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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 wordt 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. 

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.   
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Een mix van woningen en appartementen 

Het project Akkerlaan “Perceel 2” bestaat uit 2 bouwblokken waarop 83 woningen, 1 ADL-
cluster en 1 buurtfunctie worden voorzien. De wooneenheden zijn een combinatie van 
appartementen, eengezinswoningen en rolstoelaangepaste woningen voor levenslang 
wonen. 

Beide bouwblokken zijn gelijkaardig opgevat qua indeling. Enerzijds is er een strook 
rijwoningen met zuidgerichte tuinen. Die zijn allemaal opgevat als ‘doorzonwoningen’. Het is 
een mix van klassieke rijwoningen en bel-etage woningen met de leefruimte op de 
verdieping. Er is voor elke woning telkens een ruime fietsen- of tuinberging voorzien. 

Anderzijds, dwars op de nieuwe parkstructuur is een boeiende mix van woontypes voorzien. 
Ter hoogte van de stegen worden er rolstoelaangepaste patiowoningen, klassieke 
rijwoningen en bel-etage woningen ingeplant. Op de hoeken van het perceel zijn 
appartementen voorzien. De gelijkvloerse units daarvan zijn ook rolstoelaangepast. 

Door deze schikking wordt de lichtinval voor alle wooneenheden geoptimaliseerd.  

Het merendeel van de parkeerplaatsen wordt op het publieke domein voorzien, enkel de 
carports van ‘woningtype 01’ hebben een parkeerplaats op privaat terrein.  

Wat is er nog te koop? 
Momenteel is er van het project Akkerlaan “Perceel 2” enkel nog 1 gelijkvloers 
appartement dat kan worden toegewezen. De andere koopwoningen in dit project 
werden reeds eerder dit jaar toegewezen. 

Types woningen 

De eengezinswoningen hebben een private tuin en een al dan niet gedeelde tuin- en 
fietsenberging. Voor de appartementen is de fietsenberging gemeenschappelijk voorzien.  

De appartementen op het gelijkvloers hebben een inpandig terras dat uitkijkt op de 
gemeenschappelijke groenzone en daarnaast een private patio. 

De woningen zijn steeds opgevat als doorzonwoningen, de leefruimtes en keuken vormen 
een open geheel. Alle wooneenheden zijn daardoor ruim, licht en energiezuinig gebouwd.  
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Afwerking woningen 

. De buitengevels worden uitgevoerd in een gevelsteen. De spouwisolatie bestaat 
uit 13 cm PUR.  

. Er werd gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. 

. De buitenmuren zijn als volgt opgebouwd: 
 ofwel 15cm kalkzandsteen, 13cm PUR spouwmuurisolatie en een gevelsteen; 

 ofwel 15cm kalkzandsteen, 16cm à 18cm EPS en een gladde 
buitenbepleistering; 

 ofwel 15cm kalkzandsteen, 13cm PUR spouwmuurisolatie en aluminium 
gevelbekleding. 

. Alle woningscheidende wanden zijn ontdubbeld,. Er is telkens 4 cm rotswolisolatie 
voorzien tussen de 2 dragende wanden. 

. In de gevels zitten een aantal accenten (dorpels, plinten, balken, kolommen en 
gevelpanelen) in zichtbeton. Het beton is behandeld tegen vervuiling. Het 
buitenschrijnwerk is gelakt aluminium met aluminium dorpels en plaatselijk 
aluminium luifels. Balustrades zijn in staal voorzien ter hoogte van de terrassen en 
buitentrappen, in glas ter hoogte van de ramen. De terrassen van de 
appartementen op de verdieping zijn afgewerkt met betontegels. 

. De daken bevatten 18cm PUR isolatie en zijn gedicht met EPDM. Op het dak van 
de woning nr. 90 is een extensief groendak voorzien. Dit is in medebeheer van de 
VME. 

. De binnentrappen van de woningen zijn in beukenhout voorzien. De 
buitentrappen en trappen van de appartementen zijn in zichtbeton en afgewerkt 
met stalen leuningen. 

. Alle gebouwen zijn op een algemene funderingsplaat gefundeerd. Er is telkens 
10cm gespoten PUR vloerisolatie en een cementgebonden chape voorzien. Bij de 
appartementen is op de verdiepingen telkens een akoestische mat voorzien in de 
vloeropbouw.  

. De woningen worden casco verkocht:  
 er is overal cementchape uitgevoerd, nog te voorzien van vloerafwerking; 

 er is geen wandbetegeling voorzien in de badkamers, enkel een 
cementering; 

 de muren en plafonds zijn gepleisterd en geschilderd met een primer en 
grondlaag, maar nog niet van een eindlaag voorzien; 
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 de keuken -en badkamerinrichting is niet voorzien. Er is wel telkens een 
individueel hangtoilet met handwastafel geplaatst in elke wooneenheid. 

. De tuinen zijn genivelleerd en zijn nog van terrassen te voorzien. 
 

 

Energiezuinigheid en technische installaties 

. Dankzij een doorgedreven isolatie in de vloeren, wanden en daken zal het 
energieverbruik van de woning beperkt zijn. Het maximum K-peil van de 
koopwoningen bedraagt K30, het maximum E-peil is E55. 

. Alle woningen zijn uitgerust met een individuele gascondensatieketel, aangevuld 
met thermische zonnepanelen gekoppeld aan een zonneboiler voor de productie 
van sanitair warm water.  

. Alle woningen hebben ventilatiesysteem C. De toevoer van verse lucht wordt 
voorzien door middel van ventilatieroosters boven de ramen in de droge ruimtes 
(leefruimtes, slaapkamers), de afvoer van natte ruimtes (badkamer, keuken, 
berging) wordt mechanisch geregeld via een ventilatieunit die in de berging is 
geplaatst. 

. De water-, gas -en elektriciteitsinstallatie worden gekeurd. Eendraadschema’s zijn 
voorzien bij de elektrische borden. 

. Er is een regenwaterput voorzien per woning. Deze is gekoppeld aan het toilet op 
het gelijkvloers en de buitenkraan.  
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Energieprestaties  

Bij de bouw van de woningen werden volgende richtwaarden gehanteerd: 

 E-peil: 55 
 K-peil: 30 

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 

Gemeenschappelijke delen 

Voor de vier appartementen en de parkeerplaatsen is er mede-eigendom. Voor het 
appartement werd een beperkte basisakte opgesteld, die de verdeling van de kosten 
regelt. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zorgt ondermeer voor het onderhoud 
van de gemeenschappelijke delen. 

 4 appartementen met gezamenlijke hal, (ook appartement 90 heeft zijn tellers in 
deze bergruimte staan). 

 Fietsenberging: 5 eigenaars, 5 gebruikers: 4 appartementen + woning nummer 
12 

 Parkeerplaatsen worden 1 op 1 toegewezen aan de appartementen 
 Rijzone parkeerzone: 6 eigenaars, 7 gebruikers, gedeelde eigendom voor 4 

appartementen, woning 12 en woning 86 met een recht van doorgang voor 
huurwoning 18. 

Elke eigenaar draagt bij in de kosten van dit onderhoud volgens zijn/haar aandeel in de 
mede-eigendom. 
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Prijzen 
De prijzen zijn inclusief BTW (6%), maar exclusief andere kosten zoals notariskosten en 
afwerking van de woning. 

OPGELET:  
Deze prijzen zijn indicatief. Ze kunnen nog met enkele tientallen euro’s stijgen of 
dalen!  

 

  

 Officeel adres type woning VERKOOPPRIJS  

Akkerlaan 88/0001 Gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer, tuintje, 
gedeelde fietsenberging en autostaanplaats 

€ 152.901,84 
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Belangrijke data 

Kijkdagen 

De woningen zijn 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. 

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, datum 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!  
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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. 
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Plannen  
Onderstaande plannetjes geven de afbakening van de percelen en de oppervlakte van het 
volledige project weer. Elke kleur is een apart perceel. De delen met dezelfde kleur horen bij 
elkaar. 

De individuele plannetjes van de woningen zijn in een afzonderlijk document beschikbaar. 

 

TOELICHTING 

De woningen met huisnummers 30, 32, 38, 44, 92, 98, 108 en 114 hebben een overdekte 
staanplaats, hun fietsenberging en meterberging op het gelijkvloers van de naastliggende 
woning. Zij moeten tussen hun woning en de staanplaats een doorgang vrijhouden voor de 
bovenliggende (bel-étage-)woning. 

De bel-etagewoningen (huisnummers 28, 34, 36, 42, 94, 96, 110 en 112) hebben op het 
gelijkvloers hun tellerberging naast de autostaanplaats van de naastliggende woning. De 
inkom van de woning is bereikbaar langs de achterzijde, via een trap. De doorgang naar 
achter is met een poortje afgesloten. Via dit poortje is ook de tuin en de fietsenberging 
bereikbaar. 

  

Tellerberging 
bel-etage-

woning 

Tellerberging 
linkse woning 

Fietsenberging 
linkse woning 

Fietsenberging 
bel-etage-

woning 

Inkomtrap 
bel-etage-

woning 

aanduiding 
eigendoms-

grens 
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OVERZICHTSPLAN 

De aangekruiste woningen zijn de koopwoningen. De andere woningen zijn huurwoningen. 
De nummering verwijst naar de huisnummers.  
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Huisnummers 28-38 en 42-44  
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Huisnummers 12 en 86-90  
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Huisnummers 92-98  
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Huisnummers 108-114  
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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 het project Akkerlaan is dat zeker 
het geval. 
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