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COLOFON

nadrukkelijk op de radar en naast de twee 
al toegezegde vestigingen in Woluwe en de 
Europese wijk zijn nog 200 units in onderhan-
deling. Het is de Franse coliving-specialist dus 
menens om op korte termijn marktaandeel te 
veroveren in ons land. 
Het bedrijf staat echter niet alleen met zijn am-
bities: Cohabs, Co-Homing, Colive, Colonies, 
Hejme, Morton Place, OurCrib of SmartHome 
zijn maar enkele van de specialisten ter zake. 
Intussen is daar de Brusselse uitbater Neybor 
bijgekomen en het Franse concept Sharies. Er 
is ook nog het nieuwe concept Residentz van 
de aandeelhouders achter pionier Cohabs. De 
actieradius strekt zich inmiddels ook veel ver-
der uit dan de hoofdstad. De Brusselse uit-
bater Ikoab wordt actief in Charleroi en Yust 
opende onlangs in Luik zijn tweede vestiging. 
De nieuwe huisvestingsvorm staat ook volop 
in de belangstelling van de vastgoedinvesteer-
ders. AG Real Estate en Alphastone participe-
ren in Cohabs, Eaglestone bouwt op maat van 
Colonies en Home Invest ontvangt de Fransen 
als huurder. 
Ontstaan in de chique of trendy wijken van 
Brussel werpt colving zich intussen op als een 
alternatief model voor een brede groep aan 
bewoners. De vaste all-in prijs is aantrekkelijk 
en een kamer is vaak goedkoper dan een klein 
appartement. In Brussel is een huurprijs van 
700 EUR per maand ongeveer het gemiddel-

de, maar er zijn ook al kamers vanaf 400 EUR 
beschikbaar. 
Van coliving wordt weleens gezegd dat het om 
een tijdelijke trend zou gaan, maar dat werd ook 
geopperd voor de coworking. In feite is het ook 
niet nieuw. Coliving gaat terug tot de gedeelde 
woonmodellen uit de 19e en 20e eeuw, zoals 
huurkazernes in het VK, kosthuizen in de VS 
en de chawls in West-India. Het mag dan wel 
eeuwenoud zijn, de moderne heruitvinding 
van samenwonen is de afgelopen tien jaar in 
een stroomversnelling geraakt. Het ontstond 
als een woongemeenschapsmodel voor ge-
lijkgestemde zielen die een oplossing zochten 
om betaalbaar wonen te combineren met meer 
comfort en sociale samenhorigheid. Intussen 
evolueerde het eveneens naar een model van 
‘smart living’ met een grote flexibiliteit zonder 
langetermijncontracten. 
In een tijdperk waarin de woningprijzen flink 
stijgen en de energiekosten de pan uit swingen 
is de coliving klaar om een volwaardige plaats in 
het residentiële landschap op te eisen. 

Martijn Reviers 
hoofdredacteur
mreviers@expertisenews.be
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INVESTERINGEN

AGRE lijft zorgvastgoeddochter 
van Ackermans & van Haren in

De vastgoedgroep AG Real Estate versterkt 
zijn aanwezigheid in het zorgvastgoed dankzij 
de overname van Anima, de uitbater en eige-
naar van seniorenhuisvesting binnen de hol-
ding Ackermans & van Haren. 
Er werd een akkoord gesloten met AvH (91,8%) 
en het management van Anima (8,2%), onder 
leiding van CEO Johan Crijns, voor de overna-
me van 100% van de aandelen van de zorgspe-
cialist. De transactie zal in de loop van het derde 
kwartaal afgerond worden en is nog onderwor-
pen aan de goedkeuring van de mededingings-
autoriteit. Voor AvH genereert de verkoop van 
Anima een cashopbrengst van ongeveer 300 
MEUR en een potentiële meerwaarde van ruim 
230 MEUR. In 2019 verkocht de holding ook al 
haar participatie van 71,72% in de Franse inves-
teerder en uitbater van rusthuizen Residalya 
(HPA) aan DomusVi. AGRE werd in de transac-
tie bijgestaan door de afdeling Real Estate van 
het advocatenkantoor Eubelius.
Anima werd opgericht in 2007 en omvat een 
netwerk met 24 woonzorgcentra waarvan 9 
in Vlaanderen, 7 in Brussel en 8 in Wallonië. In 
totaal vertegenwoordigt de portefeuille 2244 
rusthuisbedden, 257 assistentiewoningen en 
70 bedden voor herstelbedrijf. Het mikt op 
het hogere marktsegment in de seniorenhuis-
vesting. In 2021 realiseerde Anima een omzet 
van 99 MEUR (+3,5%) met een EBITDA van 
21,4 MEUR (+3,4%) op een balanstotaal van 
279,5 MEUR (+5,7%) en een nettowinst van 
4,4 MEUR (+19%).
Ruim de helft van het patrimonium of 64% 
van de beddencapaciteit betreft nieuwbouw. 
Anima heeft 78% van de gebouwen in eigen-
dom. Tegen eind 2024 zal het netwerk verder 
groeien tot 2947 bedden, onder meer door 
de opening van nieuwe zorgcentra op Tour 

& Taxis (juni 2022; 196 bedden) en op Parc 
de l’Alliance in Eigenbrakel (herfst 2022; 129 
bedden en 32 assistentiewoningen). De wer-
ken voor de nieuwbouw in Oudenaarde (64 
rusthuisbedden en 22 assistentiewoningen) 
zullen nog dit jaar worden opgestart. Ook de 
bouw van een nieuw zorgcentrum in Putte (98 
rusthuisbedden en 16 assistentiewoningen) is 
in voorbereiding. 
Dankzij de transactie vergroot AG Real Estate 
zijn portefeuille met zorgvastgoed richting 
800 MEUR. Voor de jongste editie van de 
Expertise 100 deelde de investeerder een 
portefeuille mee van 510 MEUR, waarvan 
236 MEUR in Belgisch zorgvastgoed. Door de 
overname wordt AGRE nu ook actief aan de 
operationele kant van de zorgsector. Anima 
heeft 1631 medewerkers in dienst. De groep 
AG is al vertrouwd met de exploitatie van 
vastgoed via zijn filiaal Interparking.(18/05)

Franse zorgbelegger Lifento 
verdubbelt in België

De Franse gespecialiseerde investeerder in 
zorgvastgoed Lifento verdubbelt zijn aanwe-
zigheid in België met de aankoop van twee ge-
specialiseerde instellingen voor autistische en 
mentaal mindervalide volwassenen. 
De acquisitie heeft betrekking op het Do-
maine de La Brouffe en Domaine Roi Soleil, 
beiden gelegen in Couvin. De gebouwen ver-
tegenwoordigen samen een totale oppervlak-
te van 9097 m2 met een capaciteit voor 95 
personen. Een van de gebouwen wordt mo-
menteel volledig gerenoveerd met de opleve-
ring vooropgesteld eind 2022. Voor de twee-
de eigendom is een renovatie gepland voor de 
periode 2023-2024. Voor de uitbating werd 
een overeenkomst voor 18 jaar getekend 
met de lokale operator Mariembourg Santé. 
Lifento werd in de aankoop geadviseerd 
door Loyens & Loeff (Christophe Laurent en 
Antoine Béchaimont) en Socotec (Louanas 
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Azoune). Expertise schat de investerings-
waarde in een vork van 12 à 15 MEUR. 
Gespecialiseerde OPPCI. De aankoop ge-
beurt door het Organisme Professionnel 
de Placement Collectif Immobilier (OPPCI) 
‘Lifento Care’, een niet beursgenoteerd alter-
natief vastgoedfonds. Anders dan OPCI’s heb-
ben OPPCI’s meer speelruimte wat risicosprei-
ding en het aangaan van schulden betreft, en 
kunnen zij voor hun investeringen gebruik ma-
ken van het hefboomeffect van schulden.
Lifento werd opgericht in 2018 als beheer-
der van vastgoedfondsen die gespeciali-
seerd zijn in gezondheidszorg. De portefeuille 
heeft een waarde van ongeveer 200 MEUR 
met panden in Frankrijk, België, Portugal, 
Italië en Duitsland. Het beheer is in handen 
van Aequam Capital. De OPPCI Lifento Care 
controleert nu 9 eigendommen waarvan 4 in 
België en 5 in Frankrijk.(23/05) 

Orpea zet voor drie miljard 
zorgvastgoed in de etalage

De Franse rusthuisuitbater Orpea gaat meer 
dan een derde van zijn vastgoedpatrimonium 
verkopen, deels via een sale-and-leaseback. 
In totaal gaat het om drie miljard euro in uit-
verkoop op een totale portefeuille van 8,179 
miljard euro. Dat heeft het bedrijf meege-
deeld bij de publicatie van de jaarcijfers. De 
verkoop van het zorgvastgoed van Orpea zou 
groeikansen kunnen bieden aan Belgische 
specialisten als Aedifica, Cofinimmo en Care 
Property Invest. 
De geplande verkoop is onderdeel van de uit-
voering van het financieringsplan om de ba-
lansschuld van de door schandalen geplaagde 
groep te verminderen. Tegen eind 2023 zou al 
voor minstens één miljard euro verkocht wor-
den en de volledige operatie zou tegen eind 
2025 afgerond moeten zijn. Ruim twee der-
de van het vastgoedpatrimonium van Orpea 
is gelegen in Frankrijk en de Benelux.(16/05)

Aedifica investeert in Vulpia-
rusthuis in Somme-Leuze

De Belgische zorgvastgoedportefeuille van 
Aedifica wordt uitgebreid met een investering 
van 21 MEUR in Somme-Leuze in de provincie 
Namen. Het gaat om het bestaande zorgcen-
trum Résidence Véronique met een capaciteit 
voor 72 bewoners, dat uitgebreid wordt met 
59 bedden. De oplevering volgt in het vierde 
kwartaal van 2024. 
Het woonzorgcentrum wordt verhuurd aan 
Vulpia op basis van een nieuwe, niet-opzeg-
bare triple-netovereenkomst met een looptijd 
van 27 jaar. Het initiële nettohuurrendement 
bedraagt ongeveer 4,5%. 
De acquisitie van het bestaande gebouw vergt 
een investering van 11 MEUR en wordt gefi-
nancierd via een inbreng in natura door de uit-
gifte van 74.172 nieuwe aandelen.(17/05) 

BNPP REIM verwerft 
Konkel voor Afer Pierre

BNP Paribas REIM heeft de recent door 
Expertise aangekondigde aankoop bevestigd 
van de residentie Opera III aan de Konkelstraat 
in Sint-Pieters-Woluwe. De Franse fondsbe-
heerder doet de aankoop voor Afer Pierre: 
een fonds dat begin dit jaar gelanceerd werd 
voor de Association Française d’Epargne et de 
Retraite (Franse vereniging voor spaargelden 
en pensioenen) met de steun van de verzeke-
raar Abeille Assurances (het vroegere Aviva 
France). Afer Pierre streeft naar een jaarlijks 
rendement van ongeveer 4% over een periode 
van 10 jaar. Voor Afer Pierre en bij uitbreiding 
BNP Paribas REIM gaat het om de eerste in-
vestering op de Belgische residentiële markt. 
De acquisitie van Opera III betreft een aan-
delentransactie door de overname van de 
vennootschap Konkel Properties van Royal 
Properties Group (familie Lisman). Het ge-
bouw van 3848 m2 omvat 33 appartementen 
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verdeeld over acht verdiepingen. BNP Paribas 
REIM werd geadviseerd door Allen & Overy, 
ProGroup, KPMG Frankrijk en BNP Paribas 
Real Estate. Er werden geen prijsdetails mee-
gedeeld, maar Expertise schat de investe-
ringswaarde op meer dan 12 MEUR.
‘Deze acquisitie benadrukt ons vermogen 
om beleggingskansen te vinden op een off-
marketbasis, wat onze institutionele beleg-
gers in staat stelt te diversifiëren naar ande-
re activaklassen in de Eurozone’, verduidelijkt 
Casper van der Woude, Directeur Belux voor 
BNP Paribas REIM.(24/5)
 

Privé koopt flats tegen 
rendement van 5%

Een privébelegger is eigenaar geworden 
van een residentieel gebouw aan de Huart 
Hamoirlaan 56 in Schaarbeek. De eigen-
dom van 340 m2 omvat vier appartementen.  
De verkoopprijs bedraagt 950.000 EUR op 
basis van een aanvangsrendement van 5%. 
De transactie werd voor rekening van de ver-
koper bemiddeld door Allten. Buyerside assis-
teerde de koper.(15/05)

DE MARKT IN VLAANDEREN

Cores start ontwikkeling 
Gravenhof in Beveren

In het centrum van Beveren heeft Cores Deve-
lopment de vergunning aangevraagd voor het 
woonproject Gravenhof aan het Gravenplein.
De ontwikkeling van 17.000 m2 voorziet in 
vier volumes met zes bovengrondse verdie-
pingen en een totaal van 148 units. Op de be-
nedenverdieping komt ruimte voor kantoor-
functies, dienstverlening en vrije beroepen. 
Het aanbod woningen omvat appartementen 

en penthouses met inpandig terras en met één 
(40%), twee (43%) of drie (17%) slaapkamers, 
op een oppervlakte tussen 53 en 161 m2 naar 
plannen van B-Architecten. Het omgevings-
ontwerp werd getekend door Land.(12/05) 

Antonissen bouwt op 
Dungelhoeff in Lier

Antonissen Development Group heeft de ver-
gunning aangevraagd voor een woonproject op 
de Dungelhoeffsite in het centrum van Lier. 
Op een terrein van 3 hectare tussen de David 
Tenierslaan, de Boomlaarstraat, de Antoon 
van Dycklaan en de Bosstraat worden de  
bestaande gebouwen afgebroken om plaats te 
maken voor een nieuwe woonontwikkeling die 
centraal in het parkgebied wordt ingeplant. 
Er komt een totaal van 113 woningen met pri-
vate buitenruimte en zes polyvalente ruimtes 
met een eventuele invulling als coworkingruim-
te of locatie voor vrije beroepen. Het aanbod 
woningen omvat 23 eengezinswoningen en 85 
appartementen met een oppervlakte tussen 
54 en 150 m2 en een tot drie slaapkamers. De 
plannen zijn van WV Architecten.Binnen het 
RUP Dungelhoeff leverden Matexi en Cordeel 
iets verderop recent een ontwikkeling met 140  
woningen op.(15/05)

Proland werkt aan 
woonproject in Rumst

In Rumst heeft Proland, het Belgische ontwik- 
kelingsfiliaal van de Nederlandse groep Bree-
vast, de vergunning gevraagd voor een woon-
project langs de industriezone Molleveld.
De ontwikkeling van ‘Terhagen’ voorziet in 
de bouw van twee volumes en twee eenge-
zinswoningen op een braakliggend terrein 
tussen de Korte Veerstraat, De Rupelstraat 
en de Kloosterstraat, die werden ontworpen 
door Architectenbureau Nicolas. Het aanbod  

http://expertisemedia.be


 expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | SQUARE INFO 347 | 26.05.2022 6



bestaat uit 63 appartementen met een tot drie 
slaapkamers en een oppervlakte tussen 46 en 
124 m2. Het openbaar onderzoek loopt tot 11 
juni.(18/05)

Project van ICN in Beerse 
in onderzoek

In Beerse heeft ICN Development via de ven-
nootschap Vastgoed CW de vergunning aan-
gevraagd voor de bouw van een gemengd 
project. De ontwikkeling verloopt in samen-
werking met het bouwbedrijf Woestenborghs 
uit Merksplas. 
Aan de Bisschopslaan 48-50 komt een meer-
gezinswoning met 26 appartementen (59 
tot 144 m2), verspreid over vijf bovengrond-
se verdiepingen aan een centraal plein. De 
naastgelegen historische Villa Antoinette 
wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat 
en omgebouwd tot twee casco ruimtes voor 
handel of horeca. Vanuit het naastgelegen 
park ‘De Echelpoel’ wordt over de project-
site een trage verbinding gecreëerd richting 
het dorpscentrum. De plannen zijn van LV-
Architecten.(18/05) 

Antonissen bouwt langs 
Keizerspark in Wingene

In Wingene loopt het openbaar onderzoek 
naar de plannen van Antonissen Development 
Group voor de bouw van een nieuw woon-
project langs het toekomstige Keizerspark in 
het centrum.
Op een braakliggend terrein in de Brouwerijs-
traat worden twee volumes gecreëerd die qua 
architectuur aansluiten op de bestaande resi-
dentiële context en het aan te leggen park, met 
43 units (57 tot 126 m2) waarvan 39 apparte-
menten met een tot drie slaapkamers en 4 sta-
pelwoningen. De plannen zijn van B2Ai, Studio 
Basta tekende het omgevingsontwerp.(22/05)    

Gentse woontorens van 
Triple Living terug naar af

De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de 
vergunning vernietigd voor de bouw van twee 
woontorens van 80 meter hoog in de stations-
buurt van Gent-Sint-Pieters door het ontbre-
ken van een milieueffectenrapport. Het project 
aan de Koningin Fabiolalaan werd in 2013 oor-
spronkelijk geïnitieerd onder de naam ‘Queen 
Towers’ door de vastgoedtak van de ondertus-
sen failliete Optima Bank. Later werd het pro-
ject overgenomen door ontwikkelaar Triple 
Living, die het naar een ontwerp van Bontinck 
herdoopte tot ‘Stationstuinen’ en er 233 appar-
tementen, een hotel met 133 kamers en een 
foodcourt voorzag.(11/05)

Atenor en 3D breien vervolg 
aan De Molens in Deinze

In Deinze hebben Atenor en 3D Real Estate de 
vergunning aangevraagd voor de tweede en 
laatste fase van hun grootschalige woonproject 
De Molens langs de rivier de Leie in het cen-
trum van de stad. Op de site van de voormalige 
Dossche-molens langs de Tolpoortstraat verrij-
zen vier volumes van verschillende typologieën 
met een totaal van 170 woningen en vijf com-
merciële ruimtes (1250 m2) naar een ontwerp 
van de Noorse architect Reiulf Ramstad (RRA) 
en het Belgische kantoor URA, met B2Ai als uit-
voerend architect. Langs de Leie wordt een tra-
ge verbinding met de stadskern aangelegd en 
de bestaande loskade wordt omgevormd tot 
aanmeersteiger voor watertoerisme. Het aan-
bod omvat appartementen met een oppervlak-
te tussen 50 en 164 m2 en een tot drie slaapka-
mers. Voor de eerste fase met 107 woningen 
werden de werken vorig jaar gestart. De prijzen 
voor een appartement met twee kamers zitten 
in een vork tussen 3300 en 4000 EUR/m2. De 
eerste bewoners worden tegen de zomer van 
2023 verwacht.(24/05)

http://expertisemedia.be


 expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | SQUARE INFO 347 | 26.05.2022 7



IN BRUSSEL

Lidl bouwt woningen langs 
het kanaal in Anderlecht

In Brussel is de bouwvergunning afgeleverd 
voor de vervanging van de Lidl-supermarkt 
langs de Biestebroekkaai aan het kanaal van 
Anderlecht. Boven de winkelsokkel wordt een 
totaal van 43 woningen voorzien met groene 
ruimte voor de bewoners op het dak. Het aan-
bod bestaat uit 5 studio’s, 8 appartementen 
met een, 19 met twee en 11 met drie slaap-
kamers. Het project voorziet verder in de 
plaatsing van zonnepanelen en een water- en 
warmtewinningssysteem. De woningen zul-
len worden aangeboden aan een Nederlandse 
projectontwikkelaar, Lidl ontvangt de grond-
waarde van de verkochte flats.(22/05)

IN WALLONIË

e-maprod boekt opnieuw 
succes buiten Brussel

De Brusselse ontwikkelaar e-maprod zet 
zijn activiteiten buiten de hoofdstad verder 
met de start van een nieuw woonproject in 
Namen. ‘Artemis’ voorziet in de ontwikkeling 
van een volume met vijf bovengrondse verdie-
pingen langs de vijver Petit-Ry in deelgemeen-
te Jambes. Er komen 59 appartementen met 
een tot drie slaapkamers en een oppervlakte 
tussen 68 en 140 m2. De commercialisatie is 
in handen van Latour & Petit en Immobilière 
Hendrix. De prijzen situeren zich rond 3000 
EUR/m2 voor een appartement met twee 
slaapkamers. Een vijfde van de woningen 
werd al gereserveerd. 
De ontwikkelaar zette zijn eerste stappen 
buiten Brussel met ‘Moulin à Vent’ in Waver, 

waar het merendeel van de 24 appartemen-
ten binnen het jaar verkocht waren. Vorige zo-
mer werd de tweede fase van het project ‘Vue 
Verte’ (93 units), eveneens in Jambes, overge-
nomen van Immobel.(22/05)  

Grootscheeps woonproject 
langs de Dijle in Waver

Op een buurtvergadering in Waver hebben 
de Brabantse investeringsgroep Maxigroupe 
en International Real Estate van privébeleg-
ger Luc Liégeois begin deze maand hun plan-
nen uit de doeken gedaan voor Rive Verte, de 
grootschalige woonontwikkeling in de buurt 
van het stadscentrum, op een terrein van  
6 hectare dat wordt ontsloten door de Rue 
des Drapiers en de Dijle.
De site wordt ingevuld met 332 woningen, 
verspreid over verschillende volumes met 
maximaal tien bovengrondse verdiepingen, 
waarvan 300 appartementen, 18 eengezins-
woningen en 7 tweewoonstvilla’s. Tussen de 
woonzones en de rivier wordt een park met 
vijver aangelegd. Een derde van de parkeer-
ruimte (105 plaatsen) wordt publiek. 
De plannen zijn van architectenbureau Agora 
en het multidisciplinaire team Epu.re.(17/05)

Woonproject in dorpscentrum 
Arbre voorgesteld

In Arbre, een deelgemeente van Aat, heeft de 
lokale ontwikkelaar SN Concept de plannen 
voor een woonproject kenbaar gemaakt aan 
de buurtbewoners. 
Op een terrein van 2,5 hectare tussen de Rue 
de Mazette en de Rue de Soignies in het cen-
trum van het dorp worden 52 units gebouwd, 
voornamelijk eengezinswoningen en enkele 
appartementen. De vergunningen worden 
volgend jaar aangevraagd.(15/05)  
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Na een pauze van twee jaar kon eindelijk de 
14de editie doorgaan van het Vastgoedevent 
Gent, met als thema ‘Betaalbaar wonen – 
Huisvesting Gent: uitdaging 2030’. Tijdens de 
verwelkoming van de 330 aanwezigen deed 
burgemeester Mathias De Clercq een oproep 
aan de vastgoedsector om in alle segmenten 
meer en kwalitatief aanbod te creëren voor de 
lagere inkomensklassen. Dit door ‘wijs te ver-
dichten en in te breiden, te focussen op huur-
woningen, en flexibel te werk te gaan binnen 
een flexibel kader.’ Vanuit de stad zou 90 MEUR 
vrijgemaakt worden ter ondersteuning. 

In afwachting van wat er concreet uit de bus 

PROJECTONTWIKKELING

Gent zoekt oplossingen voor betaalbaar wonen

Het stadsbestuur van Gent doet een oproep om initiatieven op te starten voor be-
taalbaar wonen vanuit de vastgoedsector. Die vraagt op zijn beurt om politieke wil 
en daadkracht om de talrijke ideeën te ondersteunen met consistente en eenvoudige  
regelgeving. Tina Mafrans

zal komen, stelde Christophe Maes, voorzit-
ter van Vastgoedevent Gent, alvast voor om 
de gelegenheid aan te grijpen voor de oprich-
ting van een permanent bouwoverlegcomité 
dat zo’n drie keer per jaar zou samenkomen op 
regionaal-stedelijk niveau.

Wie kan wat betalen?

In zijn inleiding stelde voormalig Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck het probleem 
scherp door de Vlaamse inkomens te verde-
len in vijf kwintielen met een maximaal bedrag 
dat elk kwintiel kan uitgeven aan huur of een 
lening op basis van een woonquote van 30%. 
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Het probleem van betaalbaarheid stelt zich 
het meest bij Q1, Q2 en Q3, en is vooral dra-
matisch bij private huurders. Anderzijds 
neemt het aantal eigenaars toe in de hogere 
kwintielen en belanden woonsubsidies ook in 
de foute groep. Van Broeck hekelde nog de 
‘chantage’ van buurtbewoners en de steeds 
langer wordende doorlooptijden van vergun-
ningstrajecten. Hij pleitte dan ook voor het 
vastleggen van dichtheden en programma’s, 
voor het opleiden van burgers opdat ze met 
inzicht kunnen participeren, en voor het uit-
werken van een doelgroepenbeleid voor 
de kwetsbare eerste drie kwintielen met de 
woonquote als verplichte benchmark.

Ook middenklasse krijgt het moeilijk 

Filip Canfyn, senior advisor bij adviesbureau 
Rebelgroup, trok aan de alarmbel over het 
feit dat een steeds groter wordende groep 
van ‘key workers’ - zoals leraars, postbodes, 
verpleegsters, winkelbedienden en kelners - 
het moeilijk krijgt om huisvesting te betalen. 
‘Aangezien hun aanwezigheid essentieel is bij 
het creëren van aantrekkelijke buurten, is het 
een ‘verzekeringspolis uit eigenbelang’ om 
ook voor hen de nodige woningen te creëren 
aan billijke prijzen.’ Canfyn trekt de ‘egoïsti-
sche’ lijn verder door: waarom blijven vissen 
in een kleine vijver met duur koopvastgoed 
voor de hogere inkomens (Q4 en Q5) als je het 
omzetvolume ook kan vergroten door koop- 
en huuraanbod te creëren voor Q2 en Q3? 
Verder pleit Canfyn voor een btw-verlaging 
naar 6% voor een eerste woning – als basisbe-
hoefte – tegenover 21% voor luxevastgoed; 
voor het vergunnen van bijkomende dichtheid 
in functie van betaalbare woningen, met pro-
actieve aandacht voor het effect op de grond-
prijzen; en voor compacter bouwen, ondanks 
het niet volledig evenredige effect ervan op 
de uiteindelijke kostprijs. 

Quick wins en verschuiving naar huurmarkt

In het panelgesprek hamerde Rikkert Leeman, 
CEO van Alides, op de nood aan een sterk ver-
eenvoudigd vergunningsparcours – met bij-
voorbeeld sneller verleende vergunningen als 
stimulans voor ontwikkelaars die sociale wo-
ningen opnemen in hun programma’s – en het 
terugschroeven van de beroepsmogelijkhe-
den op basis van het aantoonbaar belang. ‘Pas 
de oppervlaktenormen voor sociale woningen 
aan, want die liggen hoger dan op de private 
markt. Ook door ontwikkelaars de kans te bie-
den om grotere oppervlaktes te ontwikkelen 
op eenzelfde perceel behaal je een quick win.’

Verdeling overheidssteun eigenaars-
huurders/ per kwintiel

- 22% naar sociale huurders
- 78% naar eigenaars, waarvan 70% naar 
Q4 en Q5
- 0% naar private huurders 

Q1 kreeg     18,5%
Q2                   14,6%
Q3                   14,4%
Q4                   25%
Q5                   27,5

Bron: Studie woonsubsidies 
(Denktank Minerva, 2018)

Max. bedrag dat door een huishouden 
aan huur/ een lening uitgegeven kan 
worden, volgens woonquote 30%, per 
inkomenskwintiel

Q1 = 390€
Q2 = 525€
Q3 = 690€
Q4 = 840€
Q5 > 840€
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Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester 
van Gent, belichtte betaalbaar huren in België 
als nieuwe tendens – daar waar de focus tot 
een legislatuur geleden nog op budgetkoop 
lag. Hij ziet heil in bouwen voor de verhuur-
markt, van overheidswege ondersteund met 
een aangepast en flexibel kader. Hij deed hier-
bij de oproep om de ruimte en middelen voor 
de laagste inkomenscategorie (Q1) niet te ver-
geten, en brak een lans voor een hogere dicht-
heid, met aandacht voor het vrijwaren van 
open ruimtes.

Sylvianne Van Butsele, Directeur Strategie en 
Operaties bij Sogent, benadrukte dat dit com-
plexe vraagstuk vraagt om een combinatie 
van oplossingen en nieuwe businessmodellen, 
waar de verschillende partijen structureel aan 
zullen moeten samenwerken om te komen tot 
de vereiste schaalsprong.

Komaf maken met het stigma van de sociale 
huisvesting 

Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams 
huurdersplatform, vroeg zich af of socia-
le huisvesting, die slechts 6,5% van alle wo-
ningen in België vertegenwoordigt, niet uit-
gebreid kan worden naar Nederlands voor-
beeld. Bij onze noorderburen maakt sociaal 
wonen meer dan 30% uit van de huisvesting, 
wat zorgt voor een grotere maatschappelijke 

aanvaarding. Ook een uitbreiding van sociale 
huur van de laagste inkomensklasse (Q1) naar 
ook de middenklasse (Q2+Q3) staat op zijn 
verlanglijst. 

Verschuiving van project naar product 

Wim Straetmans, Executive Director bij ont-
wikkelaar Kairos, stelde voor om de grondprijs 
uit de totale kostprijs te halen door te werken 
met erfpacht. Verder deed Kairos de oefe-
ning door te vertrekken vanuit het product 
in plaats van het project: welke units kan je 
neerzetten voor het inkomen dat bescheiden 
verdieners aan wonen te besteden hebben? 
Zo komt het bedrijf tot ontwerpen die zich le-
nen tot (kostenbesparende) standaardisering. 
Straetmans opperde eveneens onder meer 
kleinere woningen en living-as-a-service als 
mogelijke oplossingen.(15/05)  
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JOURNAAL

Matexi breit vervolg 
aan recordgroei

Ondanks de uitdagingen waar de vastgoed-
sector voor staat, slaagt Matexi erin om de 
koers aan te houden die vorig jaar resulteer-
de in een recordaantal verkopen en opleve-
ringen. Tijdens de eerste vier maanden van dit 
jaar verkocht de ontwikkelaar al 426 woningen 
en werden er 281 opgeleverd. De pijplijn werd 
verder aangevuld tot een 5000-tal units.
In de toekomst zal Matexi duurzaamheid in  
alle projecten centraal plaatsen door in 
te zetten op vijf domeinen gekoppeld 
aan de internationaal erkende Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen: zachte mobili-
teit, waterbeheer, biodiversiteit, circulariteit 
en energietransitie. 
Daarnaast werd ook een eigen Matexi 
Sustainability Matrix ontwikkeld. Dit meet-
instrument bevat 60 concrete actiepunten 
gerangschikt volgens prioriteit, waarmee de 
ontwikkelaar buurten screent en er een duur-
zaam label aan toekent dat opgenomen wordt 
in de plannen.(11/05)

BPI noteert snelle verkoop 
woonprojecten

BPI Real Estate, de ontwikkelingstak 
van het beursgenoteerde bouwbedrijf 
CFE (Ackermans & van Haaren), noteert 
een zeer bevredigende verkoop van zijn 
woonprojecten. 
In Brussel werd gestart met de bouw van het 
woonproject Serenity Valley, waarvan meer 
dan de helft van de 141 flats werden ver-
kocht. Ook in Luxemburg doen de residenti-
ele projecten het goed. Het vastgoedbestand 
van de ontwikkelaar bedroeg op het einde 
van het eerste kwartaal 188,3 MEUR. De ver-

gunning voor het project Move’Hub aan het 
Zuidstation werd ingediend, maar de vergun-
ning voor het gemengde project Brouck’R 
werd opgeschort nadat de sloopwerkzaam-
heden bijna waren voltooid.(19/05)

We Invest zet Vlaamse 
veroveringstocht verder

Franchisegever We Invest, gespecialiseerd 
in residentieel vastgoed, gaat verder met 
de uitbreiding van zijn makelaarsnetwerk in 
Vlaanderen en opent twee nieuwe locaties in 
Vilvoorde en Heist-op-den-Berg. 
De kantoren worden geleid door respectie-
velijk Anouck Poncin die na haar rechtenstu-
dies voor de vastgoedsector koos en Herbert 
Bruynseels die in zijn regio ruim tien jaar als 
vastgoedmakelaar actief is. 
Na een kapitaalronde vorig jaar werd het eerste 
kantoor geopend in Antwerpen en ambieert de 
groep dezelfde aanwezigheid in Vlaanderen als 
in Brussel en Wallonië waar ze beschikt over 
een netwerk van 15 kantoren.(24/05)

300 miljard nodig voor 
verduurzaming woonvoorraad

Om tegen 2050 de voorraad woningen in 
België te renoveren en te verduurzamen is 
een totaal budget nodig van 300 miljard euro. 
Dat berekende BNP Paribas Fortis in een stu-
die rond duurzame huisvesting die werd voor-
gesteld naar aanleiding van Batibouw. Meer 
dan de helft van het bedrag is nodig voor de 
verduurzaming in Vlaanderen. 
Een enquête bij 2000 Belgen toont aan dat 
70% het ermee eens is dat het binnen 10 jaar 
verplicht zou moeten zijn om woningen uit-
sluitend met duurzame en hernieuwbare ma-
terialen te bouwen.(15/05)
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Xior heeft een nieuwe voorzitter

Leen Van Den Neste heeft haar mandaat 
beëindigd als voorzitter van de raad van be-
stuur van Xior Student Housing. Zij maakte 
deel uit van het bestuur sinds de beursgang 
in 2015. Ze is voorzitter van het directieco-
mité van VDK bank en is ook bestuurder bij 
Retail Estates. 
Haar rol als voorzitter bij Xior wordt overgeno-
men door Wilfried Neven (foto), die al bestuur-
der is bij Xior sinds 2015. Hij is Chief Customer 
Experience Officer en vice-CEO bij Ethias. 
Verder werden Conny Vandendriessche 
(Managing Partner bij The House of HR) en 
Colette Dierick (CEO van ING Luxemburg) be-
noemd tot nieuwe bestuurders.(22/05) 
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  SQUARE MONITOR  |  NIEUWE PROJECTEN  | MEI 2022

Legende. Status: C=C; D=Development; P=P; S=Stock. Alle projecten zijn ook online te consulteren via de 
online database Square Monitor op www.expertisenews.be/nl/insights/square-monitor/

Project City Developer Status Type Units

Kotmet Abattoir Anderlecht Abattoir D
Apartments/
Student Housing

69

Maasstraat Antwerpen Studix D Apartments 29

Mazette Arbre SN Concept D Dwellings 52

Gooiken Assenede
Immo Van 

Vooren
D Dwellings 33

Antoinette Beerse
ICN 

Development
D Apartments 26

Gravenhof Beveren
Cores 

Development
D Apartments 148

Campus 44 Bruxelles Belfius Insurance D Student housing 66

De Molens II Deinze
Atenor + 3D Real 

Estate
D Apartments 170

Ekster Deurne Jolie RED D Dwellings 35

The Hatch Gent ION D Student housing 96

Het Greves Kwartier Hamme A&L Beheer D Apartments 30
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Apollo Hemiksem Hemiksem Apollo Care D Assisted living 62

Koldam Hoeilaart
Odebrecht 

(Straco)
D Apartments 61

Bel Fibres Hyon
Delzelle 

Résidentiels
D Apartments 243

Artemis Jambes e-maprod D Apartments 59

Dungelhoeff Lier
Antonissen 

Development 
Group 

D
Apartments/
Dwellings

108

D'Île Malines Mechelen
Global Estate 

Group
D Apartments 50

Terhagen Rumst Proland D Apartments 63

Edward Poppe St-Laureins
DVB 

Project
ontwikkeling

D ApartmDwellings 28

Maastrichter Tongeren
A. Verelst 

Development
D Apartments 42

Rembrandt Vichte Steenoven D Apartments 26

Drie Eiken Campus Wilrijk L.I.F.E. + Xior D Student housing 225

Keizer Wingene
Antonissen 

Development
 Group 

D Apartments 43

Ringlaan Zandhoven
Verhelst 
Vastgoed

D Apartments 27
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