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Slim en duurzaam logistiek vastgoed

In 4 sessies belichten we vanuit verschillende invalshoeken hoe logistiek vastgoed zich vandaag en morgen

op een slimme en duurzame manier ontwikkelt. Onder invloed van het klimaatakkoord van Parijs, de EU Green

Deal, COP26, … én door de toenemende digitalisering, veranderende economische modellen en mobiliteit is

logistiek vastgoed in een recordtempo aan het evolueren en transformeren.

In deze opleiding brengen we de vastgoedsector en de logistieke sector samen en gaan we na waar de

uitdagingen en beperkingen liggen op het vlak van logistiek vastgoed. We hebben aandacht voor zowel de

financiële als de ruimtelijke en bouwtechnische aspecten van logistiek vastgoed. Ook trends en (verwachte)

innovaties die het logistiek vastgoed verder zullen beïnvloeden en vormgeven, komen aan bod.

Elke sessie gaat in een gebouw/project dat een inspirerend voorbeeld is van innovatief, slim en duurzaam

logistiek vastgoed.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling, bouw en commercialisatie van logistiek vastgoed. 

Inspiration Class Real Estate

De Inspiration Classes zijn lerende netwerken, waarbij we kleine groepen vastgoedprofessionals rond een

actueel vastgoedthema samenbrengen. De focus ligt op het delen van kennis en ervaring, elkaar inspireren en

nieuwe ideeën opdoen.

Programmagroep Inspiration Classes Real Estate

Marina De Groof, Walter Hens, Bart Huybrechts, Robin Rys, Evelien Van Hoecke, Delphine Van Waes



Wie zijn de spelers in het logistiek vastgoed? 

Hoe zijn ze gestructureerd en welke organisatiemodellen hanteren ze? 

Waar liggen de uitdagingen en obstakels?

Wat zijn de ideale vestigingslocaties en welke evoluties zien we hierin? 

Hoe nemen ze hun rol op in de transitie naar duurzaam, logistiek vastgoed? 

Hoe past dit binnen de strategie van het bedrijf?

Wat is hun langetermijnvisie op logistiek?

PROGRAMMA

Moderator

Maarten Allijns, managing partner Hercull

Sessie 1: Situering logistiek vastgoed 
9 mei 2022, 13.30 tot 18.30 uur - Barry Callebaut, Lokeren

                                                                                                                          

Andreas Vermost, development manager WDP

Bart Vanderhoydonck, head of industrial agency Cushman & Wakefield

           

Toelichting en rondleiding van het geautomatiseerde en energieneutrale distributiecentrum van Barry

Callebaut (Lokeren) 

Door Willy Raemdonck en Evelien Thienpondt, Barry Callebaut

Barry Callebaut



Hoe rijm je duurzaamheid met betaalbaarheid bij logistiek vastgoed? 

Welk effect hebben de toepassing van certificeringssystemen zoals ESG, BREEAM en WELL op

huurprijzen en wat is het terugverdieneffect? 

Waar kunnen logistieke providers en vastgoedspelers elkaar vinden om het hoofd te bieden aan de

uitdagingen die op hun pad komen?

Wat is het belang van duurzaam vastgoed? Hoe breng je de duurzaamheid van je logistieke keten

in kaart vanuit CO2-perspectief? Wat zijn de technische mogelijkheden om te vergroenen?

Sessie 2: Logistiek vastgoed: duurzaam en rendabel
16 mei 2022, 14 tot 18.30 uur - DPD, Vilvoorde

Jo De Wolf, CEO Montea

Kenneth Van den Bergh, co-founder Carbon+Alt+Delete

Duurzaamheid van het project

Langetermijnsamenwerking/partnership

Hoe logistiek op een slimme en duurzame

manier organiseren?

Uitdagingen voor de toekomst

Toelichting en rondleiding van het volledig

geautomatiseerd sorteercentrum van DPD

(Vilvoorde) 

Door Silvio Mestdagh, CEO DPD Belux

 

Hoe ziet het logistiek vastgoed van morgen eruit? 

Hoe verhouden stand-alone projecten zich tot cityhubs? 

In hoeverre zijn logistieke gebouwen flexibel en kunnen ze herbestemd worden? 

Welke slimme technieken en duurzame materialen worden toegepast (smart grids,

regenwater/grijswater recuperatie, groene daken, zonne-energie, …)?

Welke digitale trends zorgen voor een transformatie van logistiek vastgoed (real time data

analytics, IoT, 5G, smart devices)?

Sessie 3: Logistiek vastgoed: slim, duurzaam en connected
23 mei 2022, 14 tot 18.30 uur - Eutraco, Park De Hulst, Willebroek

                        

Bram Vermeulen, urban manager MG Real Estate

Filip Goossens, On Time Logistics

Dr. Gilles Callebaut, onderzoek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven



Hoe past dit project binnen de strategie van het

bedrijf?

Wat is hun langetermijnvisie op logistiek?

Slimme technieken en duurzame materialen

Uitdagingen voor de toekomst

Toelichting en rondleiding van de nieuwe carbon- en

energieneutrale logistieke site van Eutraco op het

Park De Hulst in Willebroek

Door Serge Gregoir, CEO Eutraco, 

en Ignace Tytgat, CEO MG Real Estate

Toekomstig ruimtelijk gebruik en veranderende mobiliteit

Wetgevend kader

Ruimte voor ontwikkeling

Toelichting van de vastgoedstrategie North Sea Port door Daan Schalck, CEO North Sea Port

Rondrit met bus naar specifieke vastgoedlocaties in de haven onder begeleiding van een gids

Sessie 4:  De toekomst van logistiek vastgoed: ruimtegebruik en de modal shift 
30 mei 2022, 14 tot 19.30 uur - Bezoekerscentrum Gent Zeehaven

Ann Vanderwegen, market research analyst JLL Belgium

Kyoto Van Herreweghe, advocaat Lydian

Kato Aerts, advocaat Lydian

Pieter-Jan Lijnen, beleidsadviseur vastgoed Departement Omgeving 

Toelichting en rondleiding in Gent Zeehaven 

Aansluitende netwerkreceptie



Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, gebruikt

worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Data, tijdstip en plaats

Maandag 9 mei 2022 van 13.30 tot 18.30 uur

Barry Callebaut, Ambachtenstraat 2, Lokeren

Maandag 16 mei 2022 van 14 tot 18.30 uur

DPD, de Tyraslaan, Vilvoorde

Maandag 23 mei 2022 van 14 tot 18.30 uur

Eutraco, Schoondonkweg 32, Willebroek

Maandag 30 mei 2022 van 14 tot 19.30 uur

Bezoekerscentrum North Sea Port, Rigakaai 1, Gent

Aansluitend is er een netwerkreceptie voorzien.

Inschrijven

Schrijf online in vóór 2 mei 2022 via puc.kuleuven.be.

De deelnameprijs voor de volledige opleiding is 900 euro. Alumni/studenten van het Postgraduaat in

de Vastgoedkunde en het Postgraduaat Smart Logistics betalen 825 euro. Bespaar op je

deelnamekosten via de kmo-portefeuille.

De deelnameprijs per sessie bedraagt 250 euro.

Je betaalt via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair

Centrum met vermelding van ' 400/0022/10730 + naam van de deelnemer(s)' en ontvangt geen factuur.

Of je betaalt na ontvangst van factuur. Duid bij je inschrijving aan hoe je wenst te betalen.

Praktisch

BIV is aangevraagd

Als RICS-lid of kandidaat-lid kan je deze opleiding inbrengen als onderdeel van je Professional

Development.

Erkenning

Ontdek alle opleidingen van Vastgoedkunde KU Leuven op www.kuleuven.be/vastgoedkunde.

Join Vastgoedkunde KU Leuven
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https://www.linkedin.com/groups/8467542/
https://twitter.com/Vastgoedkunde
https://kuleuven.be/vastgoedkunde

