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ABSTRACT

As we notice an increased protection of open land and a strong tendancy towards a better 

and more sustainable use of public space, project development depends more and more on the 

individual land owner who brings his small piece of land to the market.   Hence, the ambitious 

plans of the government to create a totally new and more sustainable organisation of space, can 

only be realised piece by piece, project by project.   As a consequence, small land owners now 

evaluate their even modest property in terms of their potential for project development.   And 

this could possibly work.  However, they need to understand that this type of recycled develop-

ment areas are very complex to  eventually create tangible added value on their bank account. 
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SAMENVATTING

Nu de rem wordt gezet om grote woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, wordt projectont-

wikkeling voor een groot deel afhankelijk van de particuliere eigenaar die druppelsgewijze zijn 

stukje grond aanbiedt aan een vernieuwd dorps- of stadsgezicht. De realisatie van een betere 

ruimtelijke ordening wordt aldus een quilt van losse stukjes die langzaam aaneen geborduurd 

worden. Betonstop en verdichting hebben in menig grondeigenaar iets wakker gemaakt: de 

hoop zijn bescheiden eigendom te promoveren tot prestigieuze ontwikkelingsgrond. En dat kan 

wel eens lukken; alleen hebben deze nieuwe projectgronden een complexe weg te gaan om 

hun meerwaarde effectief op de rekening te krijgen. 

SLEUTELWOORDEN

particuliere grondeigenaar, projectgrondrecyclage, druppelsgewijze realisatie, ontwikkelingspo-

tentieel, economische onderbouw, complex vergunningsproces

De ruimtelijke ordening zit in woelig water.    De klassieke verkaveling is dood. Leve 
de herontwikkeling. Leve de verdichting. Leve de stad.

En leve de particuliere grondeigenaar.  Deze laatste is immers de grote leverancier 
van de nieuwsoortige ontwikkelingen.   Oude sites, vervallen panden,  restgronden 
naast de kerktoren of leegstaande fabrieken, ze zijn dikwijls in handen van families 
en particulieren en zijn het nieuwe mekka van de ontwikkelaar.  

Het tijdperk van de landbouwer die voorheen zijn goed bemeste woonuitbreidingsge-
bied doorploegde tot bouwrijpe grond, ligt al een tijd achter ons.  De publieke opinie 
leek het eens: nieuwe bouwgrond zal ophouden te bestaan.   
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De ‘betonstop’ luidt echter een nieuw tijdperk in van “projectgrondrecyclage”.  Perce-
len moeten opsplitsbaar zijn, op elk aftands appartementsgebouw kunnen bouwlagen 
bij en oude verkavelingsvoorschriften worden verbeurd verklaard. De oude stad is 
dood. Leve de nieuwe stad.

Een nieuwe kijk op uw grond

Terwijl we in een laatste stukje file door onze lintbebouwingen naar 
onze verkaveling rijden, horen we op Radio 1 de Vlaamse Bouwmeester 
over verdichting, luisteren we naar de minister over een ophefmakende 
nieuwe regeling inzake planbatenheffing en blijft het zware woord 
“betonstop” doorzinderen op de voegen van de MacAdam onder onze 
wielen. 

Straks is het weekend en kunnen we het gras maaien van onze grote 
tuin.  We hebben ruimte nodig om te leven, leefruimte voor de kinderen, 
ademruimte na een hectische dag.  

Tot… het huis dan toch te groot en te oud wordt en de lokroep van de 
stad voor een splinternieuwe seniorenwoning kan worden beantwoord.   

En dan hoort u weer de radio.  Over betonstop en verdichting. 

Dan kijkt u even opnieuw naar uw grond annex grote tuin: toch niet 
zo ver van de stad, in uw dorp, een lintje verwijderd van het bruisende 
centrum;  misschien wel perfect opsplitsbaar in kleine mooie loten 
voor compacte stadswoningen met een compact stadstuintje en een 
carport;  of misschien wel goed voor een meergezinswoning… al is 
dat allicht dromen.    Wat eerst een bedreiging leek te zijn, wordt dan 
misschien wel een opportuniteit? 

Zo dienen er zich elke dag grote hoeveelheden gronden aan bij de diensten Ruimte-
lijke Ordening.  Elk nieuw project een mogelijke stap naar een duurzamere gemeen-
schap. 

Het eindresultaat van dit alles moet zijn dat we naar een totaal vernieuwd woonland-
schap gaan met slimme en efficiënte woon-werk-leefstructuren.   De puzzelstukken 
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zijn een quilt van 1001 lapjes grond die door een amalgaam van particuliere eigenaars 
druppelsgewijs worden aangeboden en druppelsgewijs worden ontwikkeld tot wat 
ooit samen een nieuwe betere maatschappelijke ruimtelijke ordening zal worden.  

De driehoek onder spanning

Voor elk nieuw puzzelstukje in de realisatie van een betere ruimtelijke ordening zijn 
drie actoren actief: (1) de eigenaar die het potentieel van zijn grond wil gerealiseerd 
zien, (2) de projectontwikkelaar die tegen een correcte marktprijs een verkoopbaar 
product wil neerzetten en (3) de overheid, die met elke nieuwe bouwsteen stapsge-
wijs zijn nieuwe ruimtelijke ordening wil realiseren.  

De belangen van deze drie partijen zijn verschillend maar daarom niet tegenstrijdig.   
De grondeigenaar zal streven naar een product dat de grootste opbrengt genereert, de 
projectontwikkelaar wil op die plaats tegen de juiste prijs een verkoopbaar product 
neerzetten waar de markt nood aan heeft en Stedenbouw zal de uitgestippelde gren-
zen van zijn beleid sterk bewaken. Alle drie terecht. Alle drie begrijpbaar. 

De grondeigenaar bepaalt het tempo

De rol van de kleine landeigenaar is best wel groot in de realisatie van een nieuw 
stads- of dorpsgezicht.  Het eigendomslandschap is enorm versnipperd.  De beslissing 
om een stukje op de markt te brengen, ligt bijna exclusief bij de eigenaar.  Hij beslist 
of er verkocht wordt  en dus of dat stukje van het dorp aan vernieuwing toe is.  

Dat ene stukje wordt dan ook dikwijls noodgedwongen op zich behandeld, zonder 
een groter geheel in die buurt te kunnen mee betrekken in de ontwikkeling.   De over-
heid probeert dit op te lossen door grotere structuurplannen (RUP’s of andere) maar 
de realisatie zelf gaat maar zo snel als het tempo van de verkopende particulier.   

Anderzijds dient de kleine landeigenaar er ook rekening mee te houden dat zijn stuk 
grond in het vernieuwde landschap van verdichting dan wel een hoger potentieel 
kan hebben maar de weg om tot die meerwaarde te komen was nooit zo lang en zo 
complex.   
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De weg naar meer verdichting is geen vrijgeleide voor standaard hoge woontorens 
of het volbouwen van elk open plekje in de stad.   Een complex ingebed perceel kan 
niet met de eenvoud van een voormalig woonuitbreidingsgebied benaderd worden. 
De grond zal studie en overleg vragen om tot zijn maximale ontwikkeling te komen. 

Een nieuw perpetuum mobile

“Sire, er zijn geen gronden meer”.   Toen de klassieke verkavelingen op raakten, was 
het gevoel sterk ingeburgerd.    Daartegenover staat echter een nieuw aanbod van 
niet-klassieke projectgronden, gestoeld op herinvulling en herbestemming, die in 
principe een perpetuum mobile zijn voor de ontwikkelaar.  Elke generatie zal zijn 
voorgaande generatie herbouwen en herbouwen en herbouwen.   

De zogenaamde “biefstuk” is dan wel (bijna) op, maar de vegetarische vervangpro-
ducten zijn in principe een oneindige nieuwe bron van aanbod. Ze zijn groen, duur-
zaam, kwalitatief en bevorderen sociale mix, maatschappelijke interactie en een be-
tere leefomgeving.  

Alleen lijkt het erop dat die nieuwe ontwikkelingen gegroepeerde bouwprojecten 
worden, eerder dan een individuele mogelijkheid om een eigen huis naar eigen smaak  
in een eigen ruimte te kunnen bouwen.

De nieuwe reflex

De “betonstop” heeft alvast deze verdienste dat de grondeigenaar, meer dan vroeger, 
een versterkte reflex heeft ontwikkeld: kan mijn grond / mijn huis in dit nieuwe ver-
haal een nieuw ontwikkelingsleven krijgen?   

Die vraag is uiteraard niet nieuw.  De stap van het “aardappelveld” naar herontwikke-
ling en herinvulling hebben promotoren al een hele tijd geleden gezet.  Evenwel heeft 
de recente stroomversnelling in duurzaam ruimtegebruik het vuur aangewakkerd bij 
menig burger, die zich terecht de vraag stelt of zijn grond nu op een meerwaarde 
kan rekenen in het vernieuwde landschap, dan wel op een minwaarde als zijn bouw-
grond speculatief te lande ligt en de betonstop allicht niet zal overleven?  Als zijn 
alleenstaande woning “crimineel” wordt genoemd, wordt de burger benieuwd naar 
het alternatief.
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Het nieuwe plaatje

Lijkt het niet perfect?  Oude huizen en fabrieken worden gesloopt en vervangen door 
kwalitatieve en goed geïsoleerde nieuwbouw in een leefbare omgeving.  Dat levert 
binnen de 20 jaar toch een perfect nieuw plaatje op? 

Op dit mechanisme zit echter twee grote belemmeringen. 

De eerste belemmering is de economische onderbouw. De waarde van uw huidige 
gebouw mag de potentiële grondwaarde van uw nieuwe gebouw niet overstijgen.  

Een oud huis, hoe vervallen ook, haalt snel een hogere waarde dan zijn waarde als 
bouwgrond.   Daar is maar één oplossing voor: een hogere densiteit.  Wie de eigenaars 
van een oud appartementsgebouw van zes bouwlagen dient te compenseren voor de 
appartementswaarde an sich, zal extra verdiepingen nodig hebben om dit mogelijk te 
maken.   Het verhogen van de densiteit zal op die manier bijdragen tot een versnelde 
stadsvernieuwing.  

En ten tweede zal de nieuwe realisatie niet per se de grote droom der ruimtelijke 
ordening realiseren.  Gronden zijn particuliere eigendom en wat toegelaten is binnen 
de verordeningen, mag ook gebouwd worden. En dat is niet steeds wat op langere 
termijn wenselijk is op die locatie.   En de druppelsgewijze vernieuwing belet de rea-
lisatie van grotere vernieuwing. 

De waarde van uw grond

Wie zijn familiale of persoonlijk projectgrond wil aanbieden in deze nieuwe markt, 
dient dan ook te weten dat zijn kandidaat-koper-ontwikkelaar zich meer dan ooit in 
een labyrint van studie en regelgeving zal moeten begeven.   De meerwaarde lonkt 
snel en is verleidelijk maar de realisatie ervan is complexer geworden. De marktwaar-
de zal worden gecorrigeerd met de talrijke meerkosten die nieuwe normen opleggen 
(zie kaderstuk).  

Wees dus klaar voor een boeiende rit, gelukkig niet meer op MacAdam maar daarom 
niet minder hobbelig. 

En die meerwaarde?   Het onderzoeken waard!
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7  aandachtspunten voor de nieuwe projectgrond

1. De waarde is een studie
De rekening maken is niet makkelijk. 
Een groot vierkant terrein voor residentiële bebouwing laat zich makkelijk in een Excel berekenen.  
Groen en infrastructuur krijgen elk hun percentages mee en de verkoopbare vierkante meters ver-
schijnen al snel in een volgende cel.
Zodra we echter naar een complexere projectgrond gaan wordt de rekening moeilijker. Drie oude 
fabrieken die door de jaren heen halsstarrig in de woonkern zijn blijven staan en omgeven zijn door 
insprongen en bijgebouwen met onduidelijke kadasterlijnen, hebben het al wat moeilijker om zich 
naar waarde te laten schatten.  

2. Milieu
Wie vandaag oudere panden sloopt, stuit algauw op de slordigheden van de vorige eeuw van lek-
kende tanks of terreinophogingen met schadelijk afvalmateriaal.  De OVAM-cascade van oriënte-
rend, over beschrijvend bodemonderzoek tot bodemsaneringsproject is een zeer bepalende factor 
voor de waarde van projectgrond. 

3. Archeologie
In uw grond kunnen schatten verborgen liggen maar zelden wordt dit positief onthaald door de 
kandidaat-ontwikkelaar.   De “schatten” kunnen niet alleen een aanzienlijke extra kost met zich 
meebrengen maar evenzeer een ernstige vertraging.   Het risico op dit verborgen “gebrek” kan al 
eens een lastig punt van onderhandeling worden. 

4. Sociale invulling
Hoewel het Grond- en Pandendecreet nietig werd verklaard, houden een aantal gemeenten en 
steden nog vast aan een of andere vorm van sociale invulling. De waarde die daarbij aan de grond 
gegeven wordt, haalt zelden het normale marktniveau.

5. Afbraak
Een groot gebouw gaat tegen de vlakte voor een fractie van wat het gekost heeft.  Juist, maar 
afbraak brengt extra kosten mee.  Zo is het verwijderen van asbest aan een zeer strikte reglemen-
tering gebonden en kan deze makkelijk de afbraakkost evenaren. 

6. Kwalitatieve verordeningen
Het Nieuwe Kwalitatieve Wonen kan niet zonder vele nieuwe definities en verordeningen.  Wie een 
groene, leefbare, autoluwe, kindvriendelijke en duurzame woonvorm in zijn gemeente wil (onge-
veer elke gemeente) kan niet anders dat dit in 101 zeer specifieke bindende verordeningen onder 
te brengen.  En elk element heeft zijn kost. 

7. Bestemming
Een bestemmingswijziging van bijvoorbeeld een industrieel gebied in een dorp naar woongebied 
is dan bespreekbaar(der) dan voorheen, maar de weg van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
is lang.   
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