
COHOUSING DE WASSERIJ 
Coöperatief wonen in Oud-Berchem

Ecologisch, coöperatief en sociaal woonproject. 
Open voor alle generaties en gericht op de buurt. 

Een innovatieve  kijk op wonen én 
op ethisch investeren in vastgoed.

www.wooncoop.be/de-wasserij
Infolijn voor investeerders:

Karel Lootens
karel@wooncoop.be

0499 728 726

FASE
vergund dec. ‘21

start bouw feb. ‘22

OPLEVERING
2024

UNITS
27

GEZOCHT
investeerders

mailto:karel@wooncoop.be


COHOUSING DE WASSERIJ

De Wasserij maakt deel uit van ‘De Wastuin’, de vernieuwing van de site van de voormalige 
industriële Wasserij Goossens en garage Ludikhuyzen, gelegen tussen de Eikelstraat en de 
Ferdinand Coosemansstraat in Oud-Berchem. De projectontwikkeling is in handen van ‘Fides 
Invest’. ‘Stramien architectuur en ruimte cv’ staat in voor het ontwerp.

In het totaalproject worden karakteristieke industriële en modernistische gebouwen 
behouden en gecombineerd met nieuwbouw, passend bij de sfeer van de wijk. Het project 
voorziet in een gevarieerd aanbod van een 80-tal woonunits, en in een publieke doorgang 
voor voetgangers en fietsers. Het binnengebied wordt een gedeelde stadstuin voor alle 
bewoners.



COHOUSING DE WASSERIJ
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Cohousing De Wasserij beslaat ong. ⅓ van de Wastuin-site.  Naast 
27 grotere en kleinere woonunits zijn gedeelde binnen- en 
buitenruimtes voorzien, zoals de tuin en een ruim dakterras, een 
grote feest- en vergaderruimte met keuken, diverse kleinere 
leefruimtes, een gedeelde speelkamer, werkruimte, logeerkamers, 
atelier en wasplaatsen, fietsenstallingen, kelders en ruimte voor 
deelauto’s.

programma:
● wonen 2.800 m2
● gedeelde ruimte 620 m2
● tuin 760 m2
● 27 units

timing:
● vergunning 4e kwartaal 2021
● aankoop 1e kwartaal 2022
● start bouw 1e kwartaal 2022
● bewoning 2e kwartaal 2024

Financieringsbehoefte: 12M€
● Financiering door bewoners en achterban:  4M€
● Banklening Triodos: 6M€
● Financiering door ethische investeerders: 2M€



COOPERATIEF WONEN:
WOONCOOP VISIE EN MISSIE 

De woningmarkt is volop in beweging. De bevolking groeit 
aan, gezinnen worden kleiner, mensen ouder.
Op de vastgoedmarkt viert speculatie intussen hoogtij, wat 
resulteert in voortdurend stijgende vastgoedprijzen.
Om wonen betaalbaar en kwaliteitsvol te houden, wordt 
steeds vaker gezocht, zowel naar alternatieve woonvormen 
zoals collectief wonen of woningdelen, als naar andere 
vormen van financiering en eigenaarschap. wooncoop 
timmert mee aan die weg met een  innovatief coöperatief 
woonconcept.

Zorgeloos en kwaliteitsvol wonen is een basisrecht 
voor iedereen.  Met ons coöperatief model 

houden wij wonen in handen van burgers.  
We geloven dat wonen eerlijker en makkelijker kan. 

Door samen eigenaar te worden, 
in plaats van individueel,  staan we veel sterker.

Concreet zijn alle bewoners en investeerders van wooncoop ook coöperanten van wooncoop. 
Elke wooncoop-bewoner huurt dus als het ware bij zichzelf en combineert zo de voordelen 

van kopen met die van huren. Net als bij kopen heb je zeggenschap, levenslang 
woonzekerheid, woon je aan kostprijs en bouw je kapitaal op. Net als bij huren, woon je 
flexibel en hoef je je geen zorgen te maken over het onderhoud van jouw woning, want 

wooncoop beheert en onderhoudt de woning met bijzondere aandacht voor kwalitatief en 
duurzaam wonen.  Transparantie en inspraak staan voorop, net als een duurzame en 
sociale kijk op wonen, ruimtelijke ordening en economie . Als investeerder draag je bij 

aan een veerkrachtig en innovatief woonconcept dat onze maatschappij en bewoners 
beschermt tegen de grillen van een competitieve vastgoedmarkt. Bovenop dit 

maatschappelijk rendement ontvang je ook een financieel rendement.

Samen bouwen we aan de toekomst! 



COÖPERATIEF WONEN:
WOONCOOP IN CIJFERS

2022

aantal projecten
23

aantal bewoners
vandaag : 67
eind ‘24 :455

aantal coöperanten 
met een EV van:

1.150/14M€

locaties:
Gent, Brugge, Herentals, 

Antwerpen-Berchem, 
Maldegem; Genk, Sint Niklaas, Hasselt, 

Leuven, ...

wooncoop cv is een erkende coöperatie Onze aanbiedingen worden 
gepubliceerd door het FSMA. wooncoop kan jaarlijks tot 5 miljoen



INVESTEREN IN WOONCOOP

Als belegger laat je jouw investeringsbeslissing niet enkel afhangen van rendement en 
risico, je kijkt ook naar de effecten van jouw geld op de maatschappij en je leefomgeving. 

Daarom is investeren in de coöperatieve vennootschap wooncoop een goede keuze:

Je belegt 

ETHISCH
Voor de coöperatie is het financieel 
rendement een middel, geen doel. 

Jouw geld heeft impact op:

Bovendien heeft jouw geld het potentieel 
om mee een sneeuwbaleffect te 

veroorzaken dat de vastgoedmarkt 
eerlijker en minder speculatief maakt.

Je belegt
LOKAAL

Jouw geld wordt ingezet voor duurzame 
stads- of dorpskernvernieuwing. Bij de 
keuze van projecten houdt wooncoop 

rekening met mobiliteits- en ecologische 
aspecten. Daarnaast streeft de coöperatie 
gelijkwaardigheid en sociale inclusie na. 
Het wooncoop-model is haalbaar voor 

mensen met uiteenlopende economische, 
fysieke of mentale mogelijkheden.

Je belegt 
ZORGENVRIJ

wooncoop en zijn aandeelhouders- 
bewoners beheren de panden als een 

goede huisvader, jij geniet mee door een 
eerlijk rendement. De panden waarin 

wooncoop investeert, worden duurzaam 
gebouwd of gerenoveerd, waardoor zij de 

tand des tijds kunnen doorstaan. Als 
aandeelhouder heb je medezeggenschap 

in het beheer van de coöperatie.

Je belegt 
WAARDEVAST

Het rendement bij wooncoop is eerlijk én 
competitief. De variatie aan spaar- en 

beleggingsproducten die wooncoop 
aanbiedt, komt tegemoet aan de wensen 

van beleggers met een uiteenlopend 
beleggersprofiel. Het vastgoed dat de 

coöperatie in portefeuille heeft, is 
waardevast. 

✔levenskwaliteit ✔woonkwaliteit

✔economische 
duurzaamheid

✔maatschappelijke 
duurzaamheid

✔ecologische 
duurzaamheid ✔empowerment



INVESTEREN IN WOONCOOP
De Wasserij - Berchem

1 Aandelen: door de aankoop van aandelen versterk je het kapitaal van wooncoop op een 
structurele manier, daardoor verhoogt wooncoop zijn slagkracht.

Je kunt ook aandelen aankopen om  een 
familielid of vriend te steunen die in een 
wooncoop-project komt wonen. Je kunt er dan 
voor kiezen om jouw rendement (deels) om te 
zetten in een huurkorting voor de bewoner:
Er zijn dus 2 opties:

● Jij behoudt het beoogde gemiddelde rendement van 2%, de bewoner ontvangt 1% 
huurkorting

● Jij staat jouw volledig rendement af, de bewoner ontvangt 2%  huurkorting
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Type: achtergestelde lening
Min. inleg: 5.000€
Rente: 2% bruto (1,4% netto)
Looptijd: onbepaalde duur
Opzeg: jaarlijks opzegbaar op vervaldag, 

mits het respecteren van een 
opzegtermijn van 6 maanden

Beheerskost: geen

Type: aandeel op naam
Min. inleg: 250€ per aandeel. Je kunt onbeperkt aandelen aankopen
Rendement:: Beoogd gemiddeld rendement van 2% per jaar

betaalbaar bij uitstap 
geen roerende voorheffing bij uitstap (volgens de 
huidige wetgeving)

Looptijd: Aandelen worden door investeerders voor een   
langere periode aangehouden.

Uitstap: Aanvraag gedurende het volledige kalenderjaar.
Goedkeuring Raad van Bestuur wooncoop
Uitstap in de 2e helft van het volgende jaar

Beheerskost: geen

2 Lening: door het verstrekken van een lening aan wooncoop, help je de nodige fondsen te 
verzamelen om bouwprojecten te realiseren, en bekom je zelf een rendement dat vele malen 
aantrekkelijker is dan het spaarboekje.

voorwaarden en wetgeving van toepassing jan. ‘22
 Investeren in een onderneming is niet vrij van risico

Investeer nu via www.wooncoop.be/de-wasserij


