
Liever uitzicht op water
dan groene omgeving

"Door het groeiende aanbod aan kwalita-
tieve nieuwbouwappartementen staat de
markt van oude appartementen onder
druk," zegt Sven Potvin, directeur residen-
tieel vastgoed bij Quares (Antwerpen).
"Veel dergelijke appartementen zijn eigen-
dom van oudere mensen, die geen zin
hebben om zelf de rompslomp van een
 renovatie op zich te nemen." 
Er is enorm veel interesse in nieuwbouw,
ook van jongere generaties, maar niet om
het even waar. "Ze zoeken een levendige
omgeving, met wat openbaar groen in de
vorm van buurtpleintjes, aansluiting op het
openbaar vervoer, maar ook bars, kleine
restaurants en bijvoorbeeld flexwerkplaat-
sen dichtbij,” aldus Potvin. “Het Eilandje is
daarvan een prima voorbeeld. Dat bete-
kent niet dat chique straten zoals de Jan
Van Rijswijcklaan of de Markgravelei heb-
ben afgedaan. Die blijven hun grandeur
behouden, maar trekken wel een ander,
doorgaans ouder publiek aan. De echte
 terugval zit buiten de stad. De villawijken
in Brasschaat, Schoten en ‘s-Gravenwezel
zijn nu minder gegeerd."

Functies delen
De huidige trend neigt naar kleinere
 appartementen in grotere gebouwen.
"Tien jaar geleden bedroeg de gemiddelde
woonoppervlakte in een appartement nog
105 tot 110 m2, nu 90 tot 95 m2. En die evo-
lutie is nog niet voorbij." Maar kleinere
 appartementen betekent niet noodzakelijk

Sven Potvin (Quares):

“De jongere generaties 
zoeken een levendige omgeving,
met buurtpleintjes, openbaar
vervoer, maar ook flexwerk -

plaatsen in de buurt” 

Heroplevende buurten zoals het Eilandje en nieuwe wijken zoals Nieuw Zuid maken van

Antwerpen een aantrekkelijke woonstad. Bewoners kijken niet alleen naar prijs en

hedendaags comfort, maar houden ook rekening met het uitzicht en de omgeving.

Koen Mortelmans
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inboeten aan woonruimte. "Stilaan ver-
dwijnen bepaalde functies uit woningen.
Flexwerkplekken zijn daarvan een voor-
beeld. En kijk ook naar het succes van ini-
tiatieven zoals wasbars. Ik verwacht dat
projectontwikkelaars in de toekomst meer
gemeenschappelijke functies zullen inte-
greren in nieuwe collectieve woongebou-
wen. De stad legt nu al buurtpleintjes aan,
maar ook de aanleg van gemeenschappe-
lijke binnentuinen wint terrein."
Een ander voorbeeld van gedeelde infra-
structuur zijn sorteerstraten voor afval, in
plaats van individuele containers. "Wij

ANTWERPENAREN KEREN TERUG NAAR STADSWIJKEN EN GEMEENTECENTRA

voorzien zo'n sorteerstraat bij de nieuwe
residenties New York en London, langs de
Londenstraat en het Kattendijkdok. De
commerciële invulling van de benedenver-
dieping brengt leven in de buurt. Residen-
tie New York staat parallel met de kade,
zodat de bewoners uitzicht hebben op het
water en op een deel van de haven. Wonen
langs het water is hot, maar deze oriëntatie
trekt de vierkantemeterprijs van deze
 appartementen wel op."

Bruisend Mechelen
Dieter Gielen, managing partner bij pro-
jectontwikkelaar Cogiva (Keerbergen),
merkt op dat de trend naar kleinere en
meer centraal gelegen woningen geen
 typisch Antwerps fenomeen is. "In Meche-
len en omgeving merken we hetzelfde ver-
schijnsel. Niet dat er geen belangstelling
meer is voor de villawijken in Bonheiden of
Keerbergen, maar de prijzen staan er
onder druk. Vooral voor de echt grotere
villa's op erg grote percelen worden kan-
didaat-kopers schaarser."
"Mechelen is dankzij de inspanningen van
het stadsbestuur in vijftien jaar tijd van een
grijze stad veranderd in een bruisend cen-
trum. Wegens de huidige verkeerssituatie
zijn veel jonge mensen die in Antwerpen of
Brussel werken, er op zoek naar een kwali-
teitsappartement, maar er is ook heel wat
vraag van de iets oudere generatie die
wenst terug te keren naar de stad. Het is
aan de projectontwikkelaars om mee te



Dieter Gielen (Cogiva): 

“Het is aan de 
projectont wikkelaars om 

mee te denken over gepaste 
oplossingen, die duurzaamheid

koppelen aan comfort”

denken over gepaste oplossingen, die
duurzaamheid koppelen aan comfort. Door
het wijzigen van de mobiliteit en het ver-
dwijnen van industrie in sommige wijken
kunnen er in de toekomst nieuwe en vooral
slimme woonvormen gerealiseerd worden.”

Trek naar centra 
"De trek naar het centrum gebeurt niet al-
leen in de kernsteden," licht Gielen toe.
"Jonge mensen, maar ook de iets oudere
villabewoners verhuizen almaar meer naar

dorpskernen, om dichter bij winkels, dien-
sten en openbaar vervoer te wonen. En
aan een appartement is veel minder onder-
houd." In die optiek laat Cogiva momen-
teel in het centrum van Bonheiden de
voormalige bakkerij Van De Wijngaert en
bijgebouwen slopen. "We trekken er een
complex met dertien appartementen op.
In het kader van de kernversterking bou-
wen we een eindje achter de bestaande
rooilijn, zodat de stoep een brede en daar-
door veiligere openbare ruimte wordt." 
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Appartementen beter dan BEN 
Residentie De Wijngaert wordt een van de eerste appartementsgebou-
wen in Bonheiden en omgeving dat wordt opgetrokken volgens de BEN-
norm - wat staat voor bijna-energieneutraal. "BEN-20 om precies te zijn
(beter dan de minimumnorm BEN-30, red.). Dat betekent naast de ener-

giezuinigheid dat de kopers
vijf jaar lang geen onroe-
rende voorheffing zullen
moeten betalen," verklaart
Dieter Gielen van Cogiva. 
De Wijngaert is ook op an-
dere manieren bezig met
leefbaarheid. "In samen-
spraak met het gemeente-
lijke kwaliteitsbeleid is onder
meer voorzien om de gevels
af te werken met levend
groen." 

Op weg 
naar label
'outstanding' 
Residentie New York, op het
Eilandje in Antwerpen, telt alleen
appartementen met één en twee
slaapkamers, vanaf 190.000 euro.
Daardoor trekt ze naast bewo-
ners-eigenaars ook investeerders-
verhuurders aan. "We streven met
dit gebouw het Breeam-label
'outstanding' na. Dat impliceert
een doorgedreven energiezuinig-
heid, wat niet alleen voor eige-
naars-bewoners maar ook voor
huurders een pluspunt vormt,"
zegt Sven Potvin (Quares).


