Supermarktwonen en betonstop

Een nieuw woord is gecreëerd: Supermarktwonen. De
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) lanceert het idee
om bovenop de parkings van de supermarkten woningen te
bouwen en vervolgens de auto’s onder de grond te steken. Ook de
daken van de warenhuizen kunnen volgens BVS worden
aangewend voor bebouwing en andere accommodatie zoals
sportinfrastructuur.

Het artikel op de website van KNACK eindigt met de bedenking dat de
eerste projecten nog even op zich laten wachten. Volgens BVS minimum
vijf jaar. Maar deze info is niet juist. Reeds tien jaar staat een mooi
voorbeeld hiervan in de Limburgse gemeente Wellen, gelegen tussen
Hasselt en Borgloon.

Een ontwikkelaar vroeg aan architect Bart Lens een project waarin hij
ruimte voor de distributiegroep Lidl kon onderbrengen. Lens deed het
voorstel om het gebouw naar achter te plaatsen om een nieuw
gemeenteplein te maken. Het belangrijkste onderdeel van het project was
het bouwen boven de commerciële ruimte van appartementen met ruime
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terrassen. In de winkelruimte geen kolommen, de balken die de
overspanning van de ruimte maken zijn de zijmuren van de
appartementen. Intelligente oplossing op verschillende niveaus. Even
opmerkelijk is dat dit project niet eens werd weerhouden voor de
belangrijkste publicaties of overzichten van de architectuur in Vlaanderen.
Had men het voorbeeld van Bart Lens en Lidl in Wellen gevolgd en
opgelegd dan had men nu in Vlaanderen duizenden hectaren open ruimte
kunnen redden. Dit project in Wellen is een toekomst gericht project dat
binnen vakkringen niet werd opgemerkt. Architectuur is meer dan
vormgeving, het is een onderdeel van een beter bodemgebruik.

Dat de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) juist nu naar
buiten komt is niet toevallig. Op de laatste dag van november stond op de
agenda van de Vlaamse regering het ambitieus voorstel om het
aanwenden van de open ruimte ingrijpend in te perken. In de media werd
deze beleidsbeslissing omschreven als “betonstop” alsof het bouwen zal
worden stopgezet in 2040. De basisoptie is om de geplande zones voor
woonuitbreiding niet aan te snijden en te opteren voor een versterking
van de kernen van de steden en gemeenten.
Het voorstel van BVS wil hierop inspelen: gronden die niet bestemd waren
voor commerciële functies combineren met huisvesting. Een factor
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waarmee de distributiesector in de toekomst ook rekening moet houden is
de impact van de e-commerce. Worden de vestigingen aan de rand van de
stad niet de eerste slachtoffers van een grote expansie van een ander
model van handel drijven? Wat met winkels die de concurrentie niet meer
aankunnen en de panden moeten verlaten?
Opmerkelijk is de stilte van de grote groepen zoals Matexi en Co in deze
toch belangrijke ommezwaai die de overheid wil nemen in dit nieuw
verhaal van ruimtelijke ordening. Ondernemingen kochten eerst goedkoop
landbouwgrond die vervolgens “plotseling” in de gewestplannen werd
ingekleurd als toekomstige bouwgrond; zij verdienden al slapend geld. De
gronden werden vervolgens op de markt gebracht met een grote
meerwaarde met daarbij een woning met sleutel op de deur. Alhoewel
koppelverkoop in België verboden is dit de gangbare praktijk geworden.
Wie grond bezit heeft de macht!
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de woonuitbreiding zones
bevriezen. Dit heeft tot gevolg dat gronden in bezit van individuen en van
immobiliëngroepen “waardeloos” zijn geworden. Het gaat om
tienduizenden percelen, een juist getal is niet gekend. Deze beleidsoptie
zal er ongetwijfeld in resulteren dat eigenaars, zeker de grotere groepen
als Matexi, Bostoen en nog veel andere, bij de overheid zullen aankloppen
om planschade te eisen. Een waardevermindering, dus de overheid moet
hen vergoeden. Maar iedereen weet dat de overheid nauwelijks middelen
heeft en daarom wordt er gewerkt aan een systeem van “verhandelbare
bouwrechten”. Een ontwikkelaar kan vervolgens met deze gekregen
rechten op een andere locatie een hogere densiteit opeisen en
vermoedelijk ook hoger gaan bouwen in meer stedelijke omgevingen. Hoe
dit handeltje van rechten wordt georganiseerd is nog een open vraag. Een
ontwikkelaar zoals Matexi heeft reeds jaren gekozen om een gedeelte van
haar activiteiten te focussen op stedelijke ontwikkelingen, een tendens die
reeds jaren belangrijker werd in het stedenbouwkundig denken. Stel dan
even voor dat in een stad een ontwikkelaar op een locatie een project met
een hoogte van tien bouwlagen mag bouwen maar dat hij plotseling aan
de overheid vraagt om vijftien bouwlagen op te trekken met zijn gekochte
“bouwrechten” in de hand? Wat met de rechtszekerheid van de bestaande
stedenbouwkundige plannen die maar tien bouwlagen toelaten? Het zal
ongetwijfeld juridische problemen opleveren.
Eén zaak is zeker, men kan veel gebouwen produceren, maar geen extra
bodem. Vlaanderen is sinds begin deze week met 30 voetbalvelden
gekrompen! Open ruimte op het actueel tempo verder in gebruik nemen
kan niet meer, dit wordt door experten reeds jaren beklemtoond. Nu de
versnippering zo groot is geworden en het probleem van de mobiliteit
dramatische dimensie heeft aangenomen wordt de overheid wakker.
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Een verdichting van de kernen is een prioriteit, landelijke villa’s verliezen
drastisch hun waarde. Eigenaars van grote woningen zien hun
patrimonium in waarde afnemen. Vorige week stond in de krant de
aankondiging van een openbare verkoping van een landhuis met bos,
weiland, stallingen en een prachtige grote tuin ontworpen door Jacques
Wirtz, gelegen in Maarkedal (Etikhove). De totale oppervlakte van woonen ontspanningsgedeelte (zwembad) plus de bijgebouwen is 1.655 m².
Instelprijs amper 1 miljoen euro voor een terrein van 6 hectares. Voor wie
kan rekenen is dit een complete waardevermindering van het
geïnvesteerd kapitaal. Er zullen nog veel eigenaars en erfgenamen tot
deze conclusie komen.
Marc Dubois
Architect & journalist VVJ
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