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BRASSCHAAT - Langs de Bredabaan wordt begin volgend jaar gestart met de bouw
van een superluxueus nieuw woonconcept. Resort wonen komt overgewaaid uit
Amerika.

Resort wonen wordt het woonconcept voor de toekomst voor mensen die niet op een euro moeten
zien en zo lang mogelijk in hun eigen woning willen blijven. Volgens Inge Caes, commercial director
van projectontwikkelaar UrbanCapital, krijgt Brasschaat met de residentie Berckendael na Knokke
het tweede project in Vlaanderen waar de dienstverlening binnen de residentie zo doorgedreven is.

Berckendael is een project van 49luxe-appartementen en een conciërgewoning, waarbij de
bewoners kunnen beschikken over een gemeenschappelijk wellnesscenter met fitnessruimte, sauna,
zwembad, hamam én clubhouse, waar zij elkaar en hun vrienden kunnen ontmoeten om
bijvoorbeeld samen aan tai-chi te doen. 

Bij de inwonende conciërge kunnen ze zeven dagen op zeven terecht voor een klusjesdienst en voor
hun boodschappen. 'Wie wil, kan de conciërge vragen om wekelijks voor verse bloemen te zorgen
en wie uit vakantie komt, kan thuiskomen in een verwarmd appartement, met een volle koelkast',
stelt Inge Caes. 

Berckendael krijgt ook een eigen ingerichte dokterspraktijk en artsenpermanentie. De maandelijkse
vaste lasten zijn navenant. Zonder extra dienstverlening, zoals de boodschappen, belopen die zo'n
300euro. Met het project mikken de projectontwikkelaars (UrbanCapital, Cores Development en
Gands) op 55-plussers die de neiging hebben hun villa in te ruilen voor een kleinere woning in de
buurt zodat ze hun sociale netwerken kunnen blijven onderhouden en niet aan luxe moeten
inboeten.
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De projectontwikkelaars mikken met onder meer een wellnesscenter op 55-plussers die niet aan luxe willen
inboeten. if
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20 procent verkocht

Het project Berckendael komt naast het bestaande project Eikendael, langs de Bredabaan,
tegenover de ingang van het Peerdsbos. De start van de bouwwerken is gepland voor mei 2011. In
het najaar van 2013 zouden de appartementen opgeleverd moeten worden. Een appartement heb je
vanaf 450.000euro, inclusief kosten. Reeds 20procent is verkocht. 

'We juichen dit project toe', stelt de Brasschaatse schepen van Ruimtelijke Ordening Myriam Van
Honsté (Open VLD). 'Het is een antwoord op de toenemende vraag naar woongelegenheden met
een service zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen habitat kunnen blijven wonen.' 

Meer foto's opwww.nieuwsblad.be/brasschaat 
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