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Cohousing vindt weg naar Limburg

Facelift voor de
renovatiepremie
Sinds 1 februari zit de renovatiepremie in een nieuw jasje.
Je komt ervoor in aanmerking
wanneer je een woning van
minstens 30 jaar wil renoveren
of een bestaand gebouw wil
omvormen tot een woning. Wie
de ruwbouw, het buitenschrijnwerk, het dak of de technische installaties onder handen
neemt, kan de steun aanvragen. Voorwaarde is wel dat je
minstens voor 2.500 euro (exclusief btw) kosten maakt. De
premie

De oude chocoladefabriek in Tongeren telt binnenkort 70 wooneenheden.
(Foto Stijn Bollaert - Ontwerp van a2o)

afhankelijk

het factuurbedrag. De maxima zijn respectievelijk beperkt

C

ohousing
heeft
nu
eindelijk ook de weg
naar Limburg gevonden. Er staan projecten in de
steigers in o.a. Alken, Beringen,
Hasselt, Hechtel-Eksel, Peer en
Tongeren. Rik Neven van architectuurwebsite architectura.be
ziet de populariteit van alternatieve vormen van samenwonen
zoals cohousing in de toekomst
alleen maar toenemen.

bedraagt

van het inkomen 20 of 30% van

tot 2.500 of 3.333 euro per

Cohousingproject
TRiS in Beringen.

categorie. In totaal of over
de vier categorieën heen kan
je niet meer dan 10.000 euro
ontvangen.

Delen
Delen is de rode draad doorheen het

kantshoeve getransformeerd in elf

cohousingverhaal en dat kan op ver-

wooneenheden. “Iedereen blijft er zijn

schillende manieren. “In de toekomst

privé-woning behouden, maar er is een

zal de privétuin veel kleiner zijn met

gemeenschappelijke ruimte met een

daarnaast een grote

keuken voorzien. Daarnaast zijn er ge-

gemeenschap-

pelijke tuin. Minder ruimte wil zeker

meenschappelijke parkeerplaatsen en

niet zeggen dat je moet inboeten aan

delen de bewoners de moestuin”, om-

Appartementen
nemen
de bovenhand

levens- en woonkwaliteit. En ook fi-

schrijft Robin Houben van Cohousing

“Meer dan ooit is er nood aan een effi-

nancieel is cohousing niet oninteres-

Limburg. Nog een mooi voorbeeld van

Appartementen winnen meer

ciënter gebruik van de beschikbare

sant, want de kosten deel je natuurlijk

cohousing, al noemen ze het eerder

en meer aan populariteit. De

ruimte. Dit kan door meer te delen.

ook. Andere voorbeelden? Denk aan

co-wonen doordat ze geen leefruimte

Vlaamse

Zeker met de invoering van de be-

een gezamenlijk wasserette of een

delen, is de oude chocoladefabriek in

becijferde dat vandaag 27%

Confederatie

polyvalente ruimte die iedereen kan

Nerem-Tongeren. Het gebouw uit 1909

van de bestaande woningen

gebruiken voor pakweg het organise-

telt binnenkort 70 wooneenheden.

appartementen

zijn.

+ 5 maart

+ 26 februari 12u

+ 30 april

+ 22 april 12u

+ 11 juni

+ 3 juni 12u

+ 17 september

+ 9 september 12u

+ 22 oktober

+ 14 oktober 12u

+ 3 december

+ 25 november 12u

Tegen

van meerdere are zal hebben.”

ren van een feestje of waar de kinde-

“De bewoners beschikken er over een

2022 zal dat cijfer klimmen

Dat cohousing met enige vertraging

ren samen huiswerk kunnen maken.”

collectieve tuin. Hier kunnen ze samen

tot 29%. In 2018 waren liefst

naar Limburg overwaait, hoeft niet zo

Een van de problemen waar cohou-

eten, spelen, ontmoeten of groenten

63% van de vergunde nieuw-

gek te zijn. Onze provincie telt geen

sing vandaag mee kampt, is dat er op

verbouwen. Het is de primaire voe-

bouwwoningen

Vooral

dichtbevolkte steden zoals Antwerpen,

wetgevend vlak nauwelijks iets voor-

dingsbodem voor het gemeenschaps-

de vrijstaande huizen boeten

Gent of Brussel. “Wel nemen we met

zien is. “Juridisch is er nog werk aan

gevoel. Daarnaast deelt de gemeen-

aan terrein in. Oorzaken zijn de

minder inwoners meer open plekken

de winkel. Als je een project wil rea-

schap nog twee ruimtes, de vroegere

dure bouwgronden, de verste-

in wat resulteert in een slecht ruimte-

liseren, bots je op oude voorschriften

hoofdingang en een werkplaats. Ideaal

delijking, demografische groei

lijk rendement. Een probleem dat voor

die bepaalde zaken nog niet toelaten.

voor feestjes, maar ook voor pakweg

en de wijzigende gezinssamen-

heel Vlaanderen geldt. Het Beleids-

Daarnaast zullen er altijd heel goede

exposities. Het project is een mooi

stellingen. Het hoeft niet te

plan Ruimte Vlaanderen, beter bekend

afspraken nodig zijn tussen de bewo-

voorbeeld van een herbestemming

verwonderen dat vooral in het

als de betonstop, wil hier komaf mee

ners”, waarschuwt Neven.

maken. Doel is om meer vrije ruimte

Afsluit 2020

Bouw

tonstop gaat het niet meer op dat
bijvoorbeeld iedereen een eigen tuin

flats.

Verschijningsdata 2020

van industrieel erfgoed. Ongetwijfeld

Brusselse flats populair zijn. In

volgen er nog meer gelijkaardige pro-

Limburg schieten ze vooral in

te vrijwaren en denser te bouwen”,

Voorbeelden

jecten in de toekomst”, besluit archi-

Bree, Hasselt en Genk als pad-

schetst Neven.

In Alken wordt momenteel een vier-

tect Stefaan Evers van bureau a2o.

denstoelen uit de grond.
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Verantwoordelijke uitgever: Hans De Loore, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Een woning kopen in Antwerpen?
Tips van een expert

Nieuwbouw: Eilandje, Nieuw Zuid
of Linkeroever?
“Op het Eilandje en op Nieuw Zuid
zien we een instroom van mensen
uit Antwerpen-stad, maar ook uit de
groene noordrand van Antwerpen:
mensen die minder in de file willen
staan en van de stad, zijn musea, concerten en restaurants genieten. Nieuw
Zuid is in trek, maar erg duur. Als ze de
prijzen zien, kiezen veel mensen vaak
eerder voor Regatta op Linkeroever,
waar je meer betaalbare appartementen met veel buitenruimte kunt vinden.
Linkeroever heeft als extra troef de
aangekondigde voetgangers- en fietsersbrug.”
“Door de lage rente wordt er in nieuwbouw ook veel door investeerders gekocht. Denk aan mensen die op hun
zestigste een appartement voor hun

Zomerbar Park Spoor Noord. Een oase in een buurt waar maar weinig woningen over veel buitenruimte beschikken.
(Foto © Jonas Van Bouwel)

oude dag kopen maar het eerst zelf
verhuren. Persoonlijk geloof ik meer in
Nieuw Zuid dan in het Eilandje. Op het

D

Eilandje heb je enkel appartementen,

e immomarkt in stad
Antwerpen is hot en
vertoont geen neiging
tot afkoelen. Wat zijn de
meest populaire buurten en
waar kunnen starters terecht?

tot voor een paar jaar aan 390.000

ning en upgraden naar een grotere.

op het Nieuw Zuid komen ook eenge-

euro werden verkocht, gaan hier nu

Een ander fenomeen zijn mensen met

zinswoningen, wat een betere mix van

vlot voor 470.000 euro van de hand.

studerende kinderen die de prijs van

gezinssamenstellingen zal opleveren.”

Vroeger verkochten we in deze buur-

een kot bekijken en besluiten zelf in

ten 90% van de woningen aan vraag-

de stad te komen wonen, in een groot

prijs, nu wordt er vaak meer gebo-

huis waar ze soms een volledige ver-

den. Het meest in trek zijn woningen

dieping inrichten voor hun studerende

met een buitenruimte: een stadstuin,

kinderen.”

een koer of een groot terras. De prijDie vragen legden we voor aan Filip

zen worden de hoogte in gejaagd

Buurten voor starters

Van Bellinghen, zaakvoerder van Era

door mensen die al een paar jaar op

“Mensen met een beperkter budget

Stadsgoed Antwerpen.

zoek zijn naar een nieuwe woning,

en een grote sociale openheid kiezen

Stijgingen tot 30%
Filip

Van

Bellinghen:

“Van

vaak al een huis voor hun neus heb-

makkelijker voor goedkopere, mul-

ben zien weggekaapt worden en be-

ticulturele buurten zoals 2060, om-

stads-

sluiten een hoger bod te doen voor

geving Park Spoor Noord en Borger-

vlucht is in Antwerpen geen sprake,

een pand dat ze echt willen. In de

hout. Op de Belgiëlei kan je een oud

integendeel. Veel mensen willen in

Harmoniebuurt heerst dan ook een

appartement op de kop tikken voor

de stad wonen. De vraag stijgt en op

echt wijkgevoel met koffiebars, res-

150.000 euro. Vaak in iets minder

de markt van bestaande huizen en

taurantjes, buurtwinkels. De nieuwe

verzorgde gebouwen met veel ver-

appartementen is het aanbod con-

inwoners passen zich aan het stads-

schillende nationaliteiten, maar best

stant. Dat zorgt voor flinke prijsstijgin-

leven aan: ze doen vaak een auto

charmant en uitstekend bereikbaar.

gen. De hotste wijken zijn Markgrave,

weg en gebruiken deelmobiliteit. In

Ik

Brederode en Harmonie. Daar zagen

deze buurt zien we vooral tweever-

nieuwde

geloof

ook
Italiëlei.

sterk
Als

in
de

de

ver-

werken

Harmonie

(met

op

de

foto

dieners met kinderen, mensen die

achter de rug zijn, wordt Antwerpen

met flinke prijsstijgingen.

gecasht hebben op een vorige wo-

Parijs in dorpsformaat.”

(Foto © SIGRIDSPINNOX.COM)

we

afgelopen

jaren

het

Harmoniepark) is één van de wijken

prijsstijgingen

tot 30%. Te renoveren woningen die
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27 maart 2019

Spelen, relaxen en eten
in de kerk bij nieuw
cohousingproject
in Gentbrugge

Wonen in
72.000 m2 groen
op 1.000 m van
Gravensteen
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+ 25 maart

+ 2 maart 12u

+ 7 oktober

+ 14 september 12u
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Coverbeeld: De Tuin van Padua ©BAST architects & engineers
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Brusselse westkant
zet revival in
met nieuwe
woonprojecten

Internationaal
energiezuinig
wonen
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