeling met 
stadsparking, houdt de nieuwe kunstacademie de herinnering 
aan de voormalige Brepols-drukkerij levendig.  Het ontwerp is 

bedacht als ‘creatieve fabriek’ en streeft ernaar om - zowel in 
het deel reconversie als in het deel nieuwbouw - de geest van 

de gerecupereerde drukkerijgebouwen te laten spreken. 

Nieuwe Stedelijke Kunstacademie | TURNHOUT

Grand Poste | LUIK

Hoofdkantoor Stedelijk Onderwijs | ANTWERPEN

GENOMINEERDEN (SEMI-)PUBLIC DEVELOPMENT

De man achter de award
Pierre 

Lallemand
Creatieve duizendpoot Pierre Lallemand - hij is naast 

architect ook kunstschilder, ontwerper én uitvinder - is als 

architect verantwoordelijk voor enkele iconische projecten. 

De renovatie van het Brusselse Berlaymontgebouw, dat 

momenteel de Europese Commissie huisvest, is er daar één 

van. Maar ook als designer scheert hij hoge toppen. Denken 

we maar aan zijn futuristische houten fietsen … Kortom, de 

geknipte persoon om onze RES Awards te ontwerpen.  

Ook dit jaar maakte hij een unieke creatie.

ATELIER PIERRE LALLEMAND | BRUSSEL
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PIERRE LALLEMAND PUBLICATIE

Groeningenlei 132
2550 Kontich

+32 (0)3 239 58 75
info@arcade-eng.com

Trichterheideweg 2
3500 Hasselt

+32 (0)11 21 47 11
hasselt@arcade-eng.com

EXPERT IN:
STUDIES STABILITEIT – INNOVATIEVE GEBOUWTECHNIEKEN – BIM CONSULTANCY 
INFRASTRUCTUUR – LOGISTIEK ONTWERP

WWW.ARCADE-ENG.COM

Een awardwinnend ingenieursbureau
Arcade is bijzonder trots te hebben meegewerkt aan de restauratie van dit historisch  
en architecturaal unieke gebouw. Deze prachtige ontwikkeling werd vorig jaar bekroond  
met de RES Award in de categorie ‘best (semi-)public development’.

We mogen  
best wat trotser 
zijn op wat we 
doen in ons land, 
want er is heel 
wat talent.”

“Toen Frederik Lesire me vroeg om de beeldjes 
te ontwerpen, moest ik niet lang nadenken”, 
zegt Pierre Lallemand. “Ik vind de RES Awards 
een schitterend initiatief. We mogen best wat 
trotser zijn op wat we doen in ons land, want 
er is heel wat talent. We kijken nog altijd te 
veel op naar wat in het buitenland gebeurt. 
Dat is een Belgische ziekte, denk ik. Daarnaast 
vormt deze opdracht voor mij artistiek een 
mooie uitdaging. Ik voel me een beetje als 
een portretschilder uit de vijftiende eeuw. 
Die kreeg aan de ene kant de opdracht om 
een persoon af te beelden, maar tegelijkertijd 

moest hij dat idee overstijgen en 
een kunstwerk maken. Dat wil ik 
ook doen met de awards.”

Knipoog

Voor de trofee legt Pierre 
Lallemand steevast een 
link met de plek waar de 
uitreiking plaatsheeft of met de 
actualiteit. “Toen de RES Awards 
plaatshadden in Knokke, ben ik 
zand gaan halen op het strand 
om in het beeldje te verwerken. 
Vorig jaar was er een verwijzing 
naar China, dat toen als land 
waar het coronavirus vandaan 

kwam in de schijnwerpers stond. Ook bij de 
beeldjes van dit jaar is er een speelse knipoog. 
De zijkanten van de trofee bestaan uit spiegels 
en aan de binnenkant liggen de verknipte 
letters van de woorden ‘RES Awards 2021’. Als 
de winnaar de award ontvangt, ziet hij zichzelf. 
Dat symboliseert het feit dat we onszelf als 
Belgische vastgoedsector best eens in de 
kijker mogen zetten. Wat ook weer niet wil 
zeggen dat de architect of de ontwikkelaar 
het belangrijkste is. Dat blijft natuurlijk de 
architectuur zelf.” 
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Op 17 augustus 2020 nam architect - en filosoof - 

Erik Wieërs de fakkel over van Leo Van Broeck als 

Vlaams Bouwmeester. Als dusdanig zal de mede-

oprichter van architectenbureau Collectief Noord de 

Vlaamse regering adviseren over publieke opdrachten 

en de architectuurcultuur in Vlaanderen. We hadden het 

met hem over zijn visie en ambities. 

REGIE 
REGELS

boven 

Your trusted 
partner in urban 
real estate

www.redevco.com

We help create liveable cities that care for 
the health & well-being of people & planet. 
That’s why we invest in dynamic locations 
where people like to live, work, shop & play, 
refl ecting the diversity of urban life.

PUBLICATIE
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TITEL VLAAMS BOUWMEESTER

De ambitienota van de Vlaamse Bouwmeester 

heet ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’. 

Die ontmoeting staat dan ook centraal in de 

visie van Erik Wieërs. “Dat komt voort uit de 

vaststelling dat het online gebeuren de fysieke 

ontmoeting grotendeels heeft vervangen. Als 

Team Vlaams Bouwmeester, waar publieke 

architectuur vooropstaat, word je daar duidelijk 

mee geconfronteerd. Dat is op zich opvallend, 

want je merkt dat de mensen nood hebben 

aan fysieke ontmoeting. Het is de taak van 

de architect om dat op een ongedwongen 

manier te faciliteren, eenvoudigweg door de 

ruimte te voorzien. Dat is niet hetzelfde als een 

organisatie die een evenement organiseert 

dat mensen bij elkaar brengt. De publieke 

ruimte is een plaats waar heel veel mensen 

deel van uitmaken en waar ook steeds meer 

verschillende activiteiten plaatshebben. 

Vandaar onze klemtoon op ontmoetingen.”

Tussenruimte

Als gevolg van de toename van de digitale  

ontmoetingen valt het onderscheid tussen 

privaat en publiek gedeeltelijk weg. Dat stelt 

meteen nieuwe uitdagingen voor de architec-

tuur. Erik Wieërs: “Veel mensen die niet over een 

grote buitenruimte beschikken, zoeken het pu-

blieke domein op. Dat betekent dat de publie-

ke ruimte geschikt moet zijn voor die functie. 

Daarnaast zie je in Vlaanderen dat alles ofwel 

publiek ofwel privaat is. Er bestaat geen collec-

tieve ruimte die de functie van ‘tussenruimte’ 

kan opnemen. Terwijl dat net heel interessant 

kan zijn. Een collectieve ruimte is bijvoorbeeld 

de hal van een appartementsgebouw. Die is 

niet privaat, maar ook niet publiek toegankelijk. 

Zo een ruimte heeft op zich geen kwaliteiten, 

maar je kan er wel iets mee aanvangen. Als een 

aantal mensen uit een appartementsgebouw 

een dakterras delen, of als je een achterliggen-

de tuin deelt met je buren, ontstaan er heel wat 

nieuwe mogelijkheden.”

Collectieve visie

Een struikelblok daarbij is dat we in Vlaanderen 

zo verspreid wonen. “Dat is niet alleen 

ecologisch een probleem, maar ook sociaal”, 

stelt Erik Wieërs. “Het is onze droom om zo ver 

mogelijk van iedereen in de stilte te wonen. Ik 

vind dat vreemd, want we zijn toch allemaal 

sociale wezens? Ik deel zelf ook een tuin 

met een aantal buren en ik kan het iedereen 

aanraden. Als we wonen een beetje meer 

vanuit een collectieve invalshoek benaderen, 

creëren we niet alleen meer ruimte om elkaar 

te ontmoeten, maar kunnen we ook de 

klimaatuitdagingen beter aanpakken. Vandaar 

mijn overtuiging dat zowel de architectuur 

als de vastgoedsector daar veel meer op 

moeten inzetten. Maar je hebt natuurlijk 

het economische aspect dat dikwijls roet in 

het eten gooit. Een ontwikkelaar koopt een 

stuk grond, bebouwt het en probeert het 

vervolgens opnieuw te verkopen met zoveel 

mogelijk winst. Dat doet hij door het op te 

delen in stukjes en die vervolgens apart te 

verkopen. Vanuit winstoogmerk is dat wellicht 

de beste oplossing. Maar je zou ook een 

coöperatie kunnen oprichten die eigenaar 

blijft van de grond, waardoor de woningen veel 

betaalbaarder worden en je een woonconcept 

krijgt dat veel socialer en gemeenschappelijker 

wordt. Steeds meer ontwikkelaars zetten in 

op deelwagens en gedeelde ruimtes, maar ze 

kunnen daar volgens mij nog verder in gaan.”

Het is de taak van de architect  
om de ontmoeting op een  
ongedwongen manier te  
faciliteren, eenvoudigweg  
door de ruimte te voorzien.”
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Participatie

Het thema ‘ontmoeten’ heeft ook 

betrekking op het ontwerpproces zelf. Het 

vergunningstraject van grote projecten 

verloopt de laatste jaren dikwijls heel stroef. 

Burgers kijken uitermate kritisch naar 

veranderingen in hun leefomgeving en dat 

heeft dan weer een invloed op de politieke 

beslissingskracht. Erik Wieërs: “Als ik het 

over ontmoetingen heb, bedoel ik zeker 

ook de ontmoeting tussen de verschillende 

stakeholders bij een ontwikkeling: de 

buurtbewoners, de experts, de overheid ... 

Je ziet heel veel conflicten die te maken 

hebben met het feit dat wij ook juridisch 

en maatschappelijk die opsplitsing tussen 

publieke en private ruimte hanteren. Als 

er beslist wordt om ergens windmolens te 

plaatsen, gaan de buurtbewoners meteen 

steigeren en trekken ze naar de Raad van  

State. Iedereen kan het erover eens zijn dat  

we die molens nodig hebben, maar niemand 

wil ze in zijn achtertuin. Zo raken we niet  

verder, natuurlijk. 

Daarom heb je bij zulke grote projecten een 

degelijk participatieproject nodig. Dat is niet 

hetzelfde als cocreatie, daar geloof ik minder 

in. Ik vind dat je de ontwerpers moet laten 

ontwerpen. Je moet de buurt al in een vroeg 

stadium bij het proces betrekken. Als je als 

overheid een architect engageert, stel je altijd 

een vraag. Reeds op het moment dat je die 

vraag wil formuleren, moet je je tot de buurt 

richten. Zij moeten inspraak krijgen over wat ze 

nodig hebben.”

Teruggeven aan de buurt

Die spanning is er niet alleen bij publieke 

ontwikkelingen, maar ook bij private. Erik 

Wieërs: “Het is een menselijke reflex: mensen 

hebben het liefst dat er niets verandert. Wie 

tegenover een werf woont, staat daar dus 

dikwijls niet positief tegenover. Daarom is het 

ook zo belangrijk om goed te communiceren 

met de buurt. Je merkt dat veel ontwikkelaars 

daar rekening mee houden en echt iets willen 

teruggeven aan de buurt. Als je bijvoorbeeld 

bij een project ook een plein voorziet dat voor 

de hele buurt toegankelijk is, krijg je meteen 

een heel ander verhaal. Projectontwikkelaars 

hebben het vaak over de kwaliteit van hun 

projecten. Daarbij bedoelen ze dan vooral de 

kwaliteit die ze hun kopers aanbieden. Er zou 

ook wat meer nadruk mogen liggen op de 

kwaliteit die ze toevoegen aan de buurt.”   

De statige Ravensteingalerij vormt de uitvalsbasis  
van de Vlaamse Bouwmeester.

Je hebt bij grote  
projecten een degelijk  
participatieproject nodig. 
Je moet de buurt al in een 
vroeg stadium bij het  
proces betrekken.”
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Projectregisseur

Blijft de vraag hoe je die architectuurkwaliteit 
concreet stuurt. Volgens Erik Wieërs is het 
opleggen van algemene reglementen alleszins 
niet de oplossing. “Er zijn allerlei reglementen 
om de kwaliteit te sturen, maar daar geloof ik 
niet in”, zegt hij. “Een bouwreglement dient 
enkel om het ergste te voorkomen. Dat gaat 
bijvoorbeeld om de maximale toegestane 
hoogte, omdat het nadelig is voor de buurt als 
je nog hoger bouwt. Maar dat zegt nog niets 
over de kwaliteit van het gebouw. Het zou kun-
nen dat een gebouw dat iets hoger is net veel 
duurzamer is en beter aansluit bij zijn context. 
Misschien speelt het wel verstandiger in op wat 
de maatschappij daar op dat moment vraagt. 
Je kan kwaliteit dus niet in regels vatten. Er 
is een tendens in de stedenbouw om steeds 
meer verantwoordelijkheden over te hevelen 
van het Vlaamse naar het lokale niveau. Dat 
creëert soms problemen, omdat sommige ge-
meentebesturen daar de tools of de mankracht 
niet voor hebben. In een stad als Antwerpen 
heb je voldoende knowhow, met een dienst 
stedenbouw, een vastgoedbedrijf, een stads-
bouwmeester … In een kleine gemeente is dat 
soms één ambtenaar. Het is logisch dat die 
dat in zijn eentje niet kan bolwerken. Ik geloof 
zelf heel hard in regie in plaats van regels. Je 
hebt een soort projectregisseur nodig die de 
gemeenten begeleidt in zo een proces. Zo kan 
je de kwaliteit stimuleren. Daar zetten we ook 
op in met het team. In de twintig jaar dat er 
een Vlaamse Bouwmeester en een Vlaams 
Architectuurinstituut bestaan, is de kwaliteit 
van de publieke opdrachten - politiekantoren, 
gemeentehuizen … - aanzienlijk toegenomen. 
We mogen zelfs stellen dat vele ervan tot de 
Europese architectuurtop behoren.” 

Architectuurkwaliteit

Een probleem als je het over kwaliteit hebt, is 
dat het als een subjectief gegeven, een indi-
vidueel smaakoordeel, gezien wordt. Daarom 
wil de Vlaamse Bouwmeester ook criteria 
formuleren rond bepaalde aspecten die minder 
meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Erik Wieërs: 
“De meeste mensen splitsen architectuur op in 
twee delen: enerzijds zijn er een aantal prak-
tische aspecten zoals de brandveiligheid, de 
afmetingen … en anderzijds is er het estheti-
sche. Als wij bij Collectief Noord over projecten 
praten, vallen de woorden mooi of lelijk niet. 
Het gaat nooit om smaak, wel over hoe we die 
praktische aspecten ruimtelijk en architectu-
raal in een bepaalde context kunnen omzetten. 
Vraag dus aan de mensen wat ze belangrijk 
vinden op ruimtelijk vlak, vraag naar hun ambi-
ties naar de toekomst toe … Als je op die manier 
alle kwaliteiten kan formuleren, heb je de mo-
gelijkheid om daar met je ontwerp effectief een 
antwoord op te bieden. Dat gaat dan niet over 
de stijl of de kleur of de architectuur op zich. 
Maar we moeten de mensen eerst aanleren 
wat architectuurkwaliteit precies inhoudt. Dat 
is iets waar we met ons team heel nadrukkelijk 
op inzetten. We doen het bijvoorbeeld als we 
een gemeentebestuur begeleiden bij een pro-
ject en ambities proberen te formuleren voor 
een wedstrijd. Voor mij is dat altijd een beetje 
een les in architectuurkwaliteit.”

Benieuwd naar meer? 
Scan de onderstaande QR-code om het vervolg van 
het interview met de nieuwe Vlaamse Bouwmeester te 
lezen. Hij heeft het er over mogelijke oplossingen voor de 
versnippering die kenmerkend is voor Vlaanderen, over de 
klimaatproblematiek, de overeenkomsten en verschillen 
met zijn voorganger Leo Van Broeck, het belang van een 
collectieve benadering van wonen en nog veel meer.

PUBLICATIE

Op Slag thuis in ’t Stad
Een rijk verleden en een nog veel straffere toekomst! De langverwachte nieuwe en groene 
woonbuurt in Antwerpen wordt nu gelanceerd. Wees niet te laat en maak nu je afspraak 
om de plannen te ontdekken.

NU TE KOOP: DE HALLEN

Appartementen aan ruime binnentuin
1 slpk. vanaf € 215.000*, 2 slpks. vanaf € 260.000*
*excl. BTW en kosten

Investeer nu in dé hotspot van morgen!
Ontdek het aanbod op SLACHTHUIS-ANTWERPEN.BE  
of maak een afspraak via 03 290 88 88
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20JAAR RES:

20 jaar op de teller van RES vzw: een mooie gelegenheid 

om even terug te blikken op de geschiedenis van onze 

organisatie. En wie kan ons beter vertellen hoe het er toen 

aan toeging en wat de verschillen zijn met vandaag dan de 

mensen die er vanaf dag één bij waren?

then

PUBLICATIE

ImmoParse is a data company challenging the real estate sector

By collecting data we create transparency that enables professionals,  
companies and governments to gain greater insight within the real estate sector.

ImmoParse designs specific timesaving solutions for our customers by using our  
high-end technology. This allows us to organise, analyse and restructure real estate data. 

Our data products and services range from raw data, user-friendly online tools,  
to predictive analysis.

www.immoparse.be • info@immoparse.be

The web application for real estate professionals 
to make smart real estate decisions

vs now
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20 JAAR RES20 JAAR RES

Hoe zou je de hedendaagse vastgoedsector 
vergelijken met die van toen?

Luc Van Rysseghem: “Ik denk dat de 
sector vandaag een pak transparanter en 
professioneler is. Daarnaast lag de klemtoon 
toen nog vooral op commercieel vastgoed 
en kantoren, terwijl nu vooral het residentiële 
vastgoed voorop staat. Verder denk ik dat er 
nu meer ontwikkelaars actief zijn. Daarmee 
samenhangend is er zeker en vast ook een 
professionalisering. Vroeger sloten we al eens 
een deal op een bierkaartje, maar dat is nu 
ondenkbaar. Er bestaan nu ook specifieke 
vastgoedopleidingen. Dat was toen nog niet 
het geval.”

Hoe zou je de MRE-opleiding van toen 
en nu vergelijken? 

Luc Van Rysseghem: “Het betrof een nieuwe 
opleiding, die toen ook vrij uniek was. Het was 
een beetje zoeken hoe we ze konden vorm-
geven. We waren met acht studenten en we 
hebben zelf voor een groot stuk bijgedragen 
aan de inhoud van het programma.”

Frank Valkeneers: “De opleiding is nu alleszins 
een stuk academischer. Vroeger was het erva-
ringsaspect belangrijker. In onze tijd moest je 
minstens tien jaar in het vak zitten om je te kun-
nen inschrijven. Dat is nu niet langer het geval. 
Je krijgt dus een andere mix van studenten.”

Mark Beyst: “De studie ging indertijd ook vooral 
over het financiële aspect en minder over het 
technische. De lessen waren vooral discussies 
waarin we onderling ervaringen uitwisselden, 
eerder dan klassieke lessen.”

De RES Cafés werden steeds populairder 
en zijn nu eigenlijk niet meer weg te denken 
uit het vastgoedlandschap. ”
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20 JAAR RES 20 JAAR RES

We zijn geëvolueerd van een vrienden-
clubje dat af en toe iets organiseerde 
naar een professionele organisatie met 
naam in de vastgoedwereld.”

Wat heeft de opleiding aan het AMS 
betekend voor jou?

Dick Vervoordt: “Ik heb er veel geleerd, maar 
het was zeker even belangrijk dat ik er heel 
wat mensen heb leren kennen die me de 
kneepjes van het vak hebben bijgebracht. 
Het was net die combinatie van vakkennis en 
het delen van ervaringen met je medestu-
denten die het zo boeiend maakte.”

Wat heeft RES betekend voor jou?

Frederik Moortgat: “Ik ben secretaris en voor-
zitter geweest en ik vond het heel boeiend 
om zo een vrijwilligersorganisatie te runnen. 
Vrijwilligers moet je op een andere manier 
motiveren dan de medewerkers in je bedrijf. 
Hoe ga je met mensen om, hoe krijg je ze 
mee, hoe creëer je een draagvlak … Ik heb 
daar heel veel uit opgestoken.”

Hoe zou je RES toen en nu vergelijken?

Frederik Moortgat: “We zijn geëvolueerd van 
een vriendenclubje dat af en toe iets orga-
niseerde naar een professionele organisatie 
met naam in de vastgoedwereld, dankzij 
onze RES Awards, RES Knokke, citytrips …”

Mark Beyst: “We waren in de beginjaren  
inderdaad een heel klein clubje van een  
20-tal mensen. Dat kon ook niet anders, want 
er waren nog niet veel afgestudeerden. (lacht) 
De klemtoon op netwerken, waarbij we de 
academische en de professionele wereld  
bij elkaar probeerden te brengen en dat op 
een zo democratisch mogelijke manier, is  
wel gebleven.”

Wat was voor jou het meest memorabele 
RES-moment?

Luc Van Rysseghem: “Aanvankelijk organi-
seerden wij vooral bedrijfsbezoeken. Hoe 
interessant die ook waren, we merkten dat 
vooral de receptie achteraf in de smaak viel. 
Zo ontstond het idee van de RES Cafés, waar-
bij we op donderdagavond met de steun van 
een sponsor afspraken in een café voor een 
gezellige babbel. Het was een schot in  
de roos.”

Frank Valkeneers: “Dat eerste RES Café was 
inderdaad memorabel. Je mocht gratis 
binnen, maar je moest je naamkaartje in een 
grote bokaal leggen. Die naamkaartjes waren 
het begin van ons netwerk.” 

Dick Vervoordt: “Dat eerste RES Café was in 
de Old Smuggler’s, een café op Het Eilandje 
in Antwerpen. Geleidelijk aan zijn die RES 
Cafés steeds populairder geworden en nu zijn 
ze eigenlijk niet meer weg te denken uit het 
vastgoedlandschap.”
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Minder CO2, meer zuurstof

Als projectontwikkelaar, bouwer en investeerder 
zetten we met O3 SHIFT in op innovatie en 
circulariteit. Hierbij maken we gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen en duurzame technieken. 
We ontwikkelen, bouwen, investeren, beheren en 
informeren. Onze ambitie? Bouwen zonder CO2-uitstoot 
én onze huidige en toekomstige generatie toegang 
geven tot hoogwaardige, maar betaalbare en comfortabele 
woningen die ademruimte bieden. 

Een filosofie van innovatie

Innovatie en efficiëntie staan centraal in de visie van O3 SHIFT. 
Daarom investeren we in efficiëntere processen, slimmere 
systemen en maken gebruik van circulaire bouwmaterialen. 
Voor de dragende structuur van gebouwen werken we 
met CLT (Cross Laminated Timber) uit duurzaam beheerde 
bossen. Oersterk en tegelijk heel flexibel en bovendien 
een hernieuwbaar alternatief voor zwaar vervuilend staal 
en beton. Deze houten structuur wordt perfect op maat 
gemaakt én gemonteerd op basis van een accuraat BIM-
ontwerp (“Digital twin”). Zodra het gebouw in gebruik is, 
zorgt het ingenieuze SEDS (Sustainable Energy Distribution 
System) voor klimatisering en warm water. SEDS koppelt 
maximaal comfort aan optimaal verbruik. Een doorgedreven, 
digitaal beheer van alle data in het bouwwerk waarborgt de 
prestaties tijdens de hele levenscyclus.

We vertellen niets nieuws als we u 
wijzen op de ingrijpende gevolgen 
van de klimaatopwarming. De 
tijd dringt om de toekomst van 
de volgende generaties veilig 
te stellen. Terwijl de consensus 
groeit en de bereidheid tot 
actie toeneemt, staan sommige 
bedrijven al verder. Onder initiatief 
van Dirk Thys bundelen de 
gelijkgestemde, vooruitstrevende 
bedrijven (Thys bouwprojecten, 
CLT-S, SEDS en O3 SHIFT Develop 
- vroeger WOW projects) hun 
krachten in een collectief dat zich 
inzet om kwalitatieve, gezonde en 
compleet circulaire gebouwen te 
ontwikkelen. Om ademruimte te 
creëren voor mens én planeet. 

WWW.O3SHIFT.COM

WE GROW  
CIRCULAR SPACES
O3 SHIFT ontwikkelt CO2-neutrale projecten.

O3 SHIFT engageert zich om de 
drijvende kracht te vormen achter 
de hernieuwbare revolutie, die een 
duurzaam antwoord biedt op de 
vervuilende, lineaire industrie. 

In Lier bouwt O3 SHIFT momenteel één van 

zijn eerste projecten (71 appartementen). 

Maar dat is slechts het begin. O3 SHIFT 

heeft in België en Nederland 1.200 CO2-

neutrale woningen in de pijplijn, in onder 

meer Brussel, Gent en Genk.
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RES-BESTUUR

BESTUUR
Meet the team … Dankzij dit groepje gepassioneerde 

vastgoedprofessionals kan jij genieten van de boeiende activiteiten en 

evenementen die RES vzw doorheen het jaar aanbiedt … en van dit 

magazine, natuurlijk. Deze MRE-alumni hebben allemaal hun eigen 

interesses en dada’s, maar wat ze gemeen hebben is de eindeloze 

drive om de sector een duwtje in de rug te geven richting verdere 

professionalisering. We stellen ze even aan je voor!

Bert Belon, RES Voorzitter - Partner Springvis & Vastia  •  Koen Janssen, RES Bestuurder - Project Developer 
Under The Roof  •  Filip Goorden, RES Adviesraad - General Manager Arass Hotel & Business Flats  •  Michaël 

De Smet, RES Voorzitter - CEO DS Engineering nv  •  Kevin Dethier, RES Adviesraad - CEO Bouwbedrijf Dethier     
Danaë Stove, RES Secretaris - Business Development Manager Heylen Warehouses  •  Benoit Devos, RES  

Bestuurder - Bestuurder Devimco RE  •  Virginie Steeland, RES Adviesraad - Projectontwikkelaar Triple Living

RES Deze knappe koppen  

leiden de werking van  

RES vzw in goede banen.”
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RES-BESTUURRES-BESTUUR

BESTUUR
Een sterke teamspirit 

verzet bergen, ook  

bij RES vzw.”

Verschillende  

achtergronden,  

dezelfde missie.”

Arnaud Serrien, RES Adviesraad - CEO Arcade  •  Sander Plets, RES Bestuurder - Projectontwikkelaar ION    
Laurien Leemans, MRE 2 Vertegenwoordiger - Junior project manager Triple Living •  Katrien Van Dijck, RES 

Adviesraad - Projectontwikkelaar CORES Development  •  Stefanie Bernard, RES Bestuurder - Projectmanager 
Ontwikkeling CAAAP  •  Bruno Stroobants, RES Adviesraad - Counsel Lydian  •  Sven De Bondt, RES  

Penningmeester -  Bestuurder Cohousing Projects & CDO bij Alides

Inge Pincket, Office manager - Administratie RES  • Caroline Franz, RES Bestuurder - Business 
Manager Matexi  •  Elise Theyskens, MRE 2 Vertegenwoordiger - Property manager ETA nv   

Tinne Maes, RES Adviesraad - Manager Corporate Real Estate Deloitte Belgium  •  An Van den 
Meerschaut, MRE 1 Vertegenwoordiger - Account Manager Real Estate Finance
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Dieter Vander Velpen
beauty’

Het Antwerpse architecten- en interieurbureau Dieter Vander Velpen 

Architects staat vooral bekend om zijn hoogstaande residentiële 

projecten over de hele wereld. Zelf noemen ze het ‘couture 

architectuur’, die tot in de kleinste details rekening houdt met de 

noden en de persoonlijkheid van de klant. We vroegen aan Dieter 

himself wat hem drijft in zijn werk.

De ‘pursuit of

PUBLICATIE

Borsbeeksebrug 36 bus 9, 2600 Antwerpen 
T +32 (0)3 232 50 60 • info@gsj.be
WWW.GSJ.BE

Gedeelde kennis is dubbele kennis
Achter elk dossier staat een team van 65 gespecialiseerde advocaten

Reeds 35 jaar vormt GSJ de juridische partner 
voor private ontwikkelaars  en andere 
vastgoedspelers in Vlaanderen.

Een team van 65 advocaten beschikt over 
een doorgedreven specialisatie in o.a. 
ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, 
milieu, vergunningverlening, publiek-private 
samenwerking (PPS), bouw en aanneming, 
vastgoedprojecten en overheidsopdrachten.
Wij adviseren zowel private ontwikkelaars, 
aannemers, architecten en andere 
vastgoedprofessionals, als overheden bij juridische 
kwesties en zijn bijzonder geplaatst om ook u bij 
complexe aangelegenheden bij te staan.
Samen met u gaan wij steeds op zoek naar de 

beste oplossing. GSJ advocaten groeit, verjongt 
en innoveert. Het kantoor verhuisde naar het 
duurzame en moderne kantorencomplex Post 
X in Antwerpen-Berchem. Een duidelijke keuze 
voor een professionele werkomgeving en een 
uitstekende bereikbaarheid voor cliënteel en 
medewerkers.

Heeft u een vraag voor ons? Wenst u een beroep te 
doen op onze diensten? Neem dan contact op via 
+32 (0)3 232 50 60 of info@gsj.be. Wij helpen  
u graag verder.
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TITEL DIETER VANDER VELPEN ARCHITECTS

Welke beleving wil je creëren voor de 
eindgebruiker?

Dieter Vander Velpen: “Wij ontwerpen in de 

eerste plaats privéwoningen en daar komt het 

er vooral op aan om een kader te creëren waarin 

de bewoners zich goed en gelukkig voelen. Ze 

moeten er tot rust kunnen komen. Tegelijkertijd 

moet een woning persoonlijk zijn. We voegen 

dus altijd een aantal unieke elementen toe 

waarvan we weten dat ze belangrijk zijn voor de 

bewoners. We proberen in het hoofd te kijken 

van de klanten. Wat is voor hen belangrijk, hoe 

gaan ze er leven en werken? Het ontwerp moet 

visueel prikkelend zijn, maar toch in de eerste 

plaats ondersteunend voor hun levenswijze.”

Heb je een voorliefde voor bepaalde 
materialen?

Dieter Vander Velpen: “Ik heb een grote passie 

voor natuursteen, zoals bijvoorbeeld marmer, 

een boeiend materiaal dat een heuse comeback 

beleeft. In het algemeen proberen we zoveel 

mogelijk met natuurlijke materialen te werken.  

Die zijn vaak tijdloos, zelfs klassiek, maar wij 

passen ze toe op een hedendaagse, innovatieve 

manier. Dat doen we bijvoorbeeld door ze te 

combineren met een modern, strak lijnenspel. 

Bovendien is elk stuk uniek als je met natuurlijke 

materialen werkt. We zijn niet de grootste fans 

van kunstmatige of hightechmaterialen.”

Hecht je veel belang aan de duurzaamheid 
en circulariteit van jouw ontwerpen?

Dieter Vander Velpen: “In de woningen die wij 

bouwen is duurzaamheid een evidentie, geen 

designelement. Zo werken we bijvoorbeeld 

veel met groendaken. Hetzelfde geldt voor het 

circulaire. Ook dat zit vaak in minder zichtbare 

dingen. We werken bijvoorbeeld regelmatig 

met gerecycleerd hout. We zetten ook in op 

duurzame meubels, die langer meegaan en die 

je na twee jaar niet hoeft weg te gooien.”

De flow van een woning moet het de gebruiker makkelijk 
maken om op een natuurlijke, intuïtieve manier door het 

gebouw te circuleren.

Dieter Vander Velpen

Waar haal je je inspiratie voor je 
ontwerpen?

Dieter Vander Velpen: “Ik haal 

veel ideeën uit mijn reizen. Als 

gepassioneerd globetrotter maak ik 

altijd van de gelegenheid gebruik om 

zoveel mogelijk architectuur mee te 

pikken. Het boeit me hoe de mensen 

overal ter wereld wonen en bouwen, 

van Azië tot Zuid-Amerika. Omdat we 

veel in het buitenland werken, heb ik 

het geluk dat ik werken en reizen kan 

combineren.”
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DIETER VANDER VELPEN ARCHITECTS DIETER VANDER VELPEN ARCHITECTS

Wat is jouw ultieme missie als designer en 
architect?

Dieter Vander Velpen: “In essentie gaat het om de 

‘pursuit of beauty’. Wij willen mooie, doordachte 

woningen creëren, op mooie locaties over de hele 

wereld, waar mensen gelukkig kunnen worden. 

Daarbij leggen we voortdurend de lat hoger op vlak 

van design. Onze focus ligt op het residentiële. Er 

zijn architecten die heel breed gaan qua typologie 

maar die in één regio blijven. Wij blijven bij dezelf-

de typologie maar werken wereldwijd. We kijken 

hoe de mensen leven in verschillende landen en 

kunnen op die manier toch veel variëren in onze 

beperkte niche.” 

Wat zijn voor jou drie essentiële kwaliteiten 
van een goed ontwerp?

Dieter Vander Velpen: “Eerst en vooral moet de 

flow van een woning goed zitten. Je moet op een 

natuurlijke, intuïtieve manier kunnen circuleren 

door het gebouw. Daar moet je als architect heel 

goed over nadenken, want het komt niet vanzelf. 

Ten tweede moet een woning op een slimme 

manier lichtrijk zijn. Dat is heel belangrijk om de 

juiste sfeer te creëren - in functie van de activiteit 

in de verschillende ruimtes - en om tot een zeker 

contrast te komen. Last but not least is de detail-

lering en de uitvoering cruciaal. Architectuur gaat 

ook om de details, niet alleen om het macroniveau: 

een scharnier, een deurklink, een overgang tussen 

een stuk natuursteen en een stuk hout ... Pas als dat 

helemaal klopt, krijg je een kwalitatieve beleving.”

Het gebruik van kwalitatieve materialen staat voorop bij de ontwerpen 
van Dieter Vander Velpen. Dat komt ook de duurzaamheid ten goede.



- 61 -

Gedragswetenschapper 

Dr. Shirley Kempeneer is 

voorzitter van de LAMMP-

leerstoel Gedragsinzichten 

in Vastgoed aan de Antwerp 

Management School. Met 

haar onderzoeksteam 

bestudeert ze vastgoed vanuit 

de gebruikerskant, met de 

klemtoon op sociaal welzijn.

op het welzijn

impact
van gebouwen

De 

PUBLICATIE

Op zoek naar een rendabele  
vastgoedinvestering of solide  
investeringspartner? 

Door ons unieke hybride profiel van investeerder en ontwikkelaar hebben we 
alle kennis in huis om tot een 360° opvolging en begeleiding te komen. 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Onze experten lichten het graag toe. 

est. 1892

Alides
Foreestelaan 86/201, 9000 Gent 
09 240 01 10 • info@alides.be 

WWW.ALIDES.BE

KANTOREN  
RESIDENTIEEL

INVESTEERDER &  
ONTWIKKELAAR

STERKE STEDELIJKE  
LOCATIES

LANGE TERMIJN  
RELATIES
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LAMMP-LEERSTOEL GEDRAGSINZICHTEN IN VASTGOED

Wat is de band tussen de leerstoel en het bedrijf 
LAMMP, waar hij zijn naam aan ontleent?

Shirley Kempeneer: “LAMMP staat voor Life and Asset 
Management using Proptech. Het bedrijf focust op het 
gebruik van technologieën in vastgoedontwikkeling, 
property management … In dat kader voert het ook 
onderzoek uit naar het gebruikersgedrag in gebouwen. 
Ze bestuderen bijvoorbeeld hoe een gebouw beter 
kan ingericht worden in functie van de gebruiker en 
de gemeenschap errond. Dit kadert in de toenemende 
aandacht voor het sociale welzijn van de gebruikers 
van gebouwen. Het besef groeit dat de gebruiker en de 
bredere omgeving vanaf dag één van een ontwikkeling 
centraal moeten staan. Dat lijkt me ook logisch, als je 
weet dat we in het Westen ongeveer 90% van onze tijd 
in gebouwen doorbrengen. Ze hebben dus een grote 
impact op ons welzijn en onze gezondheid. Met de 
oprichting van een leerstoel aan de AMS, waar heel veel 
vastgoedexpertise aanwezig is, wil LAMMP onderzoeken 
hoe we het sociale welzijn van gebouwen kunnen 
bevorderen en social value creëren. Social value bestaat 
uit twee hoofdcomponenten en we besteden met de 
leerstoel aandacht aan beide. Aan de ene kant is er de 
social value tijdens de ontwikkeling van een gebouw. 
In deze eerste fase gaat het over de inbedding van het 
gebouw, wat het bijdraagt aan de buurt, of het voldoet 
aan de noden van de omgeving … Aan de andere kant 
is er de social value tijdens het management van het 
gebouw. Dat betreft het welzijn van de gebruiker van 
het gebouw.”

Het thema duurzaamheid domineert de 
afgelopen jaren de vastgoedwereld. Heeft 
jullie onderzoek daar een link mee? 

Shirley Kempeneer: “Ja. We leggen wel andere 
accenten dan het duurzaamheidsonderzoek, 
dat enkel over het milieutechnische gaat. 
Duurzaamheid is al een hele tijd ‘hot’. Denk 
maar aan de strengere EPB-normen, de hogere 
isolatiewaarden, het beperken van de uitstoot, 
de CO2-problematiek, duurzaam transport, 
circulariteit … Het sociale aspect, dat bij ons 
centraal staat, is daar al vanaf het begin mee 
verweven. Er is in het duurzaamheidsverhaal altijd 
al aandacht geweest voor mensenrechten, werk- 
en leefomstandigheden ... In 2004 lanceerde de 
VN de term ESG, wat staat voor Environmental, 
Social en Governance. Dat was de eerste keer dat 
het sociale expliciet vernoemd werd. Maar het is 
natuurlijk wel zo dat het ‘environmental’ aspect 
tot nu toe domineerde. Dat komt ook omdat 
het makkelijker meetbaar en verifieerbaar is. Je 
kan exact vaststellen hoeveel je uitstoot, hoeveel 
energie je verbruikt … Welzijn is moeilijker om 
te meten. We merken wel dat de aandacht voor 
het sociale recent in een stroomversnelling is 
terechtgekomen. De coronacrisis, waarbij de 
mensen vaak binnen moesten blijven, heeft 
daarbij zeker een rol gespeeld. Men stelde vast dat 
het een enorme impact heeft op het welzijn van 
de mensen als ze verplicht thuis moeten blijven. 
We zagen bijvoorbeeld een aanzienlijke stijging 
van het aantal burn-outs. Steeds meer mensen 
stelden zich de vraag hoe we de thuisomgeving, 
maar ook de werkvloer, beter kunnen inrichten, 
zodat de mensen er zich goed voelen. Ook in de 
academische wereld is er steeds meer aandacht 
voor dat vraagstuk.”

De aandacht voor het  
sociale is in een stroomver-
snelling terechtgekomen. 
De coronacrisis heeft  
daarbij zeker een rol  
gespeeld.”

Shirley Kempeneer



TITEL

Jullie leerstoel is daar een mooi voorbeeld 
van. Hoe plannen jullie het onderzoek 
naar sociale waarde concreet?

Shirley Kempeneer: “Er bestaan al heel wat 

meetinstrumenten, bijvoorbeeld in de sociale 

en psychologische wetenschappen. Die kun-

nen ons helpen om de verschillende dimensies 

van welzijn te meten en ze reiken tools aan voor 

onze experimenten. We zullen bijvoorbeeld 

werken met vragenlijsten waarmee de mensen 

over hun welzijn kunnen rapporteren. Daar-

naast willen we ook een aantal creatievere en 

innovatievere methodes toepassen. AMS heeft 

bijvoorbeeld ook een leerstoel neuroweten-

schappen. In hun lab kunnen we biometrische 

activiteit en EEG-activiteit meten en op die 

manier objectieve vaststellingen doen. Je leidt 

er bijvoorbeeld uit af hoe iemand zich tijdens 

een werkdag heeft kunnen concentreren. Je 

kan het gevoel hebben dat je gefocust was op 

je werk, maar zeggen je hersenen dat ook? Dat 

kan je neurowetenschappelijk perfect vast-

stellen. Een deel van ons onderzoek werkt ook 

rond nudging. Dat is een term uit de psycholo-

gische wetenschappen. Een bekend voorbeeld 

van nudging is de vlieg die je vaak in mannen-

toiletten ziet en die mannen ertoe aanzet om 

in de pot te plassen. Als je raak plast, licht het 

beloningscentrum van je hersenen op. Je kan 

dat evengoed toepassen bij ecologisch gedrag, 

bijvoorbeeld door de vuilbakken in een gebouw 

een felle kleur te geven. Er bestaan ook vuilbak-

ken die je net als Holle Bolle Gijs bedanken als 

je er iets in gooit. Via nudging kan je dus groen 

gedrag stimuleren.” 

Jullie willen ook inzetten op VR-
technieken. Hoe kunnen die helpen?

Shirley Kempeneer: “We bestuderen inderdaad 

hoe het virtuele een meerwaarde kan bieden 

en hoe het kan helpen om ons gedrag te ver-

anderen. VR kan vastgoed echt transformeren, 

omdat het de mogelijkheid biedt om een fysie-

ke ruimte helemaal anders te beleven. VR-tech-

nieken kunnen een heel grote impact hebben 

op onze beleving of ons welzijn in een gebouw. 

Wij willen bestuderen hoe we deze technieken 

kunnen toepassen om mensen samen te bren-

gen over verschillende ruimtes heen. Concreet 

denk ik bijvoorbeeld aan leegstaande loketten 

in treinstations. Die stations bieden het grote 

voordeel dat ze meestal centraal gelegen zijn, 

op plaatsen waar veel mensen langskomen. 

Veel stationsloketten worden momenteel niet 

gebruikt en wij bestuderen hoe we een tech-

nologie kunnen uitdokteren om de stations 

virtueel met elkaar te verbinden. Op basis van 

de plaatselijke noden kunnen we die ruimtes 

verschillende invullingen geven, bijvoorbeeld 

met culturele of sportactiviteiten … Zo spelen 

we in op de behoeften van de plaatselijke ge-

meenschap én creëren we social value omdat 

we de verschillende ruimten met elkaar verbin-

den. Een ander voorbeeld zijn bibliotheken. Die 

lokken minder bezoekers dan vroeger, bijvoor-

beeld omdat veel mensen overstappen op 

e-boeken. Veel bibliotheken hebben dan ook 

plaats ter beschikking voor extra functies, zoals 

studieruimte voor studenten. Je kan verschil-

lende stakeholders uit de buurt samenbrengen 

en inspelen op hun noden.”
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VR biedt de mogelijkheid om 
een fysieke ruimte helemaal 
anders te beleven.”

LAMMP-LEERSTOEL GEDRAGSINZICHTEN IN VASTGOED

We brengen 90% van onze tijd binnen 
door. De impact van gebouwen op ons 
welzijn is dus groot.”
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LAMMP-LEERSTOEL GEDRAGSINZICHTEN IN VASTGOED

Bij energetische duurzaamheid is het duidelijk dat dit voor gebouwinvesteerders en gebruikers 
winst oplevert. Minder verbruik zorgt bijvoorbeeld voor minder kosten. Kan ook de sociale 
waarde van een gebouw financieel iets opleveren?

Shirley Kempeneer: “Ongetwijfeld. Voor sommige 
mensen hangt er nog een waas van charity rond 
het hele verhaal van sociaal welzijn. Zo zijn er 
bedrijven die hun medewerkers een dag per jaar 
laten werken voor een goed doel en die denken 
dat ze daarmee inzetten op sociaal welzijn. Zo 
creëer je echter geen echte social value. Heel wat 
studies tonen aan dat inzetten op sociaal welzijn 
zeker winst kan opleveren. Zo zorgen betere 
luchtkwaliteit en thermisch comfort voor minder 
afwezigheden en bevorderen ze de prestaties en 
de productiviteit. Biophilic design streeft ernaar om 
zoveel mogelijk de natuur binnen te halen in de 
kantoorruimte: natuurlijk licht, planten, uitzicht op 
groen, houten meubels … Onderzoek leert dat dit 
leidt tot meer creativiteit, innovaties, start-ups … En 
als je de buurt inspraak geeft en laat participeren, 
krijg je betere sociale netwerken en dus een 
hoger sociaal kapitaal, minder vandalisme, meer 
inclusie, minder eenzaamheid ... Wij benadrukken 
het belang van sustainable businessmodellen 
en sustainable finance. In de traditionele 
business cases wordt enkel aandacht besteed 

aan het financiële, maar bijvoorbeeld niet aan de 
milieutechnische of sociale kosten. Die worden 
vaak genegeerd. Dat is nefast, want het kan leiden 
tot marktfalen en slechte beslissingen. Bedrijven 
die future proof willen zijn, kijken verder dan wat 
er op korte termijn binnenkomt en buitengaat. Ze 
houden ook rekening met ecologische en sociale 
waarde en kosten op lange termijn. Dat zijn de 
voorwaarden voor een goed businessmodel. We 
hopen dat bedrijven meer die langetermijnreflex 
ontwikkelen en zich bijvoorbeeld de vraag stellen 
hoe hun businessmodel het zal doen binnen 
pakweg 20 of 30 jaar.”

Traditionele business cases besteden enkel  
aandacht aan het financiële, maar niet aan het 
milieutechnische of sociale. En dat is nefast.”

Lees het volledige artikel online!
Meer weten over het boeiende onderzoek naar sociaal 
welzijn van gebouwen dat het team van Dr. Kempeneer 
uitvoert? Scan de QR-code en lees het volledige interview!
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TITEL

De vastgoedsector staat niet stil. 

Nieuwe technologieën en formules 

duiken op met de regelmaat van een 

klok. Een daarvan is het gebruik van 

tokens om te beleggen in vastgoed. 

Edgar Warmoes van Immotokens, 

het eerste bedrijf dat deze formule in 

ons land aanbiedt, en Wouter Neven 

van advocatenkantoor Lydian  

geven tekst en uitleg.

Edgar Warmoes

Wouter Neven

Edgar Warmoes: “We delen het 
investeringsvastgoed virtueel op in kleine 
deeltjes, waarbij je als investeerder het 
aantal delen koopt dat je wenst, in de  
vorm van tokens. Onze tokens zijn FT’s, 
wat staat voor fungible tokens. Dat 
betekent dat ze activa vertegenwoordigen, 
in dit geval dus vastgoed. In ruil ontvang 
je een deel van de huuropbrengsten 
en een deel van de verkoopwaarde bij 
verkoop en draag je bij in de kosten. Voor 
de beveiliging en de automatisatie maken 
we gebruik van de blockchaintechnologie. 
In theorie hebben we die technologie niet 
nodig, maar ze maakt het ons een pak 
makkelijker. Als er bijvoorbeeld 10.000 
mensen investeren, kan je dat met deze 
technologie in goede banen leiden, 
automatiseren én beveiligen.”

investeringsstandaard?
Op naar een nieuwe
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NERD SECTION

De Immotokens bieden de mogelijkheid 
om reeds met een klein budget in  
vastgoed te investeren.”

Pionier

De technologie wordt in het buitenland al  

langer toegepast, maar in België bijt  

Immotokens de spits af. Wouter Neven: “De 

grote uitdaging was om de Immotokens te 

kwalificeren en in te passen in het wettelijke 

kader. Dat is ons gelukt. Technisch gezien zijn 

de tokens een soort schuldfinancieringsinstru-

ment dat tot op zekere hoogte vergelijkbaar 

is met vastgoedcertificaten. De houder van 

een token wordt eigenaar van een virtueel 

stukje onroerend goed. Juridisch gezien blijft 

de partij die de tokens uitgeeft - de tokene-

mittent - eigenaar van het vastgoed en is de 

tokenhouder de economische eigenaar. Aan 

de overeenkomst zijn bepaalde persoonlijke 

rechten gekoppeld, maar geen zakelijke. Dat is 

een gevolg van het Belgische zakenrecht. Om 

eigendomsrechten op onroerende goederen 

over te dragen en tegenstelbaar te maken 

aan derden, moet je in België langs de notaris 

passeren en registratierechten betalen. Bij het 

verhandelen van Immotokens is het niet wen-

selijk en bovendien commercieel niet haalbaar 

om alle ‘mede-eigenaars’ telkens langs de no-

taris te laten gaan bij een overdracht. Daarom 

hebben we gekozen voor de huidige structuur, 

die ons inziens uitstekend aansluit bij de opzet 

van dit project.”

Oplossing

Ondanks het feit dat de formule - zeker in ons 

land - nog in de kinderschoenen staat, is het 

geloof in de toekomst groot. Edgar Warmoes: 

“We zijn begonnen met één pand en de vol-

gende staan ondertussen al in de wachtrij. Ook 

samenwerkingen met bijvoorbeeld geïnteres-

seerde projectontwikkelaars sluiten we niet 

uit. Ik denk dat het een nieuwe standaard kan 

worden. Het aantal opties voor de mensen om 

iets met hun geld te doen, is aanzienlijk geslon-

ken. Vastgoed is voor velen onbetaalbaar, een 

spaarboekje brengt niets meer op, de beurs is 

onzeker. Onze formule kan voor veel mensen 

een oplossing bieden. Niet alleen kan je met 

een beperkt budget instappen, er is ook het 

niet te onderschatten voordeel van de diversi-

ficatie. Het is beter om een stukje te investeren 

in 10 panden dan alles op één pand te zetten. 

Je hebt ook veel minder rompslomp. Je hoeft 

niet zelf op zoek naar een woning of huurders 

en wij zorgen voor een professioneel beheer.” 

Wouter Neven pikt in: “Een bijkomend voor-

deel tegenover de klassieke vastgoedaankoop 

is dat je als tokenhouder uitgebreid geïnfor-

meerd wordt over de eventuele risico’s van het 

vastgoed. Dat is zeker niet altijd het geval als je 

op de klassieke wijze vastgoed aankoopt. Ook 

de contracten bieden heel wat zekerheid.”

Beperkte liquiditeit

Aangezien er nog geen secundaire markt is 

voor tokens, blijft de liquiditeit van de Immoto-

kens voorlopig beperkt. Ook daar wordt echter 

aan gewerkt. Edgar Warmoes: “We werken aan 

een actief herverkoopplatform, waar je je to-

kens kan verkopen en waarbij wij onze databa-

se van investeerders ter beschikking stellen. Ik 

geloof in dit concept, want je huurrendement 

indexeert en je tokens zijn na pakweg 5 jaar 

effectief meer waard.”
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