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Innovatieve oplossingen 
vanuit de sector 

 

Na een opsomming van de 
knelpunten focust het vierde 
hoofdstuk op de oplossingen 
die private partijen en met 
name projectontwikkelaars en 
aannemers kunnen inbrengen 
om tot een leefbare woonom- 
geving te realiseren. De grootste 
uitdaging daarbij is de niet 
reorganisatie van het buiten- 
gebied maar wel de reorganisatie 
van de stad. En dat gaat verder 
dan alleen maar verdichten. 
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Duurzame, leefbare 
en tegelijk betaalbare 
totaaloplossingen op 
maat 
Groep Van Roey beperkt zich al langer niet meer tot alleen bouwen. De groep 

van bedrijven streeft nu voor haar opdrachtgevers totaaloplossingen op maat 

na. In 2017 heeft de groep naast haar bestaande activiteiten rond bouw, 

toelevering, projectontwikkeling en sportexploitatie nog Van Roey Services 

opgericht als partner voor het duurzaam onderhoudsbeheer van gebouwen en 

installaties. De groep is actief in alle fasen van het bouwproces (ontwikkeling, 

ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) en op diverse markten 

(van cultuur tot zorg), wat een holistische aanpak van projecten in de hand 

werkt. We hadden een gesprek met Geert Verachtert, directeur Strategie en 

Business Development. 

 

 
 

De groep is na meer dan 275 jaar nog altijd in 
handen van de familie Van Roey. Dat biedt vol- 
gens Geert Verachtert als voordeel dat de strate- 
gie niet op kwartaalbasis wordt bekeken maar dat 
kansen worden geboden om op langere termijn 
te handelen. De waarden van het bedrijf laten zich 
samenvatten in het letterwoord KOERS dat staat 
kwaliteit, openheid, engagement, respect voor 
de klant maar ook voor de natuur en samenwer- 
king. Het bedrijf heeft veel knowhow in huis maar 
beseft dat het door samenwerking veel comple- 
mentaire kennis kan verwerven. 

 
Vertrekken vanuit behoeften van de 
mensen 
De missie van Van Roey bestaat erin de kwaliteit 
van het leven van mensen te verbeteren door de 
creatie van leefbare en duurzame omgevingen 
waar mensen graag wonen, werken, winkelen, 

 
leren en sporten. Geert Verachtert: “Conform de 
filosofie van Jan Ghel vertrekken we steeds vanuit 
de behoeften van de mensen. Vervolgens kijken we 
naar de omgeving en tenslotte naar het gebouw. 
We gaan naar kleinere individuele wooneenheden 
maar creëren tegelijk extra waarde voor de (buurt) 
bewoners dankzij een kwalitatieve gemeenschap- 
pelijke ruimtes, de nabijheid van andere functies en 
daardoor ook een lagere en vlottere mobiliteit.” 

 
De demografische uitdagingen zijn bekend: tegen 
2060 tweemaal 65- en drie maal 85-plussers, 50% 
singles en sedert 1991 al tweemaal meer migran- 
ten. Geert Verachtert: “Voor singles bouwen in 
plaats van voor tweeverdieners verscherpt nog de 
problematiek van de betaalbaarheid. Bovendien 
is het aandeel woonkredieten afgesloten door 
de zogenaamde ‘millennials’ de voorbij tien jaar 
gehalveerd van 50% naar 25%, wellicht als gevolg 
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van de hoge vastgoedprijzen, de impact van de 
bankencrisis en hun gewijzigd bestedingspatroon. 
Voor de senioren is er de vraag naar een betaalbare 
gezondheidszorg. Wij geloven sterk in leefbare en 
inclusieve omgevingen met een mix van jong en 
oud: een omgeving waar iedereen zo lang mogelijk 
op een autonome en zelfstandige manier in zijn 
thuisomgeving kan blijven wonen door de aanwe- 
zigheid van een quasi onzichtbare zorg. “ 

Focus op betaalbaar wonen 
Ondanks al deze uitdagingen gelooft Van Roey nog 
in betaalbaar wonen. Geert Verachtert: “Meer nog: 
wij geloven dat betaalbaarheid en leefbaarheid 
hand in hand gaan met duurzaamheid. We moe- 
ten daarvoor niet enkel focussen op betaalbaar 
bouwen doch vooral op betaalbaar wonen. Voor de 
gebouwen vertrekken we van een exploitatiemodel 
op basis van een levenscyclus van 30 jaar. Bij de 
oplevering is amper 30% van de totale cycluskost 
van een gebouw uitgegeven. De overige kosten 
gebeuren tijdens de gebruiks- en beheerfase. 
Maar de zogenaamde ‘total cost of ownership’ 
(TCO) wordt wel voor 80% bepaald door de keuzes 
die tijdens de engineerings- en bouwfase worden 
gemaakt.” 

 
Van groot belang in dit verband is artikel 82 van de 
nieuwe wet op de overheidsopdrachten. Dit artikel 
vormt de juridische verankering van het principe 
dat het gunningscriterium prijs kan en moet wor- 
den uitgedrukt in termen van de levenscycluskost 
van een gebouw. De correcte vraag is dan niet 
‘Hoeveel kost dit gebouw bij de oplevering?” maar 
wel “Wat is de operationele kost van dit gebouw 
over een periode van 30 jaar, d.w.z. investerings-, 
onderhouds- en energiekosten tezamen?” 

 
Groep Van Roey gelooft ook sterk in innovatie als 
motor voor vooruitgang. De verhoging van de pro- 
ductiviteit in de bouw biedt enorme groeikansen 
voor de sector. De groep zet bijvoorbeeld volop in 
op innovatieve business modellen (zoals de Energy 
Service Company), op innovatieve concepten (zoals 
de inbouw centraal in de woning van een slimme 
aanpasbare module die badkamer, keuken en al de 
nutsvoorzieningen combineert), van innovatieve 
technologieën én van innovatieve processen (zoals 
lean bouwen en BIM). Verder gelooft Groep Van 
Roey sterk in een toekomstvisie van gebouwen als 
materialenbanken voor nieuwe toekomstige con- 
structies en de mogelijkheid om hun restwaarde te 
valoriseren. Daarom is de groep co-sponsor van het 
Circular Retrofit Lab, één van de zes pilootprojec- 
ten van BAMB (Buildings as Material Banks, waar- 
bij bestaande studentenflats op de VUB-campus 

 

 
> Centrumontwikkeling van Oostmalle met nieuwe publieke 

functies en nadien extra woningen en mix van open en 
bebouwde ruimte (ill. Van Roey, arch. Stramien) 

 
zullen worden gerenoveerd volgens de principes 
van transformeerbaar bouwen. 

 
Mobiliteit en energie als diensten 
Een aantal initiatieven die voor de Gentse ‘Nieuwe 
Dokken’ worden genomen, zijn illustratief voor de 
lagere operationele kosten die Van Roey beoogt. 
Door aansluiting bij een warmtenet is geen eigen 
verwarmingssysteem meer nodig. Het afvalwater 
wordt in de wijk ingezameld en gezuiverd en vervol- 
gens door een nabijgelegen bedrijf als proceswater 
hergebruikt. Gescheiden afvalverwerking wordt er 
de norm. Keukenafval wordt er lokaal verwerkt tot 
biogas en bemestingsproduct. Bovendien heeft 
de stad Gent in de wijk de parkeernorm terugge- 
bracht tot 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid. 
Daardoor kunnen de kosten voor de aanleg van 
parkeerplaatsen fors worden gereduceerd, wat 
dan weer de betaalbaarheid van de woningen ten 
goede komt. Maar tegelijk wordt in de wijk ‘mobi- 
lity as a service’ aangeboden met faciliteiten op het 
vlak van parkeerdelen, fietsverhuur en autodelen.” 

 
Niet alleen in de grotere Vlaamse steden maar 
ook in tal van kleinere steden en gemeenten ziet 
Geert Verachtert nog kansen voor de ontwikke- 
ling van nieuwe projecten: “Vaak gaat het dan om 
gemeenten met een verouderd publiek patrimo- 
nium die de wens hebben om een nieuwe leefbare 
en duurzame kern te creëren maar daarvoor vaak 
over onvoldoende financiële middelen beschik- 
ken. In deze gevallen biedt een Publiek Private 
Samenwerking een mogelijke oplossing voor de 
realisatie van nieuwe publieke infrastructuur waar- 
bij de investeringskost grotendeels gedragen wordt 
door de valorisatie van de grondaandelen van de 
vrijgekomen gebouwen en sites. Bovendien biedt 
dit telkens kansen om die vrijgekomen plekken om 
te vormen tot nieuwe leefbare, inclusieve en betaal- 
bare kernen waar meer mensen graag wonen, wer- 
ken, sporten en onderwijs genieten.” 
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