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4 cases

Ondergronds parkeren

Ondergrondse retail

Ondergronds wonen

Ondergrondse werkruimte

3 vragen

Ruimtelijk rendement?

Financieel rendement? 
(Succesfactoren)

Risico’s? (Faalfactoren)



CASE 1 – PARKEREN

∆ = € 18.000/ppl





Ruimtelijk rendement?

Bovengrondse oppervlakte blijft 100% beschikbaar;
30% en meer dubbel gebruik.

Financieel rendement?

Grootste deel van het financieel rendement zit in de 
bovengrondse ontwikkeling
Potentieel in de exploitatie van het dubbelgebruik!





Succesfactoren
Dichtheid is een voorwaarde…
Functiemenging is een voorwaarde…
Hoge parkeerdruk is een voorwaarde…
Ontwikkelingspotentieel is een voorwaarde…
Schaalgrootte van projecten is een voorwaarde…
Schaalgrootte van de parkings is een voorwaarde om 
voldoende draagvlak te hebben voor een intensief beheer
(vanaf 70 à 80 parkings)

Faalfactoren
Grote investering, gaat alle andere vooraf
Bouw is moeilijk faseerbaar
Complex juridische structuur van mede-eigendom



CASE 2: WONEN

Technische ruimte Nachtgedeelte (Parkeren)



Ruimtelijk rendement?

Technische ruimte  5%
Nachtgedeelte  40 à 50%

Financieel rendement?
Ruim voldoende financieel rendement. 
+Minder ruimte (factor 50%)
+Besparingen in de installatiekost zelf

Risico’s?
Markt aanvaardt niet
Regelgeving belet het benutten van het extra potentieel



CASE 3: retail



Ruimtelijk rendement

Distributief effect…
Optimaliseren van bestaande retaillocaties…
Ondergronds = uit het zicht, (retail)ontwikkelingen op 
plekken waar dit anders ondenkbaar is



Financieel rendement?

Geen issue



Succesfactoren
Retaillocatie

Faalfactoren

Grote investering, gaat alle andere vooraf
Bouw is moeilijk faseerbaar
Complex juridische structuur van mede-eigendom



CASE 4: WERKRUIMTE - ’Light Falls’









Ruimtelijk rendement?

10% ’extra’ ruimte (20%?)
Optimalisatie van de bouwmogelijkheden over het hele 
terrein.

Financieel rendement

Zelfde verkoopswaarde bovengronds als ondergronds door 
slimme combinaties van ondergrond – ‘tussengrond’ –
bovengrond
Kostenbesparingen doorheen de diversiteit en de 
schaalgrootte van het project



Succesfactoren

Schaalgrootte 

Mixiteit en functiemenging, 

Densiteit – stedelijke druk, druk op de markt

Ruimtelijke kwaliteit en financiële of economische 
meerwaarde sporen samen.



Faalfactoren

(12% tot 300%) duurder dan dezelfde functie bovengronds

Marktdrempel

Ondergrondse structuur determineert de bovengrondse 

Faseerbaar in de bouw

Vacuum in de reglementering

‘First money out, last money in’

Verschil in afschrijvingstermijnen



KANSEN voor het BELEID

“Ondergronds bouwen is geen doel op zich’, ruimtelijk 
rendement is dat wel”

“Ondergronds bouwen dient bovengrondse ruimte te 
creëren”

“Ondergronds bouwen is meestal deel van…”

 “ondergronds bouwen” als thema slim inbrengen in 
verschillende beleidscategorieën en beleidsdomeinen



KANSEN voor het BELEID

Bewustwording

Strategische planning
Parkeerbeleid
Kleinhandel en kernversterking

Uitvoeringsplanning

Vergunningenbeleid


