
POPERINGE LANCEERT “WIN EEN WINKEL” 
De stad Poperinge pakt de winkelleegstand 
op een originele manier aan. Het stadsbestuur 
organiseert de wedstrijd “Win een Winkel”, 
waarvoor ondernemers kunnen inschrijven tot 
1 februari. Wie de wedstrijd wint moet voor het 
pand aan de  Grote Markt een jaar lang geen 
huur betalen. “Met dit plan wil Poperinge het 
commerciële leven in het stadscentrum verster-
ken, ondernemerschap promoten, starters kan-
sen bieden en de leegstand van handelspanden 
tegengaan”, zegt Kelly Geldof. Het te winnen 
pand heeft een oppervlakte van 170 vierkante 

meter. Er is een winkel, bergruimte en sanitaire 
voorziening. De winnaar krijgt ook starterspre-
mie die kan oplopen tot 20.000 euro, een ad-
vertentiepakket en communicatie-advies ter 
waarde van 2.000 euro. Maar de nieuwe win-
kelier moet wel zelf instaan voor nutsvoorzie-
ningen, verzekeringen en beveiliging en is ook 
niet vrijgesteld van belastingen. In het wedstrijd-
reglement staat dat in geval van stopzetting, 
na het eerste jaar, één derde van de organisa-
tiekosten inclusief het huurgeld moet terug-
betaald worden. Het wedstrijdreglement kan 

geraadpleegd worden op de website van Stad 
Poperinge. Het aanmeldingsformulier moet in-
gevuld te worden met een beknopte omschrij-
ving van het project voor 1 februari 2017 via 
kelly.geldof@poperinge.be. “De winnaar moet 
in de periode tussen september en december 
de winkeldeuren openen. Tegelijk beweegt er 
nog één en ander in het Poperingse winkelland-
schap: in 2017 krijgt het West-Vlaamse stadje er 
onder meer nog een juwelen- en cadeauwinkel 
bij in de Ieperstraat. 
www.poperinge.be

WINKELRENDEMENT VERHOGEN MET DATA GEDREVEN SHOPANALYSE 

De Nederlandse retailspecialist Crossmarks 
uit ’s Hertogenbosch kan het rendement van 
winkels snel verhogen dankzij een combi-
natie van dadelijk toepasbare adviezen en 
het inzetten van een instore analysetool van 
Monolith. “Wij maken data gedreven optima-
lisatie van de winkelvloer door offline dezelf-
de analyse- en testmogelijkheden te gebrui-
ken als deze die webshops in de onlinewereld 
gebruiken”, zegt zaakvoerder Albert Top.  De 
analysetool van Monolith gebruikt Meer Info 
Of Demogeavanceerde sensorcamera’s die 

bewegingen van de bezoekers meten en ana-
lyseren en een idee geven van de prestaties van 
de winkel. Alle data worden gepresenteerd op 
een dashboard dat te vergelijken is met onli-
ne meetinstrumenten zoals Google Analytics. 
Retailers krijgen op die manier - in real time - 
inzicht in het aantal bezoeken per dag en de 
momenten waarop de winkel het meest consu-
menten ontvangt. Maar ook de tijd die de con-
sumenten gemiddeld in de winkel spenderen, 
de route die ze volgen en de producten waar-
bij ze het vaakst stoppen. Camera’s registreren 

ook of winkelbezoekers aanbiedingen en pro-
moties effectief zien en in welke mate ze die ge-
bruiken. “In combinatie met de adviezen die wij 
als specialist kunnen geven, leidt dat tot meer 
rendement per vierkante meter winkelopper-
vlakte”, besluit Albert Top. “Op die manier is ef-
fectief winkelmanagement mogelijk en kunnen 
retailers op een heel pragmatische manier op-
timaal gebruik maken van data.”  
www.crossmarks.nl
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DEENSE “HYGGE” IS DÉ TREND VOOR RETAILERS IN 2017 

Denemarken is zich steeds nadrukkelijker aan 
het ontpoppen tot hét te volgen voorbeeld. Voor 
management en design, maar ook in de culinaire 
wereld en in de retail, blijkt het Scandinavische 
land een baken van inspiratie. Uit recent onder-
zoek zoals het World Happiness Report van de 
Verenigde Naties, blijkt dat het land van de vele 
Olsens, Nielsens en Jensens, het gelukkigste is 
ter wereld. Specialisten zoeken al lang naar de 
oorzaken en de laatste tijd komen ze vaak uit bij 
“Hygge”, een woord dat niet in het Nederlands 

te vertalen is. Het stamt uit de Vikingtaal en slaat 
eigenlijk op het gevoel dat men ondervindt als 
men na een ijskoude dag de gezellige warmte 
terugvindt die men samen met anderen kan de-
len. Dat “Hygge” affiniteit heeft met het Engelse 
“hug” geeft aan hoe belangrijk menselijke ver-
bondenheid is. Het vinden van warmte bij an-
deren na een koude dag is door de Deense 
actrice Marie Tourell Søderberg in haar boek 
“Hygge: The Danish Art of Happiness” vertaald 
naar de wereld van vandaag.  Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat Deense winkelconcepten 
bij ons sterk aanslaan. Zo opende Flying Tiger, 
waarvoor Carl Maes in België verantwoorde-
lijk is, in ons land pas zijn eerste winkel in 2013, 
maar er zijn op drie jaar tijd twaalf winkels bij-
gekomen. De “hygge” die ook in het winkelcon-
cept van Flying Tiger te vinden is, bewijst dat 
fysieke winkels wel degelijk nog veel troeven 
hebben. 
www.flyingtiger.com 
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WERELDPRIMEUR: DRONE LEVERT PAKKETTEN OP VASTE COMMERCIËLE VERBINDING

Vorige maand gaf de Franse burgerluchtvaar-
tautoriteit DPDgroup toestemming om een 
vaste commerciële verbinding met drones uit 
te baten. Het is de eerste keer dat er ergens 
ter wereld via een vaste verbinding een drone 
wordt ingezet voor het leveren van pakketten. 
De toestemming van de Franse burgerlucht-
vaartautoriteit volgde na twee jaar van inten-
sieve testen die succesvol werden afgerond. 
DPDgroup mag voortaan dus drones inzet-
ten op een vast traject van 15 km. Met die al-

lereerste commerciële droneverbinding zet 
DPDgroup een nieuwe stap in het dronepro-
gramma waar het bedrijf een voortrekkersrol in 
speelt. Wekelijks zal DPDgroup een drone in-
zetten vanuit Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume 
naar Pourrières (Provence). Via deze route is 
het mogelijk om pakketten te leveren bij een 
afgelegen incubator waar een aantal technolo-
giebedrijven en een tiental start-ups zijn geves-
tigd. Tot nu toe ontvingen zij hun pakketten via 
Chronopost en DPD Frankrijk. Vanuit het op-

haalpunt in Saint-Maximin ontvangen ze vanaf 
nu echter hun pakketten per drone.
Drones zijn de nieuwste oplossing voor de zo-
genaamde last-mile leveringen en dan vooral 
om de moeilijk toegankelijke locaties te berei-
ken. De drone maakt zowel bij het landen als op-
stijgen gebruik van een afleverterminal om de 
verschillende stappen te beveiligen: opstijgen, 
landen en het laden en lossen van het pakket. 
www.dpd.be

ANTWERPEN WORDT EERSTE SMART CITY VAN VLAANDEREN

De Scheldestad gaat honderden sensoren ver-
stoppen in vuilnisbakken, waterleidingen, par-
keerplaatsen en zelfs verwarmingsketels van in-
woners, om alles met het internet te verbinden. 
De gegevens die dat oplevert, worden open-
gesteld voor elke ontwikkelaar, een primeur in 
Europa. Vlaanderen schuift Antwerpen naar 
voor als proeftuin voor een technologie die op 
termijn in alle steden moet worden geïntro-
duceerd. “Als diamantcentrum van de wereld 
en shopping hoofdstad van de lage landen is 
Antwerpen de ideale stad om in te experimen-

teren”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het 
zorgt ervoor dat we een groter draagvlak kun-
nen bieden dan ons bevolkingsaantal doet ver-
moeden.”
Samen met IMEC, het platform van de Vlaamse 
universiteiten voor onderzoek naar nieuwe 
technologieën, begint Antwerpen chips in alle 
mogelijke objecten te integreren. Sensoren in 
vuilnisbakken houden bijvoorbeeld in de gaten 
wanneer de ophaaldienst moet langskomen. 
Chips in waterleiding en riolering analyseren 
dan weer de waterkwaliteit en waarschuwen 

voor een mogelijke overstroming. “Het bijzon-
derste aan ons project is dat het om een open 
platform gaat”, zegt minister van Innovatie 
Philippe Muyters. “Daarmee zijn we de eerste in 
Europa. Elke ontwikkelaar kan de data gebrui-
ken en er zijn eigen toepassing mee creëren.”
Vlaanderen stelt elk jaar 4 miljoen euro ter 
beschikking voor het platform en nog eens 4 
miljoen voor de toepassingen. Antwerpen en 
IMEC investeren elk 650.000 euro.

“RETAIL MOET WIJZIGEND CONSUMENTENGEDRAG VOLGEN”
Een vernieuwd consumentengedrag is de dri-
ver van een veranderend retaillandschap. En 
hier een antwoord op bieden vergt een groot 
aanpassingsvermogen. Slaagt de retail erin 
trends die men vandaag nog te veel als een be-
dreiging ervaart tot uitdagingen om te buigen? 
“Dat op korte termijn twee nieuwe shopping-
centrum de deuren openen is beslist geen fait 
divers”, stelt André Mailleux (Group Ceusters). 
“Eind vorig jaar opende Docks Bruxsel de deu-
ren. En begin februari volgt Rive Gauche in 
Charleroi.” 

“Het betreft hier twee projecten van zo’n 
40.000 m²”, vult Denys De Kempe (CBRE) 
aan. “Ik ben erg benieuwd om te zien op welke 
manier ze op de noden van vandaag en morgen 
zullen inspelen. De voorbije jaren zag je dat ver-
schillende centra met een zekere verstarring te 
maken kregen. Hier verandering in brengen is 
een hele uitdaging. En dat geldt eigenlijk voor 
alle shoppingcentra. Iedereen is zich duidelijk 
bewust van een nieuwe realiteit, een nieuwe 
toekomst, waar beleven en ervaren het ver-
schil kan maken met bijvoorbeeld e-commerce 

maar ook met het functionelere buitenstedelijk 
winkelen. Zich onderscheiden is een belang-
rijke uitdaging voor de shoppingcentra in ons 
land. Andere belangrijkere tendens is het wij-
zigende gedrag van de consument. Die geeft 
niet noodzakelijk minder uit, maar wel anders. 
Mooi voorbeeld is Food & Beverage. Sinds 10 
jaar stijgen de uitgaven voor buitenshuis eten 
en drinken gestaag. En sinds 2014 bedraagt 
dat budget zelfs meer dan de jaarlijkse uitgaven 
aan kleding en schoenen.”
www.cbre.be en www.ceusters.be

VROUW AA GENT-SPELER OPENT POP-
UP INTERIEURWINKEL IN BRUGGE  
Tina Dewitte , de vrouw van AA Gent-voetballer 
Renato Neto, heeft net voor de Eindejaarsperiode 
in de Zilversteeg in Brugge een pop-upwinkel geo-
pend. De interieurzaak Tnterior blijft tot midden mei 
open want dan trouwt Tina met haar Braziliaanse 
middenvelder. Tnterior is in maart 2016 opgestart als 
webshop die gadgets en voornamelijk Scandinavisch 
geïnspireerde interieurspullen verkoopt, maar omdat 
Tina bij klanten merkte dat ze de producten toch lie-
ver eens voelen, besliste ze om ook offline te gaan.  
www.tnterior.com    

CONCEPTSTORE PASTOOR AALST COM-
BINEERT HERENKLEDING MET INTERIEU-
RACCESSOIRES 
De nieuwe conceptstore Pastoor in Aalst mikt op 
chique herenkleding van voornamelijk Franse mer-
ken, maar verkoopt tegelijk meubelen en accessoires 
van het Belgische designlabel Moome. “Omdat het 
niet altijd Scandinavisch moet zijn”, zegt zaakvoer-
der Francis Meersseman. De combinatie van unie-
ke stijlvolle kleding, onder meer van het Parijse label 
Homecore, en van de andere producten, heeft één 
gemene deler die je kan samenvatten onder de noe-
mer “klasse”.  
www.pastoor-aalst.be 

NIEUWE INDIASE TOOL MOET WERELD-
WIJD MODERETAILERS HELPEN 
De Indiase ondernemer Yash Saxena richtte eind 
2015  Poshaq op dat voor een revolutie moet zor-
gen in de wereldwijde moderetail. Poshaq probeert 
via het startersplatform westartup ook in België voet 
aan grond te krijgen. Het bedrijf wil retailers helpen 
bij presales, sales en post-sales door het makkelijker 
te maken om op elk moment in de customer journey 
de klanten op de juiste manier te benaderen. Met de 
technologie van vandaag is het volgens Saxena mo-
gelijk om veel meer te doen, dan tot nu toe gebeurde, 
onder meer door klanten ook na de verkoop de kans 
te bieden trots te zijn op hun vestimentaire look en 
daar via de sociale media van te getuigen. 
www.getposhaq.com  
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LEEGSTAND HERBESTEMMEN

Retailvastgoed blijft het al bij al goed doen, is 
aantrekkelijk voor investeerders, zij het dat 
meer dan voorheen de retailer is die de condi-
ties dicteert. Het retaillandschap wijzigt en de 
consument legt niet enkel de lat hoger, hij stelt 
ook andere eisen. Winkelen moet een totale 
beleving worden, maar niet elke locatie heeft 
het potentieel om hier op in te spelen. Maakt dit 
van leegstand iets onvermijdelijks? “Men mag 
dit probleem niet onder de mat vegen”, stelt 
Denys De Kempe. “En de opmars van e-com-
merce speelt hier beslist een rol in, waardoor 

een deel van het fysieke aanbod overbodig is 
geworden. Maar leegstand is op zich niet ver-
keerd, en geeft aan dat het pand niet overeen-
stemt met wat retailers of consumenten wen-
sen. Wanneer die leegstand structureel wordt, 
is het een eerlijke indicator van wat niet langer 
werkt. De consument heeft altijd gelijk, en heeft 
vandaag meer dan ooit de keuze om zeer se-
lectief en autonoom zijn aankoopgedrag te 
spreiden. We merken een stijgende evolutie 
van de consument naar enerzijds ‘experience’ 
en anderzijds ‘convenience’. Winkelen dient 

dus ofwel een aangename, leuke ervaring te 
zijn of net snel en eenvoudig. E-commerce en 
buitenstedelijk winkelen zitten in die laatste ca-
tegorie. Maar buitenstedelijk winkelen waar je 
langs een drukke steenweg vier of vijf verschil-
lende parkeerplaatsen op en af moet rijden, is 
uiteraard niet snel en eenvoudig. Daarom doen 
de winkelparken het zo veel beter.”

Meer weten? Vraag dan een abonnement aan 
op RetailUpdate via info@retailupdate.be met 
de vermelding ‘Retail & Vastgoed’.

DE 10 POPULAIRSTE MODEMERKEN VAN 2016
Welke modemerken domineren de sociale me-
dia, en welke hebben moeite om aan de top te 
blijven? FashionUnited berekende de populariteit 
van ieder groot mondiaal lifestyle- en sportmo-
demerk, op basis van hun sociale media volgers 
op Instagram, Facebook, Twitter en Pinterest, 
alsmede het aantal keer dat zij op Instagram ge-
noemd werden. Zo kwam de onderneming tot de 
Top 10 Meest Populaire Modemerken van 2016. 

Een blik op de ranglijst van december toont aan dat we eigen-
lijk een Top 11 hebben, omdat H&M en Burberry de tiende plaats 
delen. Dit is verrassend, gezien Burberry in juni nog op de acht-
ste plaats stond en onder zijn luxe vakgenoten te boek staat als 
het merk met de beste sociale media strategie. Een van de grote 
stijgers in de Top 10 is Zara. Het Spaanse fast fashion merk steeg 
van de tiende naar de achtste plaats, dankzij een toename van vol-
gers op Instagram en Pinterest. Sportgigant Nike haalde echter het 
grootste aantal nieuwe volgers binnen in de afgelopen 6 maanden, 
met een toegenomen aantal volgers op Instagram van 12,7 miljoen.
www.fashionunited.com

TWEE DAGEN GRATIS PARKEREN TIJ-
DENS SOLDEN IN BRUSSEL
Tijdens de solden kon er op 3 en 7 januari in het cen-
trum van Brussel gratis worden geparkeerd. Op die 
manier wou de stad consumenten aanmoedigen om 
tijdens de koopjesdagen naar de hoofdstad te ko-
men. ”Dankzij deze maatregel konden klanten winke-
len zonder tijdsdruk en zonder hun auto te verplaat-
sen”, aldus schepen van Economische Zaken Marion 
Lemesre. 

SLEEPLIFE SCHENKT € 28.800 AAN GOE-
DE DOEL
Sleeplife schonk zopas € 28.800 aan Bednet, de 
organisatie die synchroon internetonderwijs organi-
seert voor zieke kinderen en tienermoeders. De 16 
Vlaamse Sleeplife winkels zetten het voorbije jaar 
per verkocht dubbel bed € 7,50 opzij voor Bednet. 
Bednet zal het bedrag gebruiken om nog meer kin-
deren de kans te geven om vanop afstand lessen te 
volgen.

MACY’S SCHRAPT RUIM 10.000 BANEN
De Amerikaanse warenhuisketen Macy’s gaat door 
de zwakke eindejaarsverkopen meer dan 10.000 
banen schrappen. In november en december 2016 
daalde de verkoop in de filialen met 2,1 procent in 
vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. 
Het banenverlies maakt deel uit van een besparings-
programma, waarin onder meer de sluiting van 100 
van de 730 filialen is opgenomen. 
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BEL&BO, PIONIER IN RFID-ONDERZOEK VIL

Een van de modebedrijven dat deelnam aan de 
pilootprojecten van het Vlaams Instituut voor de 
Logistiek is Bel&Bo. Met de winkel en het dis-
tributiecentrum in Deerlijk werd de RFID-test 
opgezet om voorraad real time en continu te lo-
kaliseren. 
Chris Cokelaere, IT-manager is tevreden over 
het pilootproject. De bedoeling is om continu 
de voorraad te meten door gebruik te maken 
van Mojix STARflex en Vizix IoT-technology. 
Doordat er op verschillende plaatsen wordt ge-

lezen, wordt een hoge graad van correcte voor-
raad verkregen, vooral omdat POS-punten ac-
curaat dienen te werken wanneer ze op RFID 
gebaseerd zijn. Tijdens dit pilootproject werd 
echter geen gebruik gemaakt van een POS-
reader omdat dit een bekende procedure was. 
De aandacht ging naar de permanente scan-
ning van een gedeelte van de damescollectie, 
en de beweging naar de kassa en naar buiten. 
De technologie om een permanente voorraad-
controle te doen is vrij nieuw en vraagt veel af-

stellingswerk. “Enerzijds werd tijdens de testen 
de 99% leeszekerheid van de voorraad niet ge-
haald. Daarnaast was de ruimte die nodig was 
voor de afbakening van de zones nog vrij groot. 
Daarom hebben we besloten de testen langer te 
laten lopen, bij te sturen en tijd te nemen voor 
het afstellen van de technologie. We hopen dit 
jaar met de herfst-winter-collectie 2017-2018 
tot een gedeeltelijke implementatie te kunnen 
overgaan”, aldus nog Chris Cokelaere.
www.bel-bo.be 

• Nike
• Adidas
• Victoria’s Secret
• Chanel
• Dior
• Gucci
• Louis Vuitton
• Zara
• Prada
• H&M – Burberry
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Een uitgave van EMG BVBA 
Gravendreef 11 bus 6 B 9120 Beveren • Tel 03 750 90 20 • Fax 03 750 90 29 E-mail info@emgedit.be

Hoofdredacteur: Bart Van Langenhove (bart@retailupdate.be) 
Redactiemedewerkers: Geert Degrande, An De Maere, Bart Vancauwenberghe.
Verantwoordelijke uitgever: Piet Salens
Opmaak en productie: Nadine Bogaert © Editing Media Group • EMG BVBA

Abonnement 45 nummers: 203 euro (excl. 21% BTW)
Indien u uw abonnement wenst op te zeggen, dient dit 3 
maanden vooraf te gebeuren.

Abonnementendienst: Nadine Pharasyn 03 750 90 20 • 
info@emgedit.be

Bemiddelen tussen grondeigenaars en projectontwikkelaars in de verkoop van 
projectgronden, ook voor realisaties in de retail: het is een specialisatie die in de 
vastgoedwereld tot nu toe niet of amper voorkwam. Het is een lacune waar Patrick 
Heleu en Joris Ockier met volle overtuiging zijn ingesprongen, met succes. Hun be-
drijf, Between Brix, is sinds 1 oktober gevestigd op een strategische locatie, op een 
boogscheut van de R8 in Kortrijk.

WAT DOET BETWEEN BRIX CONCREET?

Heleu: “We brengen alle partijen in een bouw-
project rond de tafel, om enerzijds een correc-
te prijs te bedingen voor de grondeigenaar, en 
anderzijds de verzuchtingen van de projectont-
wikkelaar in te calculeren. Met onze aanpak ne-
men we bovendien ook heel wat werkdruk weg 
van de stedenbouwkundige diensten bij de lo-
kale overheid.”

WELKE ACHTERGROND HEBBEN JULLIE 
IN HET VASTGOED?

Ockier: “We verdienden allebei al ruim onze 
strepen in de vastgoedmarkt, aanvankelijk aan 
de zijde van de projectontwikkelaars. Negen 
jaar geleden is Patrick zelfstandig begonnen, 
anderhalf jaar geleden ben ik erbij gekomen 
als vennoot. Het is de bedoeling dat we met ons 
twee alle contacten zelf blijven aansturen, om-
dat dit bij uitstek een business is waarin vertrou-
wensrelaties essentieel zijn.”

WIE ZIJN JULLIE KLANTEN?

Ockier: “We begeleiden onder meer grondei-
genaars en delokaliserende bedrijven die een 
site op de markt willen brengen. Onze job 
vergt veel tijd en geduld: we leggen onze klan-
ten zorgvuldig onze werkmethodiek uit, voeren 
een studie en nauwkeurige prijsbepaling uit. 
Dat doen we door de potentiële invulling(en) 
te bekijken, want dat is cruciaal voor de waar-
de. Daarmee trekken we dan naar een beperkt 
aantal geïnteresseerde projectontwikkelaars. 
De essentie van onze taak is een dossier samen 
te stellen dat heel gefundeerd is, rekening hou-
dend met de ambities van de projectontwikke-
laar en de verwachtingen van de grondeige-
naar. Soms legt een grondeigenaar de lat erg 

hoog en dienen we hem, letterlijk en figuurlijk, 
terug met de voetjes op de grond te zetten.” 

WAT IS ER BELANGRIJK IN HET HELE 
VERHAAL?

Heleu: “We ontdoen elk project van alle emo-
ties die ermee gepaard gaan. Het is belangrijk 
dat de grondeigenaar een juiste, correcte prijs 
krijgt. Aangezien wij vanuit onze vorige jobs 
bij projectontwikkelaars zelf alle berekeningen 
hebben moeten maken, kunnen we al die tech-
nische aspecten meenemen in de prijs. Als de 
partijen samen met ons aan tafel zitten, wordt 
er over die prijs dan ook niet echt meer onder-
handeld: die moet de eigenaar een goed gevoel 
geven én haalbaar zijn voor de projectontwik-
kelaar.�

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING 
MET DE STEDENBOUWKUNDIGE DIEN-
STEN?

Heleu: “Met onze job nemen we bezorgd-
heden weg bij eigenaars en projectontwik-
kelaars, maar verlichten we ook de last bij de 
stedenbouwkundige diensten. De vraag naar 
projectgrond is namelijk gigantisch. Van zodra 
er iets op de markt komt, springen projectont-
wikkelaars daar massaal op en projecteren ze 
hun vragen op de stedenbouwkundige dien-
sten. Onze dienstverlening bevindt zich in het 
voortraject, dus nog voor de grond op de markt 
komt. Daardoor kunnen we rustig overleggen 
met de diensten stedenbouw. Wij begeleiden 
het hele traject, tot er een bouwvergunning is. 
Pas dan komen de klassieke makelaars in het 
verhaal. Wij vormen voor hen dus eigenlijk 
geen concurrentie.”

WELKE DOSSIERS GENIETEN JULLIE 
VOORKEUR?

Ockier: “We leggen ons hoofdzakelijk toe 
op complexere dossiers en zoeken naar loca-
ties die nog niet op de markt zijn aangeboden. 
“Daardoor hebben we bepaalde niet zo eviden-
te sites al een mooie herbestemming kunnen 
geven.”

WELKE EVOLUTIE MERKT U IN HET VAST-
GOEDLANDSCHAP?

Heleu: “De cijfers zijn duidelijk: de vastgoed-
markt boomt de laatste maanden, onder meer 
door de zeer lage rentes. De vraag naar pro-
jectgronden gaat logischerwijs op deze golf 
mee, maar ze kan maar gehonoreerd worden 
als het aanbod er is.  Het grondaanbod wordt 
schaarser, de aard ervan evolueert sterk en ont-
wikkelaars maken veel gerichtere keuzes.”
Ockier: “Waar in onze opstartperiode bij 
wijze van spreken zowat alles door iedereen 
gebouwd werd, zien we vandaag een evolu-
tie naar een weloverwogen productstrategie.  
Meer dan ooit kennen we de markt in cijfers, 
hebben we demografische studies, hebben we 
behoeftestudies van studentenkamers, hotelka-
mers, woningen, appartementen, retail, kennen 
we de migraties naar het platteland of naar de 
stad.  Wat iets mag kosten is hypertransparant 
geworden. De professionele ontwikkelaar weet 
wat verkoopt, kent de vraag en kan rekenen, tot 
twee cijfers achter de komma.”

PATRICK HELEU EN JORIS OCKIER (BETWEEN BRIX)

“Verhaal moet kloppen voor alle bouwpartners”
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DE OPINIE VAN...

NIEUWSBRIEF VOOR DE RETAIL PROFESSIONALS MET AMBITIE

PATRICK HELEU EN JORIS OCKIER


