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Projectontwikkelaar Cadix depot gaat voor duurzaam

Bewoners nieuw complex krijgen plooi- of bakfiets
15/04/2017 om 03:00 door laura de backer
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inge caes
De bouwsector heeft een grote ecologische
voetafdruk. Daar willen wij verandering in
brengen

ANTWERPEN - De Bewoners van de appartementen en huizen van het nieuwe Cadix
Depot op het Eilandje krijgen van projectontwikkelaar UrbanCapitalGroup een gratis bak-
of plooifiets cadeau.

Depot Cadix, gelegen in de Madrasstraat op
het Eilandje, is een duurzaam en
energiezuinig bouwproject. Met de gift wil
projectontwikkelaar UrbanCapitalGroup naast
duurzaam wonen ook inzetten op duurzame
mobiliteit. De nieuwe eigenaars van de
appartementen krijgen een plooifiets cadeau.

De kersverse bewoners van de woningen krijgen op hun beurt een bakfiets.

“De bouwsector heeft een grote ecologische voetafdruk”, zegt Inge Caes, commercieel directeur
van UrbanCapitalGroup. “Daar willen wij verandering in brengen. We willen mensen niet alleen
stimuleren om ecologische keuzes te maken in de manier waarop ze wonen, maar proberen hen
ook te stimuleren om na te denken over de manier hoe zij zich verplaatsen.”

De Cadixwijk, waar het bouwproject zich bevindt, moet een duurzame en energiezuinige
stadsbuurt worden. De eerste in Vlaanderen.

Milieuvriendelijk

Thomas Vercammen (39) woont in een van de nieuwe huizen en kreeg een bakfiets. Die zal hij
gebruiken om naar de winkel te gaan. “Ik heb twee tieners die heel wat drinken op een week tijd.
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Met de fiets naar de winkel gaan was na verloop van tijd niet meer haalbaar, waardoor ik de auto
moest nemen. Nu kan ik met de bakfiets gaan, een stuk aangenamer én milieuvriendelijker.”

Frank Wilms (50) is sinds februari eigenaar van een van de appartementen. “Ik ben van plan om
mijn nieuwe plooifiets mee te nemen in de auto. Zo kan ik zo dicht mogelijk bij mijn bestemming
gratis parkeren en dan het overige stuk met de fiets afleggen. En de plooifiets komt ook van pas
voor onze dochter. Zo kan zij overdag vertrekken met de fiets en kunnen wij haar en de plooifiets
’s avonds ophalen met de auto.”

Het tv-rapport van Tom

TV-RAPPORT. “Het leven is geen ponykamp”, dat stellen we vast
na de eerste aflevering ...

Johan De Muynck, de laatste Belg die de Giro kon winnen

De laatste Belgische Girowinnaar over de grootste stommiteit uit
zijn carrière
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