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Akkerlaan Willebroek 

Woonontwikkeling geënt op de 

achterliggende akkers 

Buitengewoon aangenaam wonen in een nieuwe wijk in 

Willebroek, omringd door het groen  

Het wordt ongetwijfeld zalig wonen in de nieuwe wijk die zich situeert op het einde van 

de Akkerlaan, een doodlopende straat. Bij dit project werd er veel aandacht besteed aan 

openbaar groen, toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars en gedeelde open ruimte 

voor alle leeftijden. Groene open ruimte en de verbinding met het achterliggende 

akkerlandschap staat hier centraal. 

De wegenis in dit project wordt beperkt tot bestemmingsverkeer en geeft voorrang aan 

zachte weggebruikers. Doorgaand verkeer binennin het project is niet mogelijk. De grote 

open ruimten vormen de garantie voor een bruisende leefomgeving. 

Ontdek in deze brochure alle details over dit project. Heb je na het lezen nog vragen of 

bedenkingen? Aarzel niet om het KLEMO-team te contacteren.  
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Ligging 

De Akkerlaan ligt aan de rand van het centrum van Willebroek, in de hoek tussen het 

kanaal en de N16. 

De woningen die nu te koop worden aangeboden liggen tegen de Akkerlaan aan, 

helemaal op het einde van de straat.  

Voorzieningen 

Alle voorzieningen, zoals het gemeentehuis, banken, postkantoor, apotheken, winkels, 

grootwarenhuizen, huisartsen en horeca zijn op wandelafstand van maximaal 20 minuten 

of 10 minuten met de fiets bereikbaar.  

Vlakbij vind je de basisscholen Go! Tovertuin en Sancta Maria Basisschool 

Breendonkstraat.  

Voetbalvelden, wipschieten, skatepark en tennisvelden zijn allemaal vlot te bereiken 

vanuit de Akkerlaan. Aan de westkant van Willebroek vind je ook het Fort van Breendonk. 

Meer noordelijk zijn het Broek De Naeyer en het watersportcentrum Hazewinkel de 

publiekstrekkers. 

Mobiliteit 

In de toekomst wordt Willebroek ook een knooppunt van fiets-o-strades. Dan rijd je vlot 

en veilig met de fiets naar Vilvoorde, Brussel, Mechelen, Temse en via Boom naar 

Antwerpen. 

Het NMBS-station ligt op 2,5 kilometer van de Akkerlaan, 10 minuten met de fiets. Per 

trein heb je verbindingen naar ondermeer Mechelen en Sint-Niklaas. In Puurs kan je 

overstappen richting Antwerpen.  

De Lijn bedient verschillende haltes in de omgeving en in het centrum van Willebroek. 

Van daar heb je regelmatige verbindingen naar Boom, Puurs, Mechelen en Brussel. 

Met de auto ben je op 5 minuten op de A12. Via de N16 rijd je vlot richting Mechelen.   

 

  



 

5 

 

 

Foto’s Karin Borghouts (fotografe) 

Foto’s Karin Borghouts (fotografe) 



 

6 

Wat is er te koop? 

Een mix van 16 grote en kleine woningen 

Het project Akkerlaan Perceel 1 ligt op ca 1 km ten zuiden van het centrum van Willebroek, 

aan de zuidzijde begrensd door de koning Boudewijnlaan, op de rand van verstedelijkt 

gebied en akkerland. 

Door de ontsluitingswegen haaks op de Akkerlaan te leggen ontstaan verre zichten op de 

achterliggende akker- en natuurgebieden. De wijkende rooilijnen en gebouwhoogtes die 

verlagen in de richting van deze akkers bieden alle woningen traverserende zichten op het 

akkerland en versterken het gevoel van “wonen in het groen”. Door de woningen grenzend 

aan de Akkerlaan geen, en de woningen grenzend aan de akkerlanden juist wel een 

voortuin te geven wordt dit principe nog versterkt. 

Het karakter van de straten is dat van een groen woonerf, waar gemotoriseerd verkeer “te 

gast” is. Het parkeren is om die reden ook zoveel als mogelijk van de straat weggehouden 

en vindt plaats in 2 centraal gelegen parkeerhoven. Straatverharding wordt hier zoveel 

mogelijk beperkt. De erfscheidingen worden voorzien als (blok)haag, die al dan niet een 

(voor)tuin omzomen. De blokhaag vormt, samen met de voortuinen, een groene buffer 

tussen de publieke en de private ruimte. 

Er wordt een totaal van 47 wooneenheden gebouwd binnen perceel 1, waarvan 16 

koopwoningen. Er is een zo consequent mogelijke menging van de verschillende types op 

de percelen gemaakt, waarbij er geen architectonisch onderscheid wordt gemaakt tussen de 

koop- en de huurwoningen. Een totaal van 16 zijn voorzien als sociale koopwoningen. Er is 

een diversiteit in type voorzien, variërend van éénslaapkamerwoningen voor 2 personen tot 

vierslaapkamerwoningen voor 6 personen. Elke woning heeft een eigen achtertuin op volle 

grond met een tuinberging, bereikbaar via een achterpad in het groen. 

Architectonisch concept: 

De architectuur ondersteunt de stedebouwkundige principes, en gaat uit van 

eenvoudige, repetitieve gebouwvolumes die bijzondere momenten in het 

stedebouwkundig weefsel articuleren. De drie architecten ontwerpen ieder een deel van 

de gebouwen binnen eenzelfde set architectonische regels, waardoor eenheid binnen 

verscheidenheid ontstaat. 

Ten behoeve van herkenbaarheid van de individuele huizen en de verfijning van de 

architectuur worden beeldverrijkende architectonische elementen zoals deurkaders, sier- 

en kroonlijsten ingezet, die elk huis een eigen karakter geven. 

De gebruikte materialen zijn duurzame, traditionele, streekeigen en mooi verouderende 

materialen als baksteen, architectonisch beton en hout. Variaties in baksteenkleur, 
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baksteenverbanden, en toepassing van betondetails zorgen voor een eigenheid van 

ieder huis, verwantschap in materiaalkeuze voor een sterke identiteit van het geheel. 

Dezelfde specificieke kwaliteiten worden op het niveau van de woningplattegronden 

ingezet: woningen met zowel een voor- als achtertuin hebben een centraal in de woning 

gelegen keuken met zowel een eethoek als een leefhoek aan een gedeelte van de tuin, 

woningen met alleen een achtertuin hebben een doorzon leefruimte, met de keuken 

gelegen aan de straatzijde. De éénslaapkamerwoningen hebben een woonruimte met 

zicht op de groene straatruimte, en een rustig gelegen slaapkamer aan de tuinzijde. 

Hierdoor wordt de relatie tussen woonruimtes en tuin, maar ook tussen de groene 

straatruimte en het woninginterieur, optimaal benut.  

De woningen zijn ruim, licht en energiezuinig gebouwd, grote ramen zorgen voor veel 

lichtinval in de woningen. 

Types woningen 

Naar indeling zijn er volgende types te koop: 

(de aanduiding x/y verwijst naar het aantal slaapkamers (x) en het antal personen waarvoor 

de woning geschikt is (y); type 3/4 betekent dus 3 slaapkamers, geschikt voor 4 personen)  

▪ 2 woningen gesloten bebouwing type 1/2, met tuin 

▪ 2 woningen half open type 1/2, met tuin 

▪ 6 woningen gesloten bebouwing type 3/4, met tuin 

▪ 3 woningen half open type 3/4, met tuin 

▪ 2 woningen gesloten bebouwing type 4/5, met tuin 

▪ 1 woning half open type 4/5, met tuin 

 

Afwerking woningen 

. Er werd gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. 

. In de gevels worden met name 3 materialen toegepast: bakstenen, architectonisch 

beton en geschilderd metaal.  

. Er zijn 3 verschillende bakstenen gebruikt, afkomstig van een Belgische 

baksteenfabriek, die, doorheen het project, in verschillende verbanden, 

voegafwerkingen en kleuren worden toegepast. In combinatie hiermee zijn 2 

kleuren architectonisch beton gebruikt, die architectonische momenten in de 

gebouwen bijzonder maken: de voordeur, de dakrand, een sierlijst of 

gebouwplint.  

. Hierdoor ontstaat een rijkheid aan kleuren, texturen en patronen die elke woning 

uniek maakt. 
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. Het schrijnwerk bestaat uit goed isolerende, wit gepoedercoate aluminium ramen, 

die allemaal te openen zijn en van binnenuit gewassen kunnen worden. De 

voordeuren van de woningen hebben een kleur die is afgestemd op de kleur van 

de baksteen. Twee stroken matglas zorgen voor privacy terwijl een heldere 

glasstrook verraad wie er voor de deur staat. De balustrades zijn eveneens 

gemaakt uit wit gepoedercoat metaal. 

. De tuinbergingen worden gemaakt uit hout, de poortjes en gaashekwerken in 

donkergrijs gepoedercoat staal.   

. De woningen hebben 8 centimeter gespoten vloerisolatie, met daarboven een 

akoestische tussenlaag en een cementgebonden dekvloer. De gevels zijn 

opgebouwd uit een kalkzandsteen van 15cm dik, 13 cm minerale wol, een 

luchtspouw en de gevelsteen. De woningscheidende wanden zijn ontdubbeld: 

twee 15cm dikke kalkzandsteen muren zijn gescheiden door een spouw van 5cm 

gevuld met 4 cm minerale wol. De platte daken zijn voorzien van 12 centimeter 

dakisolatie en zijn afgedicht met bitumineuze dakbedekking.  

. De muren en het plafond wordt schilderklaar wit gepleisterd. De raamkaders 

worden ingepleisterd en krijgen een witte stenen vensterbank. De trappen worden 

uitgevoerd in gevernist hout en hebben houten leuningen. Ook de binnendeuren 

worden uitgevoerd in hout en zijn schilderklaar. 

. De woningen worden semi-casco verkocht:  

▪ de vloeren hebben een chape afwerking, vloerafwerking is nog te voorzien, 

▪ - de muren zijn bepleisterd maar niet geschilderd 

▪ - de muren van de badkamers zijn gecementeerd, nog af te werken met 

wandbetegeling 

▪ - keuken- en badkamerinrichting is niet voorzien, 1 toilet per wooneenheid 

wordt voorzien 

▪ - de deuren en deurkozijnen zijn schilderklaar: afwerklaag dient nog te 

worden voorzien 

. De tuin en terras is niet aangelegd. U bent vrij een terras aan te leggen volgens de 

stedebouwkundige voorschriften van de gemaante Willebroek.  
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Energiezuinigheid en technische installaties  

. Dankzij een doorgedreven isolatie in de vloeren, wanden en daken zal het 

energieverbruik van de woning beperkt zijn. De woningen hebben een maximum 

E-peil van E54 en K-peil K40, maximum netto energiebehoefte is 70. 

. De woningen hebben een individuele installatie voor verwarming en sanitair warm 

water: een condenserende gasgestookte verwarmingsketel bestemd voor 

verwarming en bijkomend uitgerust voor de sanitaire warmwater productie. Voor 

de verwarming zijn wandradiatoren geplaatst.  

. De woningen hebben ventilatie systeem C met vraag gestuurde ventilatie via zelf 

modulerende sturingskleppen: mechanische afzuiging in keuken, berging, 

badkamer en toilet, toevoer via raamroosters in leefruimte en slaapkamers. 

. De water-, gas -en elektriciteitsinstallatie worden gekeurd. Eendraadschema’s zijn 

voorzien bij de elektrische borden. 

. Er is een regenwaterput voorzien die aan de gelijkvloerse appartementen 

recuperatie van regenwater voorziet. Deze is gekoppeld aan het toilet en aan de 

buitenkraan. 

  

Foto’s Karin Borghouts (fotografe) 
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Energieprestaties  

. Bij de bouw van de woningen werden volgende richtwaarden gehanteerd: 

▪ E-peil: 54 

▪ K-peil: 40 

De uiteindelijke waarden worden bepaald door de EPB-verslaggever. 

. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe 

lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het K-peil geeft de globale 

warmte-isolatie van het gebouw weer. Hoe beter geïsoleerd, hoe lager en hoe 

beter het K-peil is 

 

Voortuinen 

Sommige woningen hebben een voortuinstrook die privatief is. Dit zijn de 

woningen waar de brievenbus niet aan de gevel hangt. De zone tussen de 

brievenbus en de voorgevel is dan privatief en mag vrij aangelegd worden als 

groene zone. 

 

Parking 
Achteraan de woningen en vooraan zijn parkeerplaatsen voorzien. Let wel, deze 

parkeerplaatsen zijn niet privé. Voor dit perceel worden er geen parkeerplaatsen 

gekoppeld aan woningen. Alle parkeerplaatsen en wegenis rondom de woningen 

behoren tot het openbaar domein en mogen door iedereen vrij gebruikt worden. 

 

 

Belangrijke info 

Kijkdag 

Omwille van de veiligheid en om u zo goed mogelijk te kunnen helepen, zijn de 

woningen uitsluitend op afspraak te bezichtigen op 

• Donderdag  02/06/2022 van 16 uur tot 19 uur 

• Zaterdag 04/06/2022 van 09 uur tot 12 uur. 

 

U kan hiervoor enkel telefonisch een afspraak maken op 015/20 74 12. 
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Toewijzing 

De toewijzing zal gebeuren door de Raden van Bestuur van KLEMO en van 

Volkshuisvesting Willebroek in september van dit jaar. 

De kandidaten die zich opgeven om een appartement te kopen, zullen worden 

uitgenodigd op een toewijzingsvergadering waar de appartementen worden 

toegewezen. 

Daarvoor ontvangt u dan een aparte uitnodiging met de juiste plaats, datuml en uur. 

Opgelet: als u een woning wil kopen, dient u op deze toewijzingsvergadering aanwezig 

te zijn! Wie niet aanwezig is, kan geen woning toegewezen krijgen. U tekent op dezelfde 

dag uw Eenzijdige Belofte van Aankoop, waardoor u zich vebindt om het appartement in 

kwestie te kopen. 

We raden u daarom ook aan om op voorhand zeker te laten berekenen bij KLEMO of uw 

bank of u voldoende kan lenen om een appartement in dit project te kopen!  

 

Foto’s Karin Borghouts (fotografe) 
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Wonen in een sociale 
koopwoning: enkele plichten 

• Je moet ten minste 20 jaar in de woning blijven wonen. 

• Wil je de woning toch eerder verkopen, dan heeft KLEMO het recht om deze terug in te 

kopen of een schadevergoeding (‘boete’) te vorderen.  

Meer over de voorwaarden en plichten op https://www.klemechelen.be/sociale-

woningen-te-koop. 

 

 

Een sociale lening 

Afhankelijk van de gezinssituatie en de waarde van de sociale koopwoning, kan je in 

aanmerking komen voor de Vlaamse Woonlening, aangeboden door het Vlaams 

Woningfonds. Dit is een sociale lening aan een laag tarief, die je bij KLEMO kan 

aanvragen en waarbij je tot 100% van de aankoop kan ontlenen. 

Wil je weten of je voor een Vlaamse Woonlening in aanmerking komt? Neem dan zo snel 

mogelijk contact op met KLEMO via telefoon (015.20.74.12) of via e-mail 

(info@klemo.be). Wij berekenen of je in aanmerking komt en hoeveel je zou kunnen 

lenen voor de aankoop van een van de aangeboden woningen. 

 

  

https://www.klemechelen.be/sociale-woningen-te-koop
https://www.klemechelen.be/sociale-woningen-te-koop
mailto:info@klemo.be
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Plannen  

Onderstaande plannetjes geven de afbakening van de appartementen, de indeling en de 

oppervlakte weer. Elke kleur is een apart appartement. De delen met dezelfde kleur op 

dezelfde verdieping horen bij elkaar. 

 

1. Kadastrale verdeling perceel 1. 

 

 

Op dit plan zijn alle percelen afleesbaar en is ook de eigendomsstructuur zichtbaar. De rode 

lijn op het plan is trouwens ook de bouwlijn. U ziet dat bij huisnummers 222 tot en met 232 

ook een voortuinstrook is. De andere woningen hebben enkel een tuin achteraan en is de 

voorgevel ook de grens met het openbaar domein. 

De rode stippellijn zijn de tuinhuizen. Alles woningen hebben een tuinhuis, uitgezonderd 

woning 232 en 234. 

Alle ingekleurde percelen zijn privatief, de witte zones zoals de parking en straat e.d. zijn 

openbaar domein en worden onderhouden door de gemeente Willebroek. 
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2. Inplantingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op dit plan zien we volledig Perceel 1, waarvan de 16 koopwoningen links en de 31 

huurwoningen rechts. De parkeerzone heeft een inrit tussen woningen 232 én 234. Aan 

de overzijde van de straat is er ook een parkeerzone in het binnengebied van de 

huurwoningen. De woingen hebben allen een zuid of zuidwest gerichte tuin. 
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KLEMO 
aangenaam wonen in een rustige  

groene omgeving  

 

 

 

Bij KLEMO hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze 

koopwoningen. We vinden het belangrijk dat architecten 

aandacht besteden aan het gebruik van goede materialen, 

aan een optimaal wooncomfort én aan het creëren van een 

buurt waar het goed wonen is. 

Bij deze appartementen in de 
Akkerlaan is dat zeker het geval. 
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