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‘Een haalbare en betaalbare strategie, een roadmap en actieplan uitwerken om 
de bouwshift in de praktijk om te zetten’, zo luidt de opdracht van de Vlaamse 
overheid voor de Taskforce Bouwshift. We vroegen vier terreinexperts naar 
hun inzichten over het luik kernversterking in het pas 
verschenen rapport van de taskforce. Locatie en tijdstip 
van dit energieke rondetafelgesprek: het atelier van 
Team Vlaams Bouwmeester, net aan de vooravond van de 
bekendmaking van het Krokusakkoord. 

Wat zijn de sterke punten van het rapport,  
waar liggen de hiaten en hoe ziet het vervolg eruit?
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D E E L N E M E R S  G E S P R E K

n  Isabelle Verhaert
Project Developer at Re-Vive NV

n  Xavier Buijs
Hoofd dienst ruimte en 
stafmedewerker ruimtelijke 
ordening bij Vereniging 
van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) 

n  Jozef Hessel
Architect en zaakvoerder bij A1AR ,  
bestuurslid van NAV

n  Erik Wieërs
Vlaams Bouwmeester, architect bij 
Collectief Noord, docent aan UA

G E S P R E K S L E I D E R

n  Hans Tindemans (VRP)

T E K S T

n  Wieland De Hoon

‘We hebben minimale 
kwaliteits eisen nodig, 
geen maximale 
bouwhoogtes’
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HANS TINDEMANS  Wat valt jullie op in 
het rapport van de Taskforce Bouwshift?

XAVIER BUIJS | Heel goed vind ik dat de her-
ziening van de planschaderegeling juridisch 
niet hoeft. Dat zou vooral een beleidskeuze 
zijn. Volgens mij maakt iedere wijziging aan de 
planschaderegeling de bouwshift extra moei-
lijk, toch als je die wil realiseren door bestem-
mingswijzigingen.

ERIK  WIEËRS | Mij valt de zoektocht naar 
quick wins op. Er zit nog rek op de mogelijk-
heden tot herbestemming. Onafhankelijk van 
hoe de Vlaamse regering de bouwshift uitein-
delijk invult, kan er dus al veel gerealiseerd wor-
den door gemeenten en bovenlokale overhe-
den. 

JOZEF HESSEL | Voor ons architecten, ont-
wikkelaars en aannemers is het ontbrekende 
begrippenkader dé kritiek op de taskforce, bij-
voorbeeld over wat ruimtebeslag precies bete-
kent. Pas halverwege de zittingen was ik hele-
maal mee. Vaak waren er parallelle discussies 
nodig en daar was te weinig ruimte voor. 

XAVIER BUIJS | Dat er nog discussie bestaat 
over definities als ruimtebeslag en verharding, 
is opmerkelijk. Horen tuinen daar nu wel of niet 
bij? We moeten het eerst eens worden om ver-
der te komen in dit dossier.

JOZEF HESSEL | En toch wordt net daar de 
nadruk op gelegd. De overheid zou ook kunnen 
communiceren dat er nood is aan duurzame en 
leuke woonplekken en leefomgevingen, zon-
der er telkens de noodzaak tot verdichting bij 
te halen. Zo lijkt het alsof we allemaal in een 
woontoren moeten wonen.

XAVIER BUIJS  | Je kan niet van het brede 
publiek verwachten dat het mee is met begrip-
pen als ruimtebeslag en verhardingsgraad. Daar 
moet je duidelijker over communiceren.

E R I K  W I E Ë R S  | De vertaling van de bouw-

shift op het terrein hoort daar ook bij, vooral 
op het vlak van de waarde van de gronden. 
Bestemmingen zijn geen reële condities van 
gronden. Het lijkt me een grote uitdaging om 
dat in kaart te brengen.

HANS TINDEMANS  Lokale besturen 
hebben in kwalitatieve kernversterking 
een belangrijke rol te spelen. Maar 
de capaciteit om dit naar behoren 
te doen is blijkbaar niet overal 
aanwezig. Hoe lossen we dit op?

ERIK WIEËRS | Lokale besturen zouden zich 
kunnen laten adviseren door een pool van spe-
cialisten. Er zijn aan weerszijden van de onder-
handelingstafel mensen nodig die de goede 
voorbeelden kennen en er hetzelfde beeld over 
hebben.

XAVIER  BUIJS  | Ik zie het nut van kwali-
teitskamers of van de input van de Vlaamse 
Bouwmeester wel in. Je moet maatgericht 
beoordelen wat ergens past. Dat valt moeilijk 
in regels te gieten. RUP's zijn snel achterhaald, 
maar dat betekent niet dat je als overheid niks 
kan vastleggen. Een generiek RUP is soms wel 
mogelijk.

ERIK WIEËRS | Intussen is duidelijk dat we 
met nog meer regelgeving de verappartemen-
tisering van de dorpen niet tegenhouden. Regie 
per project werkt wel, maar daar is competen-
tie voor nodig bij alle onderhandelingspartners. 
Kwaliteitskamers komen in principe altijd te 
laat, want ze beoordelen in het verlengde van 
de vergunning, terwijl je als opdrachtgever 
vooral de kwaliteitscriteria aan het project 
moet koppelen.

JOZEF HESSEL | Vanuit een hogere overheid 
de lokale een-op-een onderhandeling vereen-
voudigen, kan wel door via kerntypering in 
detail te omschrijven waar bijvoorbeeld een 
levendige plint moet komen en waar je dan een 
extra bouwlaag mag toevoegen. Een eenvoudige 
regel waarmee je inzet op kwaliteit én zekerheid.

XAVIER BUIJS | Veel gemeenten wéten dat nu 
wel en toch stel je vast dat in die landelijke ker-
nen nog steeds appartementen gebouwd wor-
den. Net daar is het aan de overheid om stren-
ger op te treden.

JOZEF HESSEL | Appartementen zijn niet 
per se onwenselijk in een kern, maar qua vorm 
moeten ze er wel passen. Vaak is dat al vastge-
legd binnen een bestaand RUP, inclusief nok-
hoogtes en dakhellingen. Bijna standaard in 
een RUP staat dat je onder een dakhoek van 
45 graden geen volwaardige bovenste bouw-
laag mag realiseren. Dat betekent concreet dat 
de duplex bovenaan wordt gebouwd, terwijl de 
meest logische plaats voor die woonvorm aan 
de tuin op het gelijkvloers is. Daar moet je dan 
weer kunnen van afwijken.

ERIK WIEËRS | Er wordt nog te veel gedacht 
in de tegenstelling appartement - vrijstaande 
woning. Als kwaliteitscriterium kan je twee 
woningen op elkaar stapelen en ze elk een recht-
streekse buitenverbinding met de straat en een 
buitenruimte van minstens 20 vierkante meter 
bieden. Gestapelde duplexen met een passerelle 
(lijnbrug). Dat zou een nieuwe definitie voor 
kwaliteit kunnen zijn. Zo kan je aan kernver-
sterking doen met een typologie die nog altijd 
dorps is.

JOZEF HESSEL | We vallen vaak terug op 
klassieke recepten. Bouwheren worden wei-
nig getriggerd, ontwikkelaars krijgen verdich-
ting niet verkocht en de gemeente verbiedt dan 
weer de open passerelle. Maar er zijn alterna-
tieven. Geef de handelszaak op het gelijkvloers 
twee jaar gratis in handen van de potentiële 
uitbater om de uitbating te verzekeren en een 
levende buurt mee vorm te geven. De ontwik-
kelaar verrekent dat gewoon in de verkoopprijs.

ISABELLE VERHAERT | Over de kwaliteit die 
je mag verwachten van grote projecten, met 
warmtenetten, vergroening en verblauwing, is 
iedereen het wel eens. Maar hoe realiseer je 
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kwalitatieve verdichting op een straathoek in 
een gebouw van enkele bouwlagen? Hoe draag 
je daar iets bij aan de buurt? Er is geen open-
baar domein, geen groen… Heeft een ambte-
naar genoeg tools om in die mediumprojecten 
het verschil te maken? Aan het beeldkwaliteits-
plan heb je dan niets. De bouwshift staat of valt 
met die kleinere projecten waarvan we ook voor-
beelden nodig hebben. 

ERIK WIEËRS | Die bestaan al volop. De 200 
pagina's goede voorbeelden in de Toolbox 
Dorpse Architectuur zijn daarvan een voor-
beeld.

HANS TINDEMANS  Hoe kunnen 
overheden inhoudelijk sturen op 
verdichtingsprojecten zodat ze naast 
financiële meerwaarde voor de eigenaar of 
ontwikkelaar ook een meerwaarde voor de 
omgeving en de gemeenschap genereren?

JOZEF HESSEL | Een gemeente kan een ont-
wikkelaar belonen die het openbaar domein 
beter maakt. Wanneer die een geïnventariseerd 
pand behoudt en kwalitatief opwaardeert met 
bijvoorbeeld nieuwe woonvormen, kan een 
bestuur eisen dat het aantal parkeerplaatsen met 
een bepaald percentage verminderd wordt. Daar 
ligt een sturende rol voor de hogere overheden. 
Gemeenten kunnen die versterken, maar er tege-
lijk niet meer van afwijken. 

ISABELLE VERHAERT | Dat kan wel leiden tot 
speculatie. Een gemeente moet goed weten met 
wie ze aan tafel zit. Zal deze partij het project 
realiseren of zal de grond alsnog doorverkocht 
worden? Een gemeente kan veel tijd spenderen 
in deze onderhandelingsstedenbouw om vervol-
gens te merken dat de plannen bedacht zijn om 
de grond duurder te verkopen.

ERIK  WIEËRS  | Ik vind belonen bovendien 
een fout idee. Aan kwaliteit heeft iedereen iets. 
De problematiek ligt elders. Vlaanderen heeft 
de verantwoordelijkheid om lokale besturen 

op weg te helpen, maar daar ontbreekt vaak de 
knowhow. Lokale besturen moeten per project 
en per context onderhandelen omdat je kwali-
teit niet in algemene regelgeving kunt vastleg-
gen, maar daar hebben ze vaak niet de juiste 
mensen en middelen voor.

JOZEF HESSEL | In centrumsteden, waar de 
stedenbouwkundig ambtenaar ook een man-
daat heeft van de lokale politiek, lukt dat alle-
maal. Maar hoe vertaal je kwaliteitsvolle dorpse 
architectuur concreet naar de Stationsstraat in 
Gistel? Vooral op perceelniveau zit ‘m de knoop. 
En dan heb je een goede bouwheer nodig, die 
ook het openbaar domein bij het project betrekt.

ISABELLE VERHAERT | Er wordt aan de bouw-
heer terecht gevraagd om meer terug te geven 
aan de omgeving, maar dit kan een overheid 
niet vragen op het moment van de vergunning. 
Bovendien heb je hier vaak perceelsoverschrij-
dende initiatieven nodig. Dat vraagt een nog uit-
gebreider proces voor de vergunning en dat is 
tijdrovend voor bouwheer en overheid.

XAVIER BUIJS | Richtinggevende plannen zijn 
net zo belangrijk als vooroverleg, maar er mag 
niets in steen gebeiteld staan. Wel moet vast-
staan dat je in de hoofdkern meer wil verdich-
ten dan erbuiten. Maar of binnen een kernloca-
tie op een bepaald perceel die zes voorgestelde 
bouwlagen nu wel of niet kunnen, hangt af van 
veel factoren. In de hoofdkern die zes verdie-
pingen altijd toelaten, is al even onzinnig als ze 
altijd afblokken.

ERIK WIEËRS | Ons versnipperde grondbeleid 
leidt automatisch ook tot kleinere projecten. Een 
typisch Vlaams scenario: je verkoopt je huis aan 
een ontwikkelaar die er appartementen met drie 
bouwlagen voor in de plaats wil zetten en je een 
goede prijs biedt. Waarbij de burgemeester dan 
toch maar toestemming geeft voor die ene extra 
bouwlaag omdat nergens expliciet omschreven 

staat dat die niet kan. Ook onze neiging om pro-
jecten eerder als belegging dan als samenlevings-
model te zien, speelt mee. In Zwitserland houden 
ze wedstrijden tussen woningcoöperaties, zon-
der architecten: hoeveel woningen kan je hier op 
een kwalitatieve manier bouwen? De winnaar zet 
dan een architectuurwedstrijd op met als crite-
rium de kwaliteit van de grondwaarde, gekop-
peld aan densiteit. Onderzoek dus de mogelijke 
densiteit van de ontwerpen en adviseer dan de 
gemeente over de maximaal mogelijke densiteit.

JOZEF HESSEL | Ook voor een hoekpand kan 
een ontwerp investeren in het straatbeeld, maar 
we hebben geen echt instrument om dat te faci-
literen. Er wordt nog te hardnekkig vertrokken 
vanuit de regels. Zonevreemd wonen is daar 
een voorbeeld van. Hoe creatiever je de regels 
invult, des te meer mogelijkheden — terwijl het 
net andersom zou moeten. Maar de keuze zal 
toch altijd samen met de gemeenten gemaakt 
worden. Wat doe je met vier woningen die op 
250 meter van de dorpskern liggen, maar wel in 
agrarisch gebied en dus zonevreemd zijn? Dan 
steven je door de bouwshift potentieel af op een 
sociaal drama. De lokale overheid is nodig omdat 
zij die kleine korrel kent en kan bepalen wat wel 
en niet kan. Algemeen moet gelden: kom je in 
een centrum wonen, dan zakt je kadastraal inko-
men of krijg je vrijstellingen. Simpel.

ERIK WIEËRS | Op voorwaarde dat een hogere 
overheid zoals de Raad van State of de pro-
vincie niet afkeuren wat een visionaire lokale 
overheid na lang onderhandelen goedkeurt, 
“omdat het ontwerp niet spoort met het RUP”. 
Onderhandelingen zijn niet vastgelegd in een 
wetgevend kader.

ISABELLE VERHAERT | We merken inderdaad 
dat overheden hoe langer hoe voorzichtiger zijn 
om proactief met ons samen te werken omwille 
van recente uitspraken van de Raad van State 
over zeer specifieke dossiers. We vinden dit spij-
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tig omdat dit leidt tot slechtere projecten en tot 
processen waar niet alle informatie wordt mee-
genomen en dus opnieuw moeten gevoerd wor-
den. Het is perfect mogelijk om samen te wer-
ken in complexe dossiers, waarbij de overheid 
haar controlerende taak behoudt. Deze samen-
werking kan in alle transparantie verlopen, waar 
tussenstappen, ontwerpoefeningen en principe- 
akkoorden gedeeld worden met omwonenden. 
Het alternatief is mondelinge informatieuitwis-
seling. En dit is net minder transparant.

JOZEF HESSEL | Projecten waar we kunnen 
starten van een sterke analyse om dan van daar-
uit een vernieuwend masterplan te ontwikke-
len, leiden vaak tot betere uitkomsten. Op deze 
plaatsen is er nog veel vrijheid om kwaliteit te 
creëren. De onderhandeling en de kwaliteit ver-
sterken elkaar. Vaak wordt dan vanuit het wetge-
vend kader een RUP op maat geëist. Een instru-
ment dat vanuit de overheid moet komen, door 
hen gefinancierd. Dat houdt per definitie in dat 
de overheid uitgaven moet doen. Het initiatief 
komt van de projectontwikkelaars en zou dan 
ook door hen moeten gedragen worden, welis-
waar met de overheid aan het stuur. Een sterk 
masterplan omzetten in een RUP vraagt door-
zetting van een gemeente, terwijl het misschien 
makkelijker zou zijn een klassieke ontwikkeling 
toe te laten zonder de grote kost van een RUP. 
Daarnaast vervalt door deze procedure het con-
tact volledig en voor lange tijd tussen ontwikke-
laar en gemeente. Dit zorgt ervoor dat een RUP 
vaak niet meer de kwaliteiten met zich mee-
draagt die de ontwerpers voor ogen hadden.

ISABELLE VERHAERT | Als een project beter 
is dan de kwaliteitsnorm voorschrijft en je méér 
doet dan de wet voorschrijft, dan ben ik niet 
bang voor een procedure.

HANS TINDEMANS  De Taskforce 
Bouwshift stelt voor om in stadsranden 
impulsgebieden te creëren, om zo in 

en nabij de stad extra voorzieningen 
en betaalbaar wonen te creëren 
voor doelgroepen die het nu 
moeilijk hebben op de stedelijke 
vastgoedmarkt. Een goed idee?

ISABELLE  VERHAERT | “Betaalbaar” is een 
tricky criterium: betaalbaar voor wie? Het gaat 
hier niet over sociale huisvesting. Een project-
ontwikkelaar mag niet iemands inkomen contro-
leren. Wie een betaalbare woning koopt en die 
tien jaar later dubbel zo duur verkoopt, geef je 
eigenlijk een mooi cadeau. Het is trouwens ook 
niet zeker dat het de mensen bereikt die dit het 
meeste nodig hebben.

XAVIER BUIJS | Stedelijke gebieden versterken 
met impulsgebieden vind ik wel een goed idee. Je 
zou er zoals in Nederland een woonverplichting 
aan kunnen koppelen. Als je iets koopt, moet 
je er zelf in gaan wonen. Zo dijk je de tweede 
woning als belegging een beetje in.

E R I K  W I E Ë R S  | Er is overheidsparticipatie 
nodig. Ontwikkelaars kunnen ook teruggeven 
aan de gemeenschap door coöperatieve projec-
ten te verplichten. Laat je de impulsgebieden 
over aan de privésector, dan zal je dat allemaal 
nooit realiseren.

ISABELLE VERHAERT | Overheden kunnen 
geschikte gronden samenbrengen om in die 
impulsgebieden projecten met body te reali-
seren. Nu is dat veel te versnipperd. Die juiste 
schaal creëren vergt enorm veel tijd, maar er zijn 
veel wijken in de stadsranden met een te lage 
densiteit waar het zou kunnen. Er zijn trouwens 
heel veel gronden beschikbaar van de verschil-
lende overheden zelf.

HANS TINDEMANS  Kernversterking 
staat niet gelijk aan alles volbouwen. 
Als we de bouwshift willen doen slagen, 
moeten we een breed draagvlak 
creëren met een positief verhaal. Wat 
betekent kwalitatieve kernversterking 
voor jullie en wat is er voor nodig?

J O Z E F  H E S S E L  | Een omgeving waarin men-
sen spontaan willen wonen. We moeten af van 
het idee dat je in een verkaveling met een eigen 
garage en tuin beter af bent dan in een rijwoning 
in de Kerkstraat. Laten we niet te veel de nadruk 
leggen op kleiner of boven elkaar wonen of op 
gedeelde woonruimtes. De hele perceptie over de 
bouwshift moet anders. Dat kan alleen door haar-
scherp alles uit te leggen, anders blijf je weerstand 
creëren bij lokale besturen. 

ERIK WIEËRS | De koppeling met mobiliteit is 
enorm belangrijk. Er is een mentaliteitswijzi-
ging nodig om iedereen op dezelfde lijn te krij-
gen om de bouwshift mogelijk te maken. Maar 
dat kan je ook omkeren: voer zo snel mogelijk 
die bouwshift door en het debat zal creatief aan-
gezwengeld worden. Er zijn te lang verwachtin-
gen rond de bouwshift gecreëerd. Nu is het echt 
tijd voor actie.

ISABELLE VERHAERT | Er wordt vooral geke-
ken naar hoe we kunnen verbieden, maar ik zie 
vandaag nog geen incentives voor eigenaars en 
bouwpromotoren om gronden op betere loca-
ties te kopen, los van een eigen visie op de voor-
delen van een goede locatie met openbaar ver-
voer in de buurt. Het is nog altijd voordeliger om 
“buiten” te gaan wonen, ook al is de mobiscore er 
vaak slecht. Maar dan neem je gewoon de auto.

JOZEF HESSEL | Net daarom moeten we verder 
gaan verdichten, ook in kernen van 700 bewo-
ners, zodat die winkel, apotheek en crèche daar 
ook blijven. Het zijn de volgebouwde tussenge-
bieden die een maatschappelijk en ruimtelijk pro-
bleem vormen en waar de transitie echt nodig is. 
We moeten op korte termijn streng en duidelijk 
zijn naar gemeenten toe, de bouwshift koppelen 
aan renovatie én veel mogelijkheden openlaten 
voor een minimum aan kwaliteitseisen. Pas dan 
krijgt de bouwshift een grote slaagkans.
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