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BETONSTOP EN  
VERDICHTING
Welke stedenbouwkundige en vastgoedrevolutie 
staat er op til in Wallonië met het nieuwe Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan, in het Frans: «Schéma de 
Développement du Territoire, SDT»

DEBAT : Waar moeten, na de betonstop, 
300.000 nieuwe inwoners van Wallonië worden 
gehuisvest en aan het werk gesteld zonder dat 
de prijzen stijgen?

Verdichting van stads- dorpskernen : 
zullen de gemeenten en de omwonenden dit 
wel willen?



PROGRAMMA 
BETONSTOP EN VERDICHTING

8.15 uur

9.00 uur

Verwelkoming van de deelnemers en ontbijt

Inleiding 

Door Laurence de HEMPTINNE,
Gedelegeerd bestuurder EDITIONS & SEMINAIRES nv

Voorstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
het grote plan tot herinrichting van het grondgebied 
dat de Vlaamse regering heeft gelanceerd en dat 
onder meer voorziet in een betonstop vanaf 2040

• Welk wettelijk kader?

• Welke bebouwbare zones verliezen hun bestemming?

• In welke vergoedingen wordt voorzien?

Door Pieter DE BOCK, 
Advocaat, CLIFFORD CHANCE   

Hoe heeft Matexi haar beleid inzake vastgoed- 
ontwikkeling al bijgestuurd met het oog op de 
geplande betonstop in Vlaanderen?

• Hoe kijkt de vastgoedsector in Vlaanderen aan tegen 
    deze maatregel?

Door Wouter COUCKE, 
Acquisition & Development Director, MATEXI

Voornaamste aspecten van het toekomstige Ruim-
telijk ontwikkelingsplan voor Wallonië (SDT) die 
een weerslag hebben op het vlak van stedenbouw:

• Beperking van het ruimtebeslag tot 6 km²/jaar in 2030 
    en vervolgens tot 0 km²/jaar in 2050 (betonstop)
 
• Nieuwe woningen: te bouwen minimale percentages 
    (50% en daarna 75%) in stads- en dorpskernen
 
• Geen winkelcentra groter dan 2.500 m² in de rand

Door Thierry BERTHET, 
Leidend ambtenaar, CELLULE DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (CDT, cel voor territoriale ontwikkeling), 
WAALSE REGERING

Gevolgen van het nieuwe «SDT» en meer bepaald 
van de betonstop, gepland in twee fasen, voor 
eigenaars en vastgoedontwikkelaars

• Toepassing van de regel van 6 km²/jaar in 2030 en 
    van de regel inzake opgelegde percentages voor 
    woningen in de stads- of dorpskernen

• Welke instrumenten gebruiken om de stedelijke 
    ontwikkelingen te versnellen? De ZEC (Zone d’Enjeu 
    Communal of gebied van gemeentelijk belang): 
    instrument van de toekomst? 

Door Michel SCHOLASSE, 
Geassocieerd advocaat, HSP

INTERVIEW en RONDETAFELGESPREK
met Willy BORSUS, 
minister-president, WAALSE REGERING 
rond het thema: 

Hoe de ontwikkeling van Wallonië en het spaar-
zaam gebruik van het grondgebied met elkaar 
verzoenen? 

Met 

PAUZE

10.20 uur

8.50 uur

9.40 uur

10.00 uur

9.20 uur

11.00 uur

Krachtens het toekomstige Ruimtelijk ontwikkelingsplan 
(ROP), in verband waarmee momenteel een openbaar 
onderzoek loopt, zal er vanaf 2050 geen enkele hectare 
grond meer kunnen worden ingenomen voor bewoning, 
economische bedrijvigheid of de aanleg van wegen.

Vanaf 2030 al moet het ruimtebeslag worden beperkt 
tot slechts 6 km² per jaar.

Het zal dus nodig zijn om de bestaande leefruimte te 
heropbouwen of te verdichten; dit zal bijvoorbeeld het 
geval zijn voor de toekomstige wijk Les Confluents op 
de site van het vroegere Forges de Clabecq in Tubeke 
(Project en documentatie Duferoc).

Thibaut CEDER, 
deskundige, 

UNION DES VILLES ET COMMUNES 
DE WALLONIE (UVCW)

Baudouin 
le HARDY de BEAULIEU, 
directeur-generaal, inBW



Welke vastgoedstrategie voor de UCL in Louvain-la-
Neuve in de context van de toekomstige betonstop 
en – logisch gevolg ervan – de noodzakelijke 
verdichting van de stadskernen? 

• Naar een verdichting van de vastgoedontwikkelingen? 

• In ruil waarvoor en met welke deelname van de 
    vastgoedontwikkelaars?  

Door Nicolas CORDIER, 
Gedelegeerd bestuurder, INESU-IMMO (UCL) 

Welke strategie voor stadsontwikkeling in 
Waterloo in de context van de verdichting die 
het «SDT» oplegt voor stadskernen? 

• Waar staat men met de heraanleg van het centrum 
    van Waterloo?
• Is het denkbaar om Waterloo te verdichten door er 
    nog woningen toe te voegen in de geest van wat het 
    ROP voorstelt?

Door Florence REUTER, 
Burgemeester, WATERLOO

INTERVIEW en RONDETAFELGESPREK
met 
Valérie DEBUE, 
Minister van Huisvesting, belast met stedelijk beleid, 
WAALSE REGERING 

Hoe het aantal woningen in stads- en dorpskernen 
uitbreiden in de verhoudingen die het «SDT» oplegt, 
zonder de mobiliteitsproblemen te vergroten en 
zonder verzet vanwege de inwoners uit te lokken?

Met 

CASE STUDY : 
Voorstelling van het nieuwe torenproject voor de 
site van de oude azijnfabriek in Waver.
Een voorbeeld van verdichting van een 
stadscentrum in de geest van het «SDT»?

Door Philippe VERDUSSEN, 
Architect, Archi 2000

WALKING LUNCH

PROGRAMMA
Seminarie van dinsdag 11 december 2018 – Cercle du Lac, Ottignies-Louvain-la-Neuve

11.30 uur

11.50 uur

13.15 uur

Er is begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe wijk “Esprit Courbevoie”, 
met meer dan 450 woningen, handelszaken en diensten, op de afdekplaat van het 

GEN in Louvain-la-Neuve. Het gaat om een van de grootste residentiële projecten die 
ooit werden ontwikkeld in de universiteitsstad. (Project: Besix Red en Thomas & Piron; 

architect: Syntaxe en Montois & Partners).

L a u r e n c e  d e  H e m p t i n n e
E D I T I O N S  &  S E M I N A I R E S

Seminarie van dinsdag 11 december 2018 in Louvain-la-Neuve Onder leiding van Laurence de Hemptinne

Willy BORSUS, 
minister-president, 
WAALSE REGERING

Valérie DEBUE, 
minister van Huisvesting 
en Plaatselijke besturen, 
WAALSE REGERING

Julie CHANTRY
burgemeester, 
OTTIGNIES-LLN

Florence REUTER, 
burgemeester,
WATERLOO

Thierry BERTHET, 
Cel voor territoriale 
ontwikkeling, SPW 
(Waalse overheidsdienst)

Nicolas CORDIER, 
gedelegeerd bestuurder, 
INESU-IMMO (UCL)

Philippe VERDUSSEN, 
architect, 
ARCHI 2000

Wouter COUCKE, 
directeur,
MATEXI

Baudouin le HARDY 
de BEAULIEU,
directeur-generaal, 
inBW

Michel SCHOLASSE,
advocaat, HSP

BETONSTOP EN  
VERDICHTING
Welke stedenbouwkundige en vastgoedrevolutie 
staat er op til in Wallonië met het nieuwe Ruimtelijk 
ontwikkelingsplan, in het Frans: «Schéma de 
Développement du Territoire, SDT»

DEBAT : Waar moeten, na de betonstop, 
300.000 nieuwe inwoners van Wallonië worden 
gehuisvest en aan het werk gesteld zonder dat 
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En couverture : 
Beeld van het eerste torenontwerp voor de site van de oude azijnfabriek in Waver

Project: nv Louis Dothey; Architect: Artepolis;
Foto: copyright: Artepolis Aldo Sanguinetti/ F. Wauters

Vanaf 2030 moet 50% van de nieuwe woningen worden gebouwd in de stadskernen; 
in 2050 moet hun aantal stijgen tot 75%. Zijn alle steden echter opgewassen tegen 

een dergelijke verdichting?

Julie CHANTRY, 
Burgemeester,

OTTIGNIES-LLN 

Michael GOBLET 
D’ALVIELLA, 
Burgemeester, 

COURT-SAINT-ETIENNE 

12.10 uur

De eigenaars van de site van de azijnfabriek zullen binnenkort een 
nieuwe aanvraag van vergunning voor een minder hoge toren indienen. 
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Datum en plaats van het seminarie

Dinsdag 11 december 2018 vanaf 08.15 uur
Cercle du Lac, Boulevard Baudouin Ier, 23
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Deelnamekosten

€495 + 21% btw (€598,95), incl. drankje bij onthaal, 
lunch en het dossier met een samenvatting van de 
uiteenzettingen. Behoudens uitzonderingen kunnen 
we personen die zich hebben ingeschreven maar hun 
deelnamekosten niet hebben betaald, niet toelaten tot 
het seminarie. 

Annulering

Elke annulering moet schriftelijk of via e-mail worden 
meegedeeld uiterlijk op donderdag 5 december 2018. Eens 
deze termijn is verstreken, blijven de inschrijvingskosten 
verschuldigd en wordt de map met de uiteenzettingen 
opgestuurd naar de verhinderde deelnemer.

Inlichtingen

Editions & Séminaires 
Laurence de Hemptinne N.V. 
Rue de Ferrière, 6 - 1470 Bousval.
Tel. : 010/61 20 95
Fax : 010/61 73 88
GSM : 0475 38 00 75
e-mail : info@editionsetseminaires.be

Seminarie van dinsdag 11 december 2018
Cercle du Lac, Ottignies-Louvain-la-Neuve

Praktische inlichtingen 

Inschrijvingsformulier
Per e-mail terugsturen naar het adres info@editionsetseminaires.be, per fax naar het nummer 010/61.73.88 
of per post naar Editions & Séminaires Laurence de Hemptinne nv, rue de Ferrière 6 te 1470 Bousval

o De heer.   o Mevrouw 

Voorna(a)m(en): ....................................................................................................................................................................................................  

Na(a)m(en):  ....................................................................................................................................................................................................

Functie(s):  ....................................................................................................................................................................................................

Firma:  ....................................................................................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ....................................................... Gemeente: ................................................................................................

E-mailadres: ....................................................................................................................................................................................................

Tel. :  ........................................................ Fax : ..........................................................................................................

Btw :  ....................................................................................................................................................................................................

Zal deelnemen aan het seminarie op dinsdag 11 december 2018 en zal, na ontvangst van een factuur, het bedrag van € 495 + 
21% (€598,95) betalen met het factuurnummer als referentie.

Mag de factuur per e-mail worden verzorgen ?   JA o   NEEN o  

Zo de factuur naar een ander e-mailadres moet worden gestuurd, gelieve dat adres dan hier te vermelden:

   .......................................................................................................................................................................................

   Datum :   .............................................................. Handtekening(en):     ..................................................


