DOSSIER WONEN AAN HET WATER

De trek naar
het water
Wonen aan het water is één van de belangrijke Europese
woontrends van het voorbije decennium. Almaar meer mensen
zijn verslingerd aan een woonst aan de waterkant, vaak midden
in de stad. Welke elementen zorgen voor die opmerkelijke
aantrekkingskracht?
Realisatie: SPYKE
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Op de vastgoedmarkt is wonen aan het water het
voorbije decennium aan een notoire opmars begonnen.
Vooral de grote projecten in steden trokken de aandacht.
Het Eilandje en Nieuw Zuid aan de Schelde in Antwerpen,
de Nieuwe Dokken in Gent of de Blauwe Boulevard in
Hasselt hebben deze vorm van stadsontwikkeling stevig
op de kaart gezet. Wat in vaktermen ‘(urban) waterfront
development’ heet, zie je inmiddels in een heel pak centrumsteden. Van Aalst tot Boom of Massenhoven … overal
te lande vind je projecten aan het water die appelleren aan
wat steden als Hamburg, Barcelona of Kopenhagen eerder
klaarspeelden. Vandaag voelt de evolutie vertrouwd aan,
maar op zich is het een opvallend gegeven. Lange tijd was
wonen aan het water allesbehalve in trek. Een stad als
Antwerpen dempte in de jaren ’70 nog de zuiderdokken en
het nu zo hippe Eilandje was lang een plek waar je vooral
niet moest komen. Veel besturen zien in de ontwikkeling bij
het water een opportuniteit om langs rivieren en kanalen
de stad uit te breiden en de bewuste stadsdelen nieuw
leven in te blazen. Naast de stedelijke projecten tellen we
uiteraard al langer vele idyllische woonsten in meer landelijke gebieden. De trend die we vandaag zien bouwt vooral
op de combinatie van het beste van twee werelden. In de
stedelijke projecten hoef je niet te kiezen tussen wonen
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aan het water en wonen in de stad. Je woont aan het water
in de stad. Toch is die ‘best of both worlds’ niet de enige
factor die de aantrekkingskracht van wonen aan het water
verklaart.

Niet enkel een woonst
Wie aan het water gaat wonen in een nieuwe stadswijk
koopt meer dan een huis of een appartement. De bewuste
wijken zetten zonder uitzondering sterk in op de woonfunctie. Terwijl de oude industriële omgeving monofunctioneel
inzette op werken, vinden kopers nu ruimte in de stad
die bovendien wonen en werken samenbrengt. Naast
kantoorruimtes vind je er supermarkten, sporthallen, parken, enzovoort. Al heeft dat ook zijn tijd nodig: pas als er
mensen wonen, groeien de mogelijkheden voor bedrijven
en winkels. Om echt een buurt aan het water te creëren,
speelt de architectuur een niet onbelangrijke rol. “We
ontwikkelen betrokkenheid op de stad en op het water”,
zegt architect Stéphane Beel die in de Nieuwe Dokken in
Gent de woontoren De Faar ontwierp. “De vertaalslag van
een inrichtingsplan naar architectuur moet ervoor zorgen
dat mensen zich een gebouw of een buurt kunnen toe-eigenen. Daardoor maakt het deel uit van een groter geheel.
Daaraan ontleent het zijn identiteit.” Daarbij aansluitend
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vinden. Elke dag opnieuw kan u van de schoonheid van de natuur genieten.
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DOSSIER WONEN AAN HET WATER

Wonen aan het water: wat zijn voor- en
nadelen?
’s Avonds op je terras indommelen met kabbelend water als
rustbrenger: dat idee alleen al doet velen van een woonst bij het
water dromen. Kijken we naar de beweegredenen om ook effectief
de stap te zetten, dan blijkt het beeld genuanceerder. Zo komen
een aantal voor- en nadelen in beeld die je minder ziet bij een appartement in een hippe nieuwe stadswijk, maar die wel bepalend
zijn voor de aantrekkelijkheid van de vele panden aan het water in
meer landelijke gebieden.

Voordelen van wonen aan het water:
-> Wonen aan het water is niet enkel rustgevend, vaak krijg je er
meteen ook een prachtig uitzicht bovenop.
-> Al hoeft het zeker niet tot genieten beperkt te blijven. Wie
graag aan (water)sport doet, kan vanop zijn eigen steiger met
de kano of kajak het water op. De rustige sporter gooit van in
zijn tuin een hengel uit.
-> Voor gezinnen met kinderen is het water een attractie op zich.
Varen of zwemmen in de zomer en als het even kan, schaatsen
in de winter.

Nadelen van wonen aan het water:
-> Elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Kinderen varen en zwemmen pas vanaf een bepaalde leeftijd. Voor gezinnen met kleine
kinderen is het water een extra uitdaging (of investering) om er
veilig te wonen.
-> Omheining is bovendien niet de enige investering die je mogelijks zal moeten doen. Wie een pand koopt waarbij het water
over zijn grond loopt, zal soms zelf voor het onderhoud moeten
instaan.
-> Tot slot blijven er enkele typisch natuurlijke uitdagingen om
aan te gaan. Je woont nooit alleen aan het water, want ook
muggen houden ervan. Daarnaast is het zeker in meer landelijke gebieden uitkijken voor de impact van regen en wind op
panden bij de waterkant.
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wijzen architecten erop dat de aantrekkingskracht van
water ook samenhangt met de ongereptheid. “Water is de
enige ruimte die de mens niet kan verknoeien”, zei architect
Bob Van Reeth daar ooit over. Uiteraard kan je water
vervuilen, maar Van Reeth doelde vooral op het visuele: je
kan het uitzicht van een waterloop niet veranderen. Het is
een stabiele factor. “Dat verklaart zeker voor een deel het
succes”, vindt ook trendwatcher Herman Konings. “En als
je toch elementen aanbrengt in het water, dan gaat het er
gewoon omheen. Bovendien zit er ook symboolkracht in
die terugkeer naar het water. Het staat voor de blauwe ecologie, waarin water niet hoeft te plooien voor de industrie.
Die industrie kan water in de blauwe economie ecologisch
inzetten, maar tegelijk ontstaat ook ruimte om aan het
water te gaan wonen.”

De idylle van het water
Al erkent Konings meteen dat mensen zeker niet in de
eerste plaats naar het water trekken omdat het hen aan een
duurzame transitie doet denken. De belangrijkste psychologische factor in de aantrekkingskracht is volgens hem
onthaasting. ‘Conscious deceleration’ noemt hij het. “Water
heeft nu eenmaal een psychologische en rustgevende
werking zonder dat je daar pillen voor moet gaan slikken”,
zegt hij. “Dat is geen trend van de laatste maanden, maar
van de laatste twee jaar. De alarmerende cijfers over de
mentale gezondheid kan je daar niet los van zien. Denk
aan het groeiend aantal burn-outs of jonge mensen die bij
psychologen en psychiaters in behandeling zijn. Uit een
enquête van de KU Leuven bleek dat één op de drie mensen
zou kampen met psychologische problemen. Dat is enorm
veel, die cijfers zagen wij vroeger niet. Wonen aan het
water bezorgt je een wijder uitzicht en het brengt natuur
samen met de collectiviteit van een stad. Dat zijn geen
slechte remedies.” De redenering van Herman Konings
verwijst naar de omgevingspsychologie, die het vaak
heeft over de zogenaamde ‘crowding’. Kort samengevat:
mensen bakenen intuïtief graag hun territorium af, omdat
het hen meer controle biedt. Met water in de buurt lijkt de
open ruimte onbegrensd en dat haalt de sociale dichtheid
(veel mensen in dat afgebakende gebied) naar beneden.
Al is dat toch veeleer een onderbewuste verklaring. Voor
de meeste bewoners van panden aan het water, staat die
plek toch vooral synoniem voor genieten. Koen Denolf,
zaakvoerder van het contentmarketingbureau The Fat Lady
woont in Gent, aan de Leie. Hij was meteen verkocht toen
hij tijdens een looptocht ontdekte dat er aan het water
werd gebouwd. “Ik liet me op een lijst zetten en kreeg als
één van de eersten een mail toen het project te koop werd
aangeboden. Op vrijdag kreeg ik de mail, op zaterdag was
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Als eerste meer weten over dit project?
Bezoek onze website www.candor.be
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Esthetiek en functionaliteit gaan hand in hand en
bezorgen u het ultieme gevoel van luxe en comfort.
De ruime, lichtrijke appartementen kijken uit op het water
of de groene binnentuin. Senzafine biedt u een unieke
woonervaring in het hart van deze trendy designstad.
Dankzij de buitengewone ligging aan de Leie en
de geraffineerde afwerking van dit staaltje toparchitectuur
is Senzafine ook de ideale investering.

www.senzafine-kortrijk.be - info@senzafine-kortrijk.be

Senzafine Newsweek_VDRUK.indd
3
Newsweek
dossier C.indd 9

25/05/2020 13:54
15:39
18/06/2020

DOSSIER WONEN AAN HET WATER
de aankoop al beklonken.” Denolf woont aan het water sinds 2013 en
beklaagde zich dat nog geen moment. “Wonen aan het water is als iedere keer thuiskomen op vakantie”, zegt hij. “Ons terras zit op het zuiden.
Wanneer ik thuiskom, staan de terrasdeuren wijd open, met de zon die
alles verlicht. Soms kamperen mijn vrouw en ik een hele dag op ons terras. Kranten lezen, wijntjes drinken, kijken naar de voorbijvarende kajaks
die deze zomer in volle getale aanwezig zijn, luisteren naar het stromende water van de sluis iets verderop en genieten van de rust die water
brengt. Heerlijk.” Met zijn getuigenis staat Koen Denolf zeker niet alleen
en voor veel betrokkenen is dit ook het ultieme streefdoel. “Ik kom naar
huis en ik kom tot rust in mijn huis. Dat is voor mij één van de mooiste
complimenten die je kan krijgen”, vertelt Stéphane Beel ons daarover.

Niet enkel voor boomers
Dat steeds meer mensen van het water willen genieten, heeft ook een
duidelijke demografische verklaring. Herman Konings legt de puzzel van
de generaties aan het water en ontwaart verschillende stromen. “Aan de
ene kant zie je Generation X die de stad ontvlucht en aan de andere de
babyboomers die naar de stad trekken. De ‘boomers’ willen graag zijn
waar de actie is en dat betekent: weg uit de landelijke voorsteden waar
ze vaak met hun kinderen woonden die ondertussen het huis uit zijn.
Het is een kapitaalkrachtige generatie van tweeverdieners die interesse
hebben in de duurdere panden bij het water. Daarbovenop komen de
millenials die in de stad een ‘urban mindset’ ontwikkelden, maar nu aan
kinderen toe zijn en dus meer ruimte nodig hebben. Ruimte mag je zeer
letterlijk nemen: ze zoeken zuivere buurten met veel zuurstof en komen
uit op plekken met water. De stad hapt naar adem en waterwegen zijn
voor deze generatie daarom een aantrekkelijke optie geworden.” Hoewel
wonen aan het water zeker een prijskaartje heeft, valt toch op dat veel
projecten inzetten op een goede sociale mix. Experts wijzen op het
gevaar van een ‘gouden rand’ aan het water met enkel prijzig vastgoed
voor de happy few. Dat inzicht vertaalt zich in een aanbod in verschillende prijsklassen, met bijvoorbeeld ook budgetappartementen voor
bewoners die voldoen aan bepaalde kenmerken op vlak van inkomen en
gezinssituatie. Wie in de stad aan het water gaat wonen, koopt niet enkel het pand en een herontwikkelde omgeving, maar tot op een bepaald
niveau ook een heterogene groep van buren uit verschillende generaties
en met een verschillende sociale achtergrond.
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“COVID-19 zal aantrekkingskracht
van wonen aan het water vergroten”
Veel vastgoedspecialisten vroegen zich de voorbije
maanden af hoe COVID-19 de woningprijzen zou beïnvloeden, maar volgens trendwatcher Herman Konings
kan de pandemie ook gevolgen hebben voor de interesse
in panden die aan het water gelegen zijn. “In steden
leven veel mensen in wat we als een ‘gesloten ruimte’
aanvoelen”, legt hij uit. “Die gesloten ruimte zien we
meestal niet als een echt gezonde omgeving. Denk maar
aan het Curieuzeneuzen-onderzoek, dat aantoonde dat in
smalle straten met hoge huizen de luchtkwaliteit minder
goed is. De voorbije maanden hebben duidelijk gemaakt
dat frisse lucht en ventilatie een belangrijke factor zijn in
de strijd met het COVID-19-virus. Dat rijmt niet meteen
op het beeld van steden waar veel roet en stikstof blijft
hangen. Meer en meer mensen maken zich zorgen over
het gebrek aan zuurstof en de gevolgen van slechte ventilatie in de steden. Dat leidt tot stadsvlucht, maar ook
tot een verhoogde aantrekkelijkheid van locaties in de
steden die wel die openheid bieden. In die zin verwacht
ik dat de voorbije crisis die aantrekkelijkheid alleen maar
zal doen toenemen.”
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