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Geachte Heer, Mevrouw,

Het is niet zonder enige trots dat ik u onze eerste ‘Loft Story’ kan
aanbieden. Op deze manier wil ik u nog beter dan voorheen
aantonen wie of wat ‘Lofting Group’ is en wat er in de toekomst
te gebeuren staat.

Toen ik in 1990 per toeval een oud fabriekspand kocht, kon ik
nooit inschatten welke sneeuwbal aan het rollen werd gebracht.
Van een uit de hand gelopen hobby is Lofting Group geëvolueerd
naar een professionele projectontwikkelaar/makelaar met een
omzet in 2002 van ruim 8 miljoen euro en een verwachte
verdubbeling van dit cijfer gedurende de komende drie jaar. 
Naast 4 fulltime medewerkers, zijn er diverse investeerders die
de groei en projectontwikkeling mee helpen financieren. Ook naar
de toekomst toe willen we op deze basis blijven verder werken.
En ofschoon wij ook niet gespaard gebleven zijn van een aantal
(schoonheids)fouten of onvolkomenheden, blijft de absolute
betrachting om op een correcte wijze een kwalitatief mooi
eindproduct (loft, kantoor, …) aan te bieden.

Wat mag u van deze ‘Loft Story’ verwachten?

Vooreerst willen we u verder kennis laten maken met onze
organisatie en achterliggende structuur. Daarnaast brengen we u
op de hoogte van nieuwe projecten, op stapel staande
evenementen, en ons immo-aanbod. Er zijn ook enkele vaste
rubrieken zoals “BeLoft(e)” (een koper stelt zijn of haar loftruimte
voor) of “In de kijker” (een project wordt extra onder de loupe
genomen). En met een column van Herman Brusselmans willen
we deze ‘Loftstory’ nog wat extra kruiden.

Door de combinatie van al deze onderwerpen met verzorgd
grafisch materiaal, hopen we u een boeiend inzicht te kunnen
verschaffen in onze wereld van herbestembare panden en
stadsontwikkeling.

Alvast veel lees- en kijkplezier,

Rudy Leroy



Wat betekent ‘lofting’ precies?

R. Leroy: In een nederlandstalig woordenboek zal je
geen definitie vinden voor het woord ‘loft’. Letterlijk
vertaald betekent het eigenlijk ‘dakappartement, zol-
derkamer’. En dan nog specifiek in een oud fabrieks-
pand. Met het begrip ‘lofting’ wordt verwezen naar
een vrij nieuwe wooncultuur, waarbij oude industriële
of historische gebouwen een nieuwe funktie krijgen
als woning en/of kantoor en waarbij de gebruikers een
zekere liefde of affiniteit hebben met de historiek, de
uitstraling van die oude gebouwen.

Waar vindt ‘lofting’ zijn oorsprong?

R. Leroy: In de jaren ’50-’60 was de heringebruikname
van oude fabriekspanden en stapelhuizen eerder een
keuze uit 'noodzaak' voor daklozen, would-be kunste-
naars, e.a... En dan was de locatie nog beperkt tot de
achterbuurten of verlaten industriële sites van groot-
steden zoals New York, Manhattan, Londen,.... Nu is
deze 'wooncultuur' doorgedrongen in bijna alle grote

Wonen is al lang meer dan zomaar een
dak boven ons hoofd hebben. Het is een
plaats om tot rust te komen, een
expressie van het individu en een
verpersoonlijking van zijn of haar
levensfilosofie.

Sommigen verkiezen de levendige sfeer
van de stad, anderen zoeken de rust en
het groen van het platteland op.

Gedurende de laatste decennia is het
enge begrip 'woning' stilaan verruimd:
een woning hoeft niet meer enkel het
traditionele huisje te zijn van weleer,
maar ook andere woonculturen hebben
zich ontwikkeld. Lofting is daar een
duidelijke illustratie van. Rudy Leroy,
zaakvoerder van ‘Lofting Group’ uit Gent
geeft een woordje uitleg.

kennismaking met
Lofting Group
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steden, zelfs in Vlaanderen, en vindt er moeiteloos
zijn plaats als volwassen vorm van 'anders wonen'.
Meer nog, het sluit naadloos aan bij de heden-
daagse tendensen van stadsinbreiding en
herwaardering van industrieel erfgoed. 

Waarom kiest iemand voor een loft?

R. Leroy: De herbestemming van oude stapel-
huizen, torens, kloosters, ..., naar lofts en/of
kantoren biedt de gebruikers enkele enorme
troeven, die men in traditionele nieuwbouw zelden
terugvindt . Enkele daarvan zijn de authenticiteit van
de gebouwen, het ruimtegevoel en een bijzondere
architectuur met grandeur. Bovendien nodigt het
loftgebeuren het individu uit tot persoonlijke of
creatieve oplossingen om hedendaags comfort en
authentieke elementen te combineren.

Hoe gaat ‘Lofting Group’ daarbij te

werk?

R. Leroy: Het werkterrein van Lofting Group behelst
3 grote luiken, welke echter steeds nauw met elkaar
verweven blijven nl. de projectontwikkeling, de
bouwfase en de commercialisatie van het gebeuren.

G. Martensstraat, Deinze: voor en na (realisatie in 1993)

Bouwbedrijf

De Baets & Co. n.v.

Nieuwbouw & verbouwing
Appartementsbouw

Onderhouds- & renovatiewerk

Vroonstallestraat 42 • Gent-Wondelgem
tel. 09/253 83 04 • 09/258 03 18 3



De Rycke R. & Zonen nv.

Broeckstraat 10 – 9890 Gavere

Tel: 09/384.23.64 – Fax: 09/384.20.15

e-mail: derycke.zonen.nv@cobonet.be

torfs nv gebr.
schilder-, plamuur-
isolatie- en sierpleisterbedrijf

Schoolstraat 19
9800 Vinkt (Deinze)

Torfs is één van die weinige bedrijven die zich bezighoudt met het bepleisteren van

buitengevels. Een moeilijk vak, dat enkel met degelijke stielmensen kan leiden tot een

aanvaardbaar resutaat. Het is dus met andere woorden zo’, stiel waar je bijna geen vaklui

meer van vindt en toch allesbepalende kenmerken kan geven aan het uiterlijk van een

gebouw.

Torfs biedt zowel bepleistering op stenen ondergrond als op isolatiemateriaal aan.

tel. 09/386 60 47
fax 09/386 98 62

torfs@xs4all.be
www.xs4all.be:torfs
torfs.nv@cobonet.be
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Wat houdt projectontwikkeling precies in?

R. Leroy: Voor de projectontwikkeling zijn we steeds op zoek naar oude, maar herbestembare
panden. Ofwel wordt het project ontwikkeld in eigen beheer waarbij het gebouw wordt
aangekocht door Lofting Group zelf of door ‘bevriende’ investeerders, ofwel gebeurt dit in
overleg / opdracht van de eigenaar van een dergelijk pand. Maar dan begint pas het echte
werk vermits er vaak heel wat problemen opgelost dienen te worden. Zo zijn er vaak belan-
grijke stedenbouwkundige beperkingen, bouwfysische problemen of ingewikkelde
bodem(sanerings)problematieken. Zo’n project impliceert ook vaak bepaalde juridische en
financiële constructies waarbij de commerciële haalbaarheid niet uit het oog mag verloren
worden. Er moet immers voldoende ‘return on investment’ zijn en een interessante
risico/winst verhouding. Daarbij komen vaak ook nog de intensieve besprekingen met archi-
tecten, overheidsdiensten, actiecomités, ...

Als tweede luik vernoemde u de bouwfase?

R. Leroy: Wat de bouwfase betreft is renovatie technisch moeilijker dan nieuwbouw, waar
men begint met een ‘ongeschreven wit blad’. De renovatie of restyling van ‘verouderde’
panden, die een bestemmingswijziging ondergaan, vergt een grote professionaliteit om
budgetcontrole en kwalitatief hoogwaardige architectuur met elkaar te verzoenen. Een
grondige voorstudie van de plannen, bestekken en materiaalkeuze moet gevolgd worden door
een strikte opvolging bij de uitvoering van de bouwwerf. En indien nodig, moet snel en
accuraat kunnen ingegrepen worden bij onvoorziene problemen.
Als geregistreerd aannemer kan Lofting Group optreden als 'general contractor' en/of als hoof-
daannemer. Op vraag van de cliënt kunnen wij ook instaan voor de interieurinrichting van een
loft. Afhankelijk van de vraag, wordt er met gespecialiseerde architecten en onderaannemers
gewerkt om tot hoogwaardige en creatieve bouwrealisaties te komen. 

Uiteindelijk moeten deze projecten ook verkocht worden, wie staat

hiervoor in?

R. Leroy: Ook daarvoor staat ‘Lofting Group’ in. Wij zijn een erkend B.I.V.makelaar en staan
zowel in voor de commercialisering van eigen projecten als voor deze in opdracht van andere
promotoren of eigenaars, die herbestemde of herbestembare panden aanbieden. 
Door een aparte profilering in de markt heeft Lofting Group in de loop der jaren een uitgebreid
databestand opgebouwd van ‘loft-minded people’, waardoor we snel bij het juiste doelpubliek
kunnen penetreren. Hierdoor slaagt Lofting Group er dikwijls in om sneller dan de klassieke
distributiekanalen de verkoops- of verhuuropdracht te realiseren.

Gent: 

Vijfwindgatenstraat 21c
9000 Gent
09/269 45 57
info@technix.be

Antwerpen: 

Lange Leemstraat 372
2018 Antwerpen

03/218 55 20
info@technix-antwerpen.be

VEILIGHEIDSCOORDINATIE



Wie is jullie doelgroep, wie zijn deze ‘loft-minded

people’?

R. Leroy: Ruim 10 jaar geleden was die groep zeer fijn definieerbaar : mensen
tussen de 25 en 40 jaar met een iets hoger inkomen en opleidingsniveau. Zij
spendeerden zelf heel wat werk en energie aan de inrichting van hun casco loft.
Hun motivatie was dan ook zeer groot en elke (bouw)problematiek werd als een
uitdaging beschouwd om tot een goede oplossing te komen. Heden ten dage
stellen we vast dat de leeftijdscategorie verbreed is (ook 50-plussers zijn nu
soms kopers), maar ook dat de eigen inbreng van de koper(s) soms een heel
stuk minder is doordat men zich, veel meer dan vroeger, verlaat op derden
(interieurarchitect, totaal aannemer, …). 

Hoe organiseert ‘Lofting Group’ zich voor dit alles?

R. Leroy: Om aan deze complexe materie het hoofd te kunnen bieden is een
goede organisatie en structuur een pure noodzaak. 
Naast een aantal externe medewerkers, zijn er 4 mensen fulltime in de weer
voor Lofting Group. Voor de algemene verkoopsinformatie wordt binnenkort een
nieuw kantoor betrokken in de Keizer Karelstraat (nr. 170 wordt geruild voor nr.
103) en staat Lucinda Troch ter beschikking. Ikzelf neem de projectontwikkeling
voor mijn rekening. Ilse Van Hecke zorgt voor een stipte administratieve en
boekhoudkundige opvolging en Gino Verniers is het aanspreekpunt omtrent de
bouwwerven zelf. Naargelang de aard van de werf worden externe architecten,
ingenieursbureaus en aannemers aangesproken om een bouwteam te vormen
en aldus tot een kwalitatief verzorgde herbestemming te komen. 

En financiëel?

R. Leroy: Ook financieel moet er een stevige basis zijn om in de kapitaalsinten-
sieve bouwwereld te kunnen overleven. Daarom zijn er naast een zestal ‘kern-
vennoten’ ook heel wat externe investeerders of partners die, naargelang de
grootte van een project, financieel mee participeren. Hierdoor kan de expansie
van ‘Lofting Group’ op een gezonde manier ondersteund worden en wordt het
(bouw)risico gespreid over meerdere partijen. Deze open groepsstructuur heeft
in het verleden reeds meerdere keren zijn toegevoegde waarde bewezen en zal
ook naar de toekomst toe heel belangrijk blijven.
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Vindt u nog gemakkelijk geschikte oude panden?

R. Leroy: De markt van ‘herbestembare panden’ is vrij beperkt geworden. Enerzijds is er
een schaarste aan dergelijke panden, anderzijds moet er met heel veel criteria rekening
gehouden worden alvorens er tot ontwikkeling kan gekomen worden. Mooie panden
liggen dikwijls stedenbouwkundig verkeerd of de eigenaarstructuur is zo verward dat
geen duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden.
Het gebeurt echter ook dat we geconfronteerd worden met sites waar herbestemming
als optie eigenlijk uitgesloten is vanwege de bouwfysische toestand van de gebouwen,
de exuberante vraagprijs, de te hoge renovatiekost of door bodemverontreiniging. Vanuit
die vaststelling is dan ook het idee gegroeid om aan stadsinbreidingsprojecten te werken
waarbij nieuwbouw het toch haalt van renovatie.

Hoe ziet ‘Lofting Group’ de

toekomst? 

R. Leroy: Binnenkort is het ‘Lousberg
Park’ in Gent volledig afgewerkt. En
dan gaan we vooral de ‘West-Vlaamse
toer’ op, met projecten in Kortrijk,
Harelbeke en Poperinge.
Maar zoals reeds aangestipt durven we
ook onze horizon verbreden. Want hoe
hoog ‘Lofting Group’ de
herbestemming van oude panden in het
vaandel draagt, toch blijkt dit in de
dagelijkse praktijk ook zijn beperkingen
te hebben, gezien de moeilijkheid om
voldoende herbestembare panden te
vinden die kunnen voldoen aan de
eerder aangehaalde criteria.
Het geheel van die bemerkingen heeft
ons doen besluiten om ook aan
‘nieuwe’ stadsontwikkeling te doen, als
herbestemming van de bestaande
gebouwen niet haalbaar is. Zo zitten er
al een tweetal projecten in de pijplijn
waarbij nieuwbouw de boventoon voert
(zie verder). 

Kortom, we hebben nog heel wat werk
voor de boeg. Deze nieuwsbrief is dan
ook bedoeld om eenieder op de hoogte
te houden van ons reilen en zeilen.
Hopelijk kan dit initiatief u bekoren en
mogen wij u binnenkort begroeten als
abonnee van ons bedrijfsmagazine.
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“Het realiseren van een loft

is doorgaans een werk van

lange adem. Eenmaal

woonklaar is het achteraf

vaak moeilijk te schetsen

welke fases allemaal

werden doorlopen. Maar

het blijft steeds een unieke

ervaring …”

Rudy Stevens,

Condominium, Antwerpen

Rudy Leroy,
Gedelegeerd Bestuurder 

Lucinda Troch,
Sales Manager en
Juridisch Adviseur 

Ilse Van Hecke,
Office Manager 

Gino Verviers,
Werfcoördinator 

TORCK
POOR TEN – ZONWERING bvba
E3-laan 60 – 9800DEINZE
Tel. 09/386 11 76 – Fax 09/386 97 05
Openingsuren: ma-vr 8u-12u – 13u30-18u00

za 9u-12u
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in de KIJKER

Korte historiek

Katoenbaron Ferdinand Lousbergs (1799-1859)
liet in zijn testament de uitdrukkelijke wens na
een tehuis op te richten aan de Visserij voor
gebrekkige, oude en verminkte arbeiders uit zijn
Gentse katoenfabrieken. De Visserij stond
bekend als “ één der fraeyste en gezondste
wandelplaetsen van de stad...” Hij wenste dat
het tehuis omringd werd door een grote tuin.
De bouw van het Lousbergstehuis startte in
1861 en was voltooid in 1866. Later in 1911-
1912 werden de zijvleugels van het tehuis langs
beide kanten uitgebreid.
Tot in 1995 bleef dit gebouw dienst doen als
rusthuis.

Lousberg Park te Gent

“één der fraeyste en

gezondste wandelplaetsen

van de stad...”



Bouwkroniek

Op de openbare verkoop van 11 maart 1999 deden Condominium en Lofting Group
het hoogste bod voor dit uitgeleefde pand. En dit tot grote opluchting van vele Gente-
naars die vreesden dat het gebouw wel eens onder de sloophamer zou verdwijnen.
Met het architectenbureau ASA bvba (Gent) werd een concept uitgedacht waarin
wonen en werken perfect konden samengaan, maar waarbij de grandeur van dit
prachtige gebouw werd behouden. Door de constructieve en accurate samenwerking
met de stedenbouwkundige diensten en de brandweer van Gent, werd reeds in
oktober ’99 een bouwvergunning bekomen voor 17 kantoren en 42 (woon)lofts (met
bijhorende parkingfaciliteiten). In het voorjaar van 2000 werden de ruwbouwwerken
aangevat. Drie jaar later is het ‘Lousberg Park’ voltooid en dienen enkel nog de laatste
details afgewerkt te worden.

Concept

Alle kantoren (in totaal ± 4.500 m2) bevinden zich op het gelijkvloers en zijn geconcen-
treerd rond 2 parkeerpleinen (uiterst rechts en links in het gebouw) of rond de
centrale inkomhal.
Centraal in het project is er een grote binnentuin die de sfeer en rust van het ganse
project bepaalt. Achteraan op het gelijkvloers bevinden zich 4 woonlofts (met elk hun
privatief tuintje). De overige lofts bevinden zich op het eerste en tweede verdiep en
zijn (bijna allemaal) voorzien van riante terrassen. Door de vrije hoogte van ± 4,90 m in
de loftruimtes op het gelijkvloers en de eerste verdieping, werden mezzanines aange-
bracht in deze ruimtes. Hierdoor hebben deze lofts een totaal ander karakter dan de
woonunits op de tweede verdieping, die zich onder een zadeldak bevinden. Deze
variatie aan ruimtes en oppervlaktes hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het
succes van het Lousberg Park.
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Nog beschikbaar

• 2 kantoren van elk ± 250 m2, welke perfect kunnen
samengevoegd worden. Deze kantoren kunnen door Lofting
Group worden ingericht als landschapsbureau’s of voorzien
worden van een uitwerking op maat. Op het aangrenzende
binnenplein zijn parkeerplaatsen voorzien.

• 1 kantoor van 140 m2, met huurcontract (bruto-rendement
>7%).

• Voormalige kapel (275 m2), uniek als kantoorruimte. Instap-
klaar vanaf juni 2003. Originele elementen worden gecombi-
neerd met hedendaagse accenten. Alle moderne technieken
en bekabeling aanwezig (videofoon, aansluiting TV, telefoon,
vloerstopcontacten, ..). Kitchenette met spoeltafel, kookplaat,
vaatwas en microgolfoven. Gastentoilet vooraan en sanitair
blok met douche achteraan.
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Het Lousberg Park is ondertussen van een rusthuis
uitgegroeid tot een unieke plaats waar tot op heden
bijna 30 gezinnen hun thuis gevonden hebben. Daar-
naast hebben volgende organisaties er hun kantoor
reeds gevestigd:
• Notaris Blindeman
• Mediactief, prepressbureau
• Accountantskantoor Decoene
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling

Bijzondere Jeugdzorg
• CRA Belgium bvba, Clinical Research voor farma-

ceutische bedrijven
• Groep Talisman, Footprints in Africa, reizen à la

carte, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Oost-Azië en
Afrika
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beLOFTe
Voor onze rubriek ‘beLOfTe’, leek het ons een evidente
keuze om aan te kloppen bij onze allereerste koper, de
firma ‘Interlook Design’ uit Deinze, met als zaakvoerder de
charmante Isabelle De Waele.

Misschien eerst ter verduidelijking, waar staat ‘Interlook

Design’ voor?

Interlook Design verzorgt de inrichting op maat van kapsalons en schoonheids-
centra. Onze slogan vertelt eigenlijk alles :’van brute aannemerij tot piekfijn salon’.
Zo hebben we in de 10 jaar dat we bestaan, de kaap van 1000 inrichtingen bereikt.

Hoe bent u er indertijd toe gekomen om een industriële

ruimte aan te kopen?

Toen we in ’93 het idee opvatten om ‘Interlook Design’ op te richten, was het
belangrijk om ons, als nieuwkomer in een kleine en gesloten niche-markt, van bij
het begin sterk te kunnen profileren. En via een ‘onschuldig’ bezoekje aan het
‘Bouw & Immobiliën Salon’ in Flanders Expo, werden we gefascineerd door de
maquette van een loftgebouw in Deinze.

Liefde op het eerste gezicht?

Ja en neen. De maquette was prachtig, maar er moest nog gestart worden met de
werkzaamheden en de realiteit was heel wat anders : een leegstaand fabriek met
veel rommel en klimop. We voelden wel dat ‘het’ kon lukken, maar er zijn toch een
paar flessen wijn overgegaan vooraleer we de stap definitief durfden zetten. 



En achteraf bekeken …

Was de keuze een schot in de
roos. Het gebouw bood een
enorme toegevoegde waarde voor
ons omdat  we ons als inrichter
onmiddellijk sterk konden onder-
scheiden van de toenmalige
collega’s/concurrenten. Mede door
de stijl van het gebouw, kregen
we direct het etiket van
‘vernieuwers’ in de sector toebe-
deeld , wat ons goed uit kwam.
En waren er dan mensen die niet
onmiddellijk onze naam oppikten,
onze lokatie bleef hen in ieder
geval lang bij, zoals we dikwijls op
beurzen mochten ervaren.

En blijft het effekt nu

nog altijd spelen?

Absoluut. Ons doelpubliek van
kappers en schoonheidsspecia-
listen vallen nog steeds voor de
uitstraling en sfeer van onze
kantoren en showroom. Dikwijls
zijn ze al voor 50% overtuigd nog
voor ze effektief binnenstappen in
de showroom door het kader
waarin wij onze meubels,
producten en salons presenteren.
Maar dat kan natuurlijk ook te
maken hebben met onze goede
reputatie die we opgebouwd
hebben.

Wij willen het graag geloven …

Interlook Design bvba kan u vinden
te 9800 Deinze, G. Martensstraat 9
(vlakbij het station) of via
www.interlookdesign.be 
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Dampkappen en afzuigsystemen, werktafels, afruimwagens, rekken,
hakblokken en alle installaties voor uitrusting van grootkeukens, slagerijen
en slachthuizen, bakkerijen, supermarkten en werkplaatsen.
Trappen, leuningen, borstweringen en alle architecturale uitvoeringen.

MEESTERLIJKE INOXVERWERKING - 
USINAGE MAGISTRALE INOX

Hottes et systèmes d’aspiration, tables de travail, charettes pour débarasser,
étagères, billots et toutes installations pour l’equipement des grandes
cuisines, boucheries et abattoirs, boulangeries, grandes surfaces et ateliers.
Escaliers, rampes, balustrades et toutes autres réalisations architecturales.

b.v.b.a.
s.p.r.l.

Constructiewerkhuis
Atelier de construction

Industrieterrein
Drongen - Nevele
Moorstraat
B - 9850 Nevele
Tel. 0032(0)9 282 77 96
Fax 0032(0)9 282 54 80
E-mail: robby.bvba@worldonline.be

PARKET
HOUTEN PLAFONDDECORATIE
KLEINMEUBEL
BINNENHUIS SIERVERLICHTING

ANDERS wonen bvba – Wolvenstraat 14 – 8500 Kortrijk
tel. & fax 056/22 78 42
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in ontwikkeling

Harelbeke – Banmolens

Gekoesterd tussen diverse waterpartijen
zijn  de Banmolens rustig gelegen op de
grens van Harelbeke met Kuurne. In dit
geklasseerde monument worden 9 lofts
ingericht, elk met een eigen terras. De
oude Francis-turbine zal terug ‘groene’
energie kunnen opwekken, die omgezet
wordt in electriciteit. De Molenaars-
woning wordt vervangen door een
identiek nieuw gebouw met
mogelijkheid tot een woon-werk combi-
natie en op het gelijkvloers 8 garages.
Dit uitzonderlijke gebouw wordt voor
het eerst in lange tijd terug opengesteld
voor het publiek tijdens Open Monu-
mentendag van dit jaar (zondag 14
september).
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Kortrijk – Kanaallofts

Een verwaarloosde industriële site (“de
Steverlinck” fabriek) krijgt een moderne
herbestemming tot lofts en kantoren met een
sfeervolle groenaanplanting. In combinatie
met de uitstekende ligging (langs het kanaal
Kortrijk-Bossuit en op wandelafstand van het
centrum) zal deze site uitgroeien tot één van
de meest prestigieuze stadsinbreidings-
projecten van Kortrijk. De start der
werkzaamheden wordt voorzien tegen de
zomer van dit jaar.

Gent – Florida-weverij

De voormalige Florida-weverij is gelegen
binnen de kleine ring rond Gent, op
wandelafstand van Gent centrum en is vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer. Het
laatste deel van deze grote site zal nu worden
omgevormd tot 8 lofts (met terrassen) en een
kantoor. Ook aan parkeergelegenheid is
gedacht. Dit project wordt in het najaar
opgestart.

Mechelen – Gommarushof

De vroegere gebouwen van een meubelfabriek
(“Meubelen Gulders-Van Vaek”) worden
getransformeerd naar een modern woonerf
met individuele woningen, lofts, kantoren en
sfeervolle groen-aanplanting. Dichtbij het
centrum van Mechelen, maar discreet
teruggetrokken, wordt dit ongetwijfeld een
kwalitatief hoogstaand stadsinsbreidings-
project waar het aangenaam vertoeven zal zijn.
Het Gommarushof strekt zich uit op een
oppervlakte van 4.391 m2 en biedt een
boeiende variatie aan gebouwen en sfeervolle
groenaanleg. Er zijn 5 verschillende
gebouwen, verspreid over het terrein, welke
allen vanuit een andere invalshoek benaderd
zijn. De start der werkzaamheden is voorzien
in het najaar van 2003.
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Poperinge – ’t Zwynlandt

Deze oude brouwerij krijgt een moderne facelift door de integratie van 7
lofts in de oude gebouwen en 5 moderne stadswoningen op het
binnenplein.

Gent – Galveston

Op de Wiedauwkaai te Gent krijgt een verlaten industriële
site (een textielfabriek van het ‘Manchestertype’) een
nieuwe industriële herbestemming. De bestaande (deels
geklasseerde) Galvestonfabriek heeft reeds een nieuwe
eindgebruiker gekregen. Begin volgend jaar zal nog
± 20.000 m2 industriegrond op de markt gebracht worden.
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Centrale verwarming – Vloerverwarming
Sanitaire installaties

Van ontwerp tot volledige afwerking, uitgebreid gamma toestellen

Nieuwbouw en verbouwingen
Onderhoud en herstellingen

Ruime ervaring loftinstallaties
Referenties op aanvraag

Gratis prijsofferte

20 jaar ervaring

Verwarming – Airco – Electro – Sanitaire

Gentsesteenweg 415
9420 Erondegem (Erpe-Mere)
Tel. & fax 053-81.05.70
GSM 0475-49.22.07
e-mail artron@pandora.be
URL http://artron.telenet.be

Vermeulen William bvba

Tuinaanleg, aanleg
opritten en terrassen

Brillandstraat 3 – 9051 Afsnee/Gent
tel. 09/221.23.27 – fax 09/221.41.20

Reg. nr. 06.08.1.0
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Sint-Laureins – Godshuis

Het 'Godshuis' in Sint-Laureins is een voormalig
weeshuis, gebouwd in de 19e eeuw, maar was
decennia lang onderhevig aan verval en
vandalisme. Enkel een klasseringsbesluit in 1990,
en de aankoop door Lofting Group/Condominium
(maart '99) hebben dit klooster van een gewisse
dood gered. Er wordt geopteerd om een
kwalitatief hoogstaand horecacomplex te creëren
met diverse feestzalen, seminarieruimtes en
hotelfaciliteiten. In 2004 zou de eerste fase
operationeel moeten zijn.

Gent – Lousberg Park

• Nog 507 m2 kantoren beschikbaar, perfect
opsplitsbaar in 2 aparte kantoren.
Inrichting op maat is mogelijk.

• Uniek kantoor in voormalige kapel,
275 m2, voorzien van alle moderne
comfort (kitchenette, 2 toiletten, beka-
beling voor netwerk, telefonie, e.a.).



Wevelgem – Vlasschuur

Een deel van de “vlasschuur” werd reeds
gerenoveerd tot 2 woningen met garage en tuin
(reeds 1 verkocht).
Elke woning bestaat uit een gelijkvloers niveau, een
eerste verdiep en een tweede (mezzanine) niveau met
houten draagstructuur.

Brugge – Komvest

Van de voormalige loodsen van de ‘Gistfabriek’ is reeds 3/4

verkocht. Loods 1 telt 44 garages en 6 lofts met groot terras (nog
1 te koop). In loods 2 werd een binnenstraat gecreëerd met 10
cité-woningen (nog 1 te koop). Loods 3 werd vertikaal opgesplitst
in 4 loft woningen met een voortuintje (nog 2 te koop).

van braeckel n.v.
Ham 187 • 9000 Gent

tel. 09/225 65 08 • fax 09/223 20 18

Installateur centrale verwarming – Sanitair – Airco

Onderhouds- en herstellingsdienst
Herstellingen op zon- en feestdagen, permanentie tijdens verlofperiodes

van braeckel n.v.

22



23

In onze zoektocht naar
herbestembare panden, worden we
soms aangesproken door eigenaars
die een ‘fantastisch’ loftproject aan
te bieden hebben. Ter plaatse
gekomen, kunnen we vaak enkel
kennis nemen van een groot
uitgevallen garage of ‘kiekenkot’ of
een schuur die de volgende
voorjaarstorm wellicht niet meer zal
overleven, … Of gewoonweg van
gebouwen die zo zielloos, zo
onfunctioneel, zo rijp voor de
sloophamer zijn, dat herbestemming
als optie niet te weerhouden valt. En
dat vervangende nieuwbouw de
enige reële optie is.

En gezien de toenemende complexiteit van sloop- en bouwaanvragen, de ijver van de overheid om
dergelijke panden te taxeren voor leegstand en verkrotting, werd de vraag steeds explicieter gesteld
om toch die vervangende nieuwbouw aan te vatten. En na lang wikken en wegen zijn we hier finaal
op ingegaan. 
Maar ook nu leggen we onszelf een aantal criteria op. Zo wordt er expliciet naar gestreefd om ook in
deze nieuwbouwactiviteit een zekere kwaliteit in architectuur en wooncomfort als basisvoorwaarde
na te streven. Dit geldt zowel voor onszelf als voor investeerders die hierop (willen) inpikken. Met
een nieuwe naam ‘Urbis Group’, wordt enerzijds duidelijk verwezen naar de stedelijke context van de
nieuwbouwrealisaties, maar anderzijds ook naar de intentie om ook hier professioneel naar voren te
treden.

Urbis Group wil zich vooral profileren als ‘projectmakelaar’ en
beoogt dus niet zozeer de verkoop van individuele woningen,
villa’s of gronden. Maar eenieder die wil investeren in woonerven,
meergezinswoningen, appartementen, … zal op onze know how
beroep kunnen doen, hetzij als adviseur bij projectbegeleiding,
hetzij voor de commercialisatie.
Met de ‘Molenslag’ in Deinze wordt meteen de toon gezet:
modern en vernieuwend, maar professioneel georganiseerd. De
werken zijn net aangevat. Aan de hand van bijgevoegd materiaal
kan u zich een eerste beeld vormen van dit modern woonproject.

urbis

KEIZERKARELSTRAAT 170
9000                            GENT
TELEFOON   09 - 233 15 30
FAX               09 - 233 17 29
EMAIL      INFO@URBIS.BE
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De ‘Molenslag’: modern woonerf met 10 woningen, garages en tuinen
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Op zoek (aflevering 1)

Exact vijf jaar en een paar maanden geleden
besloten mijn verloofde, de verrukkelijke Tania
de Metsenaere en ikzelf, de beroemde auteur
Herman Brusselmans, om een eigen huis te
kopen. ‘Als je huurt gooi je toch maar geld
weg,’ zo vertelde mijn grootmoeder mij ooit
en zij kon het weten want geld wegsmijten
was haar specialiteit, soms zelfs letterlijk: dan
nam ze wat geld in haar handen en hopla, ze
smeet het weg, en dan heb ik het niet alleen
over echt geld maar ook over monopolygeld,
zodat het edele monopolyspel op den duur in
onze familie niet meer kon gespeeld worden,
tot 12 februari 1986, de onvergetelijke datum
waarop mijn grootmoeder werd opgenomen
in het Sint Lutgardis gesticht, waar ze er de
eerste nacht al in slaagde om al het kleingeld
uit de kas van de kantine te pikken en het
door het raam in de vijver te smijten. In het
Sint Lutgardis gesticht hadden ze een vijver,
en vandaar.
Doch ik dwaal af. Tania de Metsenaere en ik
vroegen ons af welk soort huis we zouden
kopen. Een rijtjeshuis? Een bungalow? Een
klein kasteeltje? Een verlopen villa? Een
appartement van 14 miljoen? We kwamen
maar niet tot een uiteindelijke beslissing en
hele nachten lagen we tussen het neuken
door te piekeren en te woelen. Tot ik op

zekere dag een lumineus idee kreeg. ‘Als we nu eens een loft kochten!’ zei ik tegen Tania de
Metsenaere. Haar oogjes begonnen te blinken. ‘Een loft!’ kirde ze. ‘Wat een prima idee! Dat we daar
niet eerder aan gedacht hebben!’ Opgewonden en blijmoedig stak ze haar tong in mijn befaamde
mond.
Ja, een loft, dat was iets voor ons. Is het immers geen vaststaand feit dat loften vooral gekocht wor-
den door niet meer zo piepjonge, succesrijke, blitse, progressieve, gematigd links-georiënteerde,
leuke en sexy stelletjes, bij voorkeur kinderloos (Kinderen? Niks dan last met die krengen!)? Jazeker
is dat een zo goed als vaststaand feit. Nou, in dat geval was het niet meer dan normaal dat Tania de
Metsenaere en ik op zoek gingen naar een loft.
Een ander vaststaand feit is dat een loft niet zo gemakkelijk te vinden is. Meer nog: een loft, wat is
dat eigenlijk? Welnu, mijn eigen definitie luidt als volgt: ‘Een loft is een vierkante of rechthoekige
open ruimte in een afgekeurd of anderszins niet meer zo fris ex-fabrieksgebouw en deze ruimte
wordt opgekocht door leuke sexy mensen die  die ze inrichten als een woongelegenheid en daarbij
op geen frank kijken.’ Ja, dat is een prima definitie. De pest is dat vele andere mensen, vooral make-
laars, heel andere definities hanteren en wel op zo’n manier dat vanaf de jaren ’90 ongeveer álles
wat zich tussen vier muren, een vloer en een plafond bevindt door de verkopers ‘een loft’ wordt
genoemd. Een kruiphok, een konijnenpijp, een heropgeviste zolder, een bunker, een kutflatje: hoe
worden ze voor het gemak genoemd? Een loft. Daar trapten Tania de Metsenaere en ik niet in. Als
we zeiden dat we een loft wilden, dan wilden we een echte loft en niet een of ander slap aftreksel
ervan. En dus gingen we op pad. Dat we daarbij allerlei avonturen beleefden hoeft geen betoog.
Daarover, en over andere dingen, zal ik uitweiden in mijn volgende bijdrage aan dit magazine, want
ja, inderdaad ben ik door de verantwoordelijken benoemd tot huiscolumnist van dit prachtblad.
Zodoende zeg ik geen vaarwel, mijn vrienden. Binnenkort hoort u aldus meer over de queeste die
uiteindelijk zou leiden tot het bezit van de loft van waaruit ik jullie thans vriendelijk toewuif.

Herman Brusselmans




