
ANTIKRAAK: 
GOEIE ZAAK!

5 ervaringsdeskundigen over de ins & outs

Pittige indexeringen en energieprijzen maken huren alsmaar duurder. 
Maar wat als je ’n bijzonder pand onderhoudt in ruil voor een prikje? Wij 
keken binnen bij drie antikraakpanden van creatieve jongvolwassenen.
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Middeleeuws antikraaksprookje in Gent

cht jaar geleden woonden zussen Héloïse en 
Marie samen met Stéphane in een antikraak-
project op de Augustijnenkaai in Gent, maar 

daar moesten ze plots uit. Interim Vastgoedbeheer, waar-
mee ze een bruikleenovereenkomst hadden afgesloten, 
vond meteen een andere woning voor hen. Het enige ob-
stakel: er was nog een ander vriendengroepje geïnteres-
seerd in de leegstaande villa met zwembad. Ze gooiden 
kop of munt, en Héloïse, Marie en Stéphane trokken aan 
het kortste eind. Toch bleef hun antikraaksprookje duren, 
want een week voor ze hun pand uit moesten, kregen ze 
het aanbod om het Duivelsteen - een statig slot uit de 
dertiende eeuw in hartje Gent - te betrekken. ‘De dag  
waarop het rijksarchief eruit trok, konden wij erin’, vertelt 
Héloïse. Het drietal beheert het Duivelsteen ‘als een goe-
de huisvader’. Terwijl de bouwaanvraag voor de nieuwe 
invulling loopt, zorgen zij dat het kasteel niet verloedert.

‘Door zo te leven heb ik geld kunnen sparen om mijn be-
drijf mee op te richten’, vertelt Stéphane, die CEO is van 
Foodbag, de Belgische maaltijdbox. Intussen kocht hij een 
eigen huis, maar hij houdt zijn kamer in het Duivelsteen. 
‘Het is hier een beetje zoals in Friends. Samenwonen 
met Marie en Hélo is aangenamer dan alleen thuis zijn.’

Lekken dichten en duiven verjagen
Muzikante Héloïse heeft in het Duivelsteen ruimte voor 
haar muziekatelier. De goedkope bruikleenovereenkomst 
gaf haar bovendien de financiële ademruimte om weer te 
gaan studeren. De drie betalen elk maar 248 euro per 
maand voor hun plek in het Duivelsteen, inclusief nuts-
voorzieningen. Tegenover die lage kosten staat dat ze ge-
regeld de handen uit de mouwen steken om duiven weg 
te jagen uit de torenkamer, lekken te dichten, de stookke-
tel in gang te krijgen en tl-buizen te vervangen. Hun op-
zegtermijn is kort, want is de bouwaanvraag rond, dan 
moeten ze er binnen drie weken uit. Al zien ze die dag 
wellicht iets eerder aankomen door de transparante 
communicatie met hun vastgoedbeheerder. Architecte 
Marie ziet vooral kansen: ‘Tijdelijke invulling is een goede 

oplossing voor de krapte in de stad. Eigenlijk is er genoeg 
ruimte, we moeten er gewoon verstandiger mee omgaan.’
In het Duivelsteen richtte Marie in 2020 de socioculturele 
organisatie Broei op, een inclusieve en laagdrempelige 
doe-, denk- en maakplek voor jongeren. Leuk nieuws: 
wanneer het kasteel weldra tot een dynamische ontmoe-
tingsplek wordt omgevormd, blijft Broei daarin een vaste 
waarde. Tot die dag dolen Stéphane, Marie en Héloïse vrij 
rond in hun middeleeuwse slot. Wanneer Héloïse lacht  
dat ze Geraard, het spook van het Duivelsteen, al heeft 
gevoeld, gaat Stéphane nog verder: ‘Misschien botsen  
we nog wel op het ontbrekende paneel van het Lam  
Gods. Er zijn geruchten dat het hier ergens ligt verstopt.’
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Marie: ‘Er is genoeg ruimte,  
we moeten er gewoon 

verstandiger mee omgaan.’



Dieters architecturale arbeiderswoning in Deurne

et appartement van illustrator Dieter ligt in een 
complex van arbeidershuisjes dat in de jaren 
veertig door architect Eduard Van Steenbergen 

werd ontworpen. Van Steenbergen tekende ook het athe-
neum van Deurne, dat om de hoek staat en erfgoed is. 
Dieters appartement is een typische interbellumwoning. 
De gang met gespikkelde terrazzotegels, de metalen ba-
lustrades en de bolle deurknoppen wijzen op een soort 
ingetogen versie van art deco. Voor de stroming nieuwe 
zakelijkheid stond Van Steenbergen dan ook bekend.
Toen Dieter anderhalf jaar geleden van een vriend hoorde 
dat er veertig leuke appartementen in Deurne met leeg-
standbeheer zouden worden ingevuld, was hij er als de 
kippen bij. Die vriend woont nu boven hem. ‘Er zijn ver-
schillende groepjes in het complex’, vertelt Dieter. 
‘Wanneer er een appartement vrijkomt, wordt het  
vaak ingevuld door iemand die hier al iemand kent.  

Ik eet vaak samen met mijn vrienden of kijk gezellig een 
film met hen, en ik merk dat de anderen dat ook doen. Ik 
ervaar alle voordelen van samenwonen, maar ook die van 
alleen wonen.’

Dol op Deurne
Wanneer we door de gemeenschappelijke tuin lopen, 
wijst Dieter naar overgebleven gebodsbordjes en hinkel-
paden uit het verleden. En hoewel leegstandsbeheer  
gezinnen met kinderen ontraden wordt door de korte  
opzegtermijn, hangt er in de grote kerselaar een schom-
mel en ligt er speelgoed in het rond. ‘Er wonen hier wel 
gescheiden ouders of plusouders bij wie de kinderen op 
bezoek komen’, vertelt Dieter. In de lente, wanneer de 
kerselaar roze kleurt, komen de kinderen van zijn vrienden 
hier paaseieren rapen.
Binnenshuis koos Dieter voor een smaakvolle samenstel-
ling van vintage meubels, al dan niet geruild voor zijn illus-
traties, die de architectuur van Van Steenbergen onder-
streept. Zijn verzorgde planten staan verspreid tussen 
werken van bevriende kunstenaars. Dieter hoopt nog  
wat langer te kunnen blijven dan de voorziene twee jaar. 

Hij betaalt zo’n 620 euro per maand, inclusief nutsvoorzie-
ningen. Dat is een hoger bedrag dan bij sommige andere 
contracten met leegstandsbeheer, maar zijn opzegtermijn 
bedraagt dan ook tweeënhalve maand. Nog een groot 
voordeel vindt Dieter de extra ruimte. Hij heeft een 
tweede slaapkamer en kon daar dus zijn atelier inrich-
ten. De buurt sloot hij ook in zijn hart. ‘Ik had nooit ver-
wacht dat ik in Deurne zou wonen, laat staan dat ik het 
hier zo tof zou vinden. Maar doordat ik weet dat het tijde-
lijk is, heb ik Deurne bewust leren kennen. Je hebt hier 
een fijne community, met braderieën, de reuzenstoet en 
het OLT in het Rivierenhof. Mijn beeld van Antwerpen is 
ruimer geworden. Deurne is daarbij gekomen.’
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‘Ik ervaar alle voordelen  
van samenwonen, maar  

ook die van alleen wonen.’

H



HOE WERKT ANTIKRAAK?
Met antikraak of leegstandbeheer bewoon je  

tijdelijk een leegstaand pand, bijvoorbeeld voor 
het wordt verbouwd of afgebroken. Leegstand 

beheren is geven en nemen: jij onderhoudt het 
pand en betaalt een kleine som per maand.  
De exacte prijs is afhankelijk van het project.

Patricio Castro Ramirez, leegstandbeheerder bij 
Interim Vastgoedbeheer, vertelt over de verschil-
lende formules: in de eerste betaal je 168 euro per 
maand voor een individuele woning, exclusief de 
nutsvoorzieningen. Komt er een extra persoon 

wonen, dan betaalt die 120,75 euro. Tegenover die 
lage prijs staat dat je opzegtermijn slechts drie  

weken bedraagt. Andere projecten, waarbij de op-
zegtermijn tweeënhalve maand bedraagt, kosten 

volgens Castro Ramirez tussen 370 en 450 euro 
per maand, exclusief nutsvoorzieningen. Een der-
de optie is een all-informule voor gedeelde pan-
den, zoals kantoren of grote overheidsgebouwen 

die een gemeenschappelijke teller hebben.  
Daar betaal je 248 euro per bewoner,  

inclusief nutsvoorzieningen.

De data die je bij het begin van het contract af-
spreekt, zijn telkens indicatief. Je bent dus nooit 
helemaal zeker hoelang je in een pand kan blij-
ven. Bij alle projecten komt de beheerder om de 
drie weken langs om te kijken of de woning goed 

wordt onderhouden en niet verder wordt verhuurd 
of wordt onderverhuurd. Hij of zij controleert ook 

telkens de meters. Inschrijven op de wachtlijst kan 
via Vastgoedbeheer.com en kost 15 euro. Je kan er 
ook je gewenste regio aanduiden. Gezinnen wordt 
leegstandsbeheer ontraden omdat je van hen niet 

kan vragen om in drie weken tijd op te krassen.

Kom je volgens de organisatie in aanmerking en 
komt er een pand vrij, dan doorloop je drie scree-
nings. Word je daarop uitgenodigd in een pand, 
dan moet je ter plekke beslissen of je het al dan 

niet neemt. Je tekent het contract en krijgt  
meteen de sleutel mee.

n een op maat gesneden pak opent Maximiliaan de 
toegangspoort tot zijn woning uit de belle époque. 
Rond 1880 werd dit Antwerpse pand neergezet door 

een Duitse architect. In 1947 werd het Belgisch staatsbe-
zit, en er huisden een hele tijd staatsdiensten in. De roze 
geschilderde gang met reusachtige plafonds leidt ons 
naar de al even hoge verdieping waarin Maximiliaan zijn 
keuken, living, slaapkamer en couture-atelier heeft geïn-
stalleerd. Naast jassen en pakken op maat ontwerpt Max 
een eigen collectie, en hij werkte voor klinkende namen 
als Dries Van Noten. Van het licht dat in zijn atelier binnen-
valt en het zicht op de platanen van de Frankrijklei kunnen 
veel jonge makers alleen maar dromen. De benedenver-
dieping, waar zich vroeger een personeelsparking bevond, 
werd onbewoonbaar verklaard, maar op de verdieping 
onder Maximiliaan woont de Française Léa. Elk hebben ze 
twee urinoirs en drie toiletten op hun verdieping, en ze 
delen een plastic douchecabine.

Bloedheet en berekoud
‘Dit huis is iets voor zaalvullende ego’s’, zegt Maximiliaan 
terwijl hij in zijn purperen sofa van een sigaret trekt. Op de 
salontafel liggen oude kunstboeken. Ernaast staan grote 
kaarsen in metalen kandelaars. Dit fraaie plaatje klopt, 
maar het pand is allesbehalve energiezuinig. Maximiliaan 
heeft er een hete, slapeloze zomer opzitten. ’s Winters 
wordt het hier berekoud. In de badkamer is er geen 

verwarming. ‘Laat ons zeggen dat ik dan meteen goed 
wakker ben na het douchen’, zegt hij. Om zijn winter-
avonden door te komen, maakte de ontwerper een war-
me kamerjas voor zichzelf.
Voor zijn verdieping betaalt hij 248 euro per maand, en 
zijn opzegtermijn bedraagt drie weken. Ooit moest hij er 
effectief uit en zette hij al meubels op straat toen plots 
bleek dat hij kon blijven, al is hij daar niet bitter over. Zeker 
creatievelingen die een atelier nodig hebben, raadt Maxi-
miliaan aan om leegstand te beheren: ‘Het noopt tot een 
zuiniger en lichter leven.’ Hij ziet ook enkel voordelen voor 
eigenaars van leegstaande panden. ‘Of ze nu van de staat, 
de kerk, projectontwikkelaars of oude adel zijn, de stad 
staat vol leegstaande panden die staan te verkommeren. 
Laat ons gentrificatie tegengaan en artiesten een onder-
komen geven. Daar wordt iedereen beter van.’

Maximiliaans belle-époque-etage in Antwerpen

‘Leegstand beheren noopt tot 
een zuiniger en lichter leven.’
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