


HEEM had een idee!

FAMILIES, 
ALLEENSTAANDEN,
SAMENGESTELDE 
GEZINNEN, JONG EN OUD 
SAMENBRENGEN



D FACTORY

DEURNE
• 11 APPARTEMENTEN 
• 11 LOFTEN
• KUNSTGALERIJ
• PSYCHOTHERAPEUTISCH 

CENTRUM 



D FACTORY



KASTEEL BOTERBERG

KALMTHOUT
• 7 ÉÉNGEZINSWONINGEN
• GEMEENSCHAPPELIJKE 

PARKTUIN  
• ZWEMVIJVER
• BOOMGAARD
• MOESTUIN
• BOUDOIR



KASTEEL BOTERBERG



QVILLE

ESSEN
• 46 WONINGEN
• GEMEENSCHAPPELIJKE 

PARKTUIN  
• ZWEMVIJVER
• BINNENZWEMBAD
• BUURTHUIS
• DEELAUTO'S



Heem projecten en 
duurzaamheid
•BEN	  woningen (Bijna Energie Neutraal)
•Zonnepanelen
•Regenwaterrecuperatie
•Warmtepompsysteem/warmtenet
•Elektrische deelauto’s en fietsen
•Beperktere ruimte-‐inname
•Delen =	  duurzaam bouwen in	  een groene omgeving



Maatschappelijke 
relevantie
•Ontmoeten van	  mensen
•Bevordert de	  solidariteit en zorg voor elkaar
•Beweging om	  vereenzaming,	  individualisme en anonimiteit tegen te gaan
•Inclusief (bijv:	  Oaktreeprojects)
•Duurzaam én sociaal
•Een (nieuwe)	  vorm van	  gemeenschapsvorming



5 groepsbegeleidingen

• 4 bijeenkomsten tijdens het	  bouwproces
• 1 bijeenkomst na 1	  jaar bewoning

GROEPSBEGELEIDING

verbindend communiceren



"Een plek om	  te ontmoeten zonder moeten"



In het midden van de velden op 
een boogscheut van talrijke
winkels en openbaar vervoer.

LOCATIE



Een open	  ruimte om	  samen
te komen,	  te ontspannen,	  te
spelen en te tuinieren....

HET TERREIN



"In	  een slim	  ontworpen cohousingproject wordt er reeds	  op	  plan	  doordacht vorm
gegeven aan het	  evenwicht tussen de	  private	  en gemeenschappelijke ruimtes.	  
Hoe	  gedetailleerder dat evenwicht wordt opgezocht in	  het	  ontwerp,	  
hoe	  vlotter het	  gemeenschapsleven zal verlopen in	  realiteit."



ARCHITECTUUR
• renovatie van	  de	  bestaande schuur
• gekozen voor natuurlijke materialen
• gevels bekleed met	  hout
• de	  kleuren vloeien mooi samen in	  de	  omgeving
• grote ramen
• veel lichtinval
• de	  binnenruimte loopt over	  in	  de	  buitenruimte



Meerwaarde van cohousen

• focus	  op	  de	  kwaliteit van	  de	  leefomgeving.
• duurzame energievoorzieningen worden samen aangekocht.	  
• materiaal wordt gedeeld en de	  onderhoudsfacturen worden gedragen door	  de	  gemeenschap.
• zorg voor elkaar:	  kinderen van	  school	  halen,	  buren helpen in	  huis	  en tuin,	  sociaal contact

.

Deel uitmaken van	  een sterke leefgemeenschap verhoogt het	  welbevinden.	  
Men	  vindt sociale netwerken én steunfiguren in	  de	  directe leefomgeving



Niet alleen staat de	  schuur centraal op	  het	  terrein.	  Ze is	  ook
de	  plek die	  vraagt naar verbinding en samenhorigheid

SAMEN KOMEN SAMEN ZIJN

DE SCHUUR

• open	  uitgeruste keuken
• eetkamer met	  tafels en banken
• open	  haard
• toilet
• berging
• sauna
• speel/werk ruimte





HIER BEN JE 
THUIS



CLT - CROSS 
LAMINATED TIMBER
• Een positieve CO2-‐balans.
• Een milieuvriendelijke en duurzame manier van	  bouwen.
• CLT hout is	  lichter dan beton of	  baksteen.
• Goede isolerende eigenschappen.
• Uitstekende brandveiligheidskarakteristieken.
• Zeer goede structurele eigenschappen en droge bouwmethode
• Goede akoestiek

source: evr architecten





AFWERKING: DIE 
KIES JE ZELF!
Afwerkingsbudgetten per	  woning

• Keuken -‐ Apart	  Keukens
• Badkamer -‐ Desco
• Keramische tegels in	  de	  natte cellen
• Polybeton op	  het	  gelijkvloers

Qville - ESSEN



TIMING & INFORMATIE

Timing
• Goedkeuring bouwaanvraag :	  september '20
• Start	  der	  werken:	  november '20
• Oplevering project:	  voorjaar '22

Nieuwbouw eigenschappen
• wet	  Breyne
• ondertekening reservatieovereenkomst
• ondertekening compromis
• ondertekening akte
• 21%	  btw	  op	  constructiewaarde en 10%	  op	  het	  grondaandeel

source: DESCO



VRAGEN?
www.heem.be

verkoop@heem.be

0473/724.777


