
Makelaar Herbert Lambrecht van i-Moov trok
voor de schatting van deze woning naar de
Gentse wijk De Muide. «Deze buurt bevindt
zich als het ware op een eiland, omgeven door
het water van verschillende dokken in de
oude haven. Er staan tal van nieuwbouwpro-
jecten in de steigers en de bewoners overleg-
gen ook met de stad om samen te kijken welke
voorzieningen er kunnen bijkomen. Het
bruist hier dus en daarom is het voor mij haast
vanzelfsprekend dat het vastgoed op deze lo-
catie alleen maar in waarde zal toenemen.»
De ligging is dus prima en dat is altijd een
enorme troef. «Het is zo’n twee kilometer fiet-
sen tot in het historische hart van Gent, er zijn
winkels, tram- en bushaltes, scholen, een
speeltuin, een parkje dat wordt aangelegd…
Zeker die laatste twee elementen zijn belang-
rijk bij deze woning om het enige echte min-
punt te compenseren en dat is het gebrek aan
een buitenruimte. Ik vertel niets nieuws dat
kandidaat-kopers daar sinds corona meer dan
ooit belang aan hechten. En in de eerste plaats
gezinnen met kinderen. Dat lijkt me ook de
doelgroep voor dit huis, want er zijn drie
slaapkamers. Maar ook investeerders zouden
een pand als dit kunnen kopen met het oog op
de toekomstige meerwaarde», aldus Herbert
Lambrecht.
De makelaar prijst de grondige renovatie die
gebeurde. «Als je op straat staat, merk je met-
een de nette gevel op. Het is nauwelijks voor te
stellen dat er vroeger op deze beperkte opper-
vlakte twee huisjes waren. De eigenares heeft
die volgens mij op de best mogelijke manier
samengevoegd. Het leverde een wat atypische
indeling op die zeker haar charmes heeft. Wie
hier langskomt voor een bezichtiging zal
daardoor ook meteen weten of het huis iets
voor hem is of niet.»
Wie de woning koopt, hoeft enkel te schilde-

ren en dat instapklare karakter is een bijko-
mend pluspunt dat de prijs stuwt. Het Gentse
vastgoed is al een hele periode erg gewild.
Vaak wordt zelfs hoger geboden dan de vraag-
prijs. Zoiets had hier ook gekund als er een
tuintje was geweest. Maar ook zonder kan de
eigenares volgens Herbert op een aardig be-
drag rekenen. «330.000 tot 340.000 euro is
geen onrealistisch bedrag. Een verkoop zou-
den we ook niet veel hoger starten.»

Verbondenheid
Eigenares Marijke Van de Walle vertelt dat de
prijzen van de huizen in Gent en omgeving de
laatste jaren de pan uit rijzen. «Ik was dus be-
nieuwd naar hoeveel mijn woning ondertus-
sen waard is en naar de meerwaarde die ik
creëerde met de totaalrenovatie. Ik dacht aan
een bedrag rond de 320.000 euro, maar het is
dus iets meer en dat kan ik alleen maar toejui-
chen. Het is een enorme som als je kijkt naar
wat ik indertijd betaalde. Al kan je de huidige
toestand van de woning niet meer vergelijken
met die van 2009. De inkom waar ik nu onze
fietsen en schoenen zet, was vroeger een li-
ving. Dat zegt genoeg», zegt Marijke.
Ze snapt dat Herbert het gebrek aan een tuin
als minpunt aanhaalt, maar wil dat nuance-
ren. «Ik heb het grote geluk dat dit een buurt is
met veel sociaal contact. In de zomer zet ie-
dereen een tafel en wat stoeltjes op het voet-
pad. Zelfs de mensen die een buitenruimte
hebben, want anders zitten ze daar toch maar
alleen en kunnen ze geen babbeltje slaan. Die
verbondenheid is ook een van de redenen
waarom ik hier nog een poos zal wonen, zeker
zolang de kinderen naar school gaan. Nadien
verhuis ik misschien naar Kortrijk, in de buurt
van mijn zus. Voor 330.000 euro krijg je daar
meer voor je geld dan hier. Al is het daar tegen
die tijd misschien al even duur als Gent.»
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330.000 EUROITALIË• LE MARCHE

In 2017 werd dit huis gereno-
veerd met behoud van tal van
authentieke materialen, zoals
de muren uit plaatselijke steen,
de houten plafonds, de lui-
ken… De keuken en leefruim-
te met een haard zijn apart in-
gericht. Op de verdieping zijn
er drie slaapkamers. Een bad-
kamer heeft een ligbad, een
andere een douche. Bij de wo-
ning hoort ook nog een herop-
gebouwde kapel van 60 m².
Die heeft nog geen invulling
maar kan dienst doen als gas-
tenverblijf of ingericht worden
als vakantiewoning. Een deel
van het terrein van 1 hectare is
aangelegd als olijfgaard. Het
fantastische uitzicht op het 
Sibillini-gebergte krijg je er
gratis bij. 
Je woont hier in alle rust, op 
3 km van het dorp en op 50 km
van de zee. Perugia en Ancona
bevinden zich op 100 km.

INFO

Oppervlaktes:200 m² (be-
woonbaar) en 1 hectare (per-
ceel)
Exacte locatie: Gualdo
Op 1.423 km van Brussel
Makelaar:
www.magicmarche.com
en 0039/331 381 95 09

Deze villa van Belgische eige-
naars die terugkeren naar ons
land, bevindt zich in de Céven-
nen, een streek en bergketen
in het Centraal Massief. Na
exact 20 jaar kan het interieur
een upgrade gebruiken voor
een modernere look, maar met
de basis is niets mis. Het zicht
op de groene omgeving is
adembenemend. Zowel de
leefruimte als het (overdekte)
terras kijken er op uit. De mas-
terbedroom met eigen badka-
mer is beneden ingericht. Hier
is er ook een bureau. Boven zijn
er nog twee slaapkamers, ook
met ingebouwde kasten, die
een badkamer delen. Het
zwembad van 5 bij 10 meter
maakt het vakantieplaatje
compleet. Op het tuinniveau is
er in de woning nog een gara-
ge van 90 m² met ernaast een
carport. 
Nîmes ligt op 50 km, Montpel-
lier en Avignon op zo’n 65 km.

INFO
Oppervlaktes: 175 m² (be-
woonbaar) en 2.800 m²
Exacte locatie:Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille
Op 982 km van Brussel
Makelaar: www.pmb.be
en 02/269 61 08

595.000 EUROFRANKRIJK • GARD

Het verbod op niet-essentiële reizen is nog altijd van kracht,
maar het staat vast dat een massa Belgen in het buitenland op
zoek zal gaan naar een tweede verblijf zodra de situatie dat
toelaat. Hoe sneller naar het buitenland, hoe beter, lijken 
nogal wat mensen te denken. Daarom ook hebben instapklare
woningen momenteel een flinke streep voor op nieuwbouw.

ITALIË

Gualdo

FRANKRIJK

Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Woning van € 115.000
is nu € 330.000 waard

Gerenoveerde 
hoekwoning 
in Gent
De woning: Is tijdens een
totaalrenovatie grondig
vernieuwd. Ook het dak en
de elektriciteit zijn com-
pleet vervangen. Beneden
is er een inkom en vormen
de keuken en living één
open ruimte. Op de eerste
verdieping zijn er twee
slaapkamers en een badka-
mer. Op de dakverdieping
is er een derde slaapkamer,
samen met een dressing en
berging/technische ruim-
te. De bewoonbare op -
pervlakte bedraagt zo’n 
115 m² en het perceel meet 
55 m².
Bewoners:Marijke Van de
Walle (43), haar zoon Gust
(15) en dochter Josefine (7).
Aankoopprijs:115.000
euro (2008)
Renovatiebudget:
150.000 euro

ONZE 
FAVORIET

Woonexpert 
Björn Cocquyt 
zit al meer dan tien
jaar in het vak. Hij
bezocht al zo’n 
1.000 panden. 
Zijn eigen huis
bouwde hij 
helemaal zelf. 
Elke week gaat hij
op zoek naar een
vastgoed dat 
een échte 
aanrader is.
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HUIZEN TE KOOP INSTAPKLARE VILLA’S IN HET BUITENLAND

Er zijn een aantal villa’s van dit
type die nu tegen een flink ge-
reduceerde prijs op de markt
staan en bemeubeld verkocht
worden. Ze bevinden zich op
de Desert Springs Golf Club en
kijken uit op de courts. De stijl
is gebaseerd op de oude cor-
tijo’s die hier vroeger stonden.
Je stapt meteen de leefruimte
binnen met een groot raam ter
hoogte van het salon voor een
goed contact met de tuin. De
keuken vooraan en de eethoek
zijn compact, maar je leeft hier
het merendeel van de tijd toch
buiten. De indeling is typisch
Spaans met beneden al een
slaap- en badkamer. Boven zijn
er nog twee slaapkamers en
een badkamer, maar vooral
een groot terras dat je een pa-
noramisch zicht op de omge-
ving biedt. 
De dichtste luchthaven is die
van Almeria, op een uur. De
stad zelf ligt iets verderop.

INFO
Oppervlaktes: 111 m² (be-
woonbaar) en 607 m² (perceel)
Exacte locatie:Cuevas del 
Almanzora
Op 2.076 km van Brussel
Makelaar: ww.vipalmeria.com
en 0034/950 47 25 24

260.000 EUROSPANJE• ALMERIA

Deze villa maakt deel uit van on-
getwijfeld het meest prestigieu-
ze golfdomein van Portugal.
Quinta do Lago ligt in een na-
tuurreservaat van 800 hectare
en het resort zelf mag maar voor
9% bebouwd worden. Dat ge-
beurt sinds 48 jaar met luxevil-
la’s en appartementen met een
high-end afwerking. Deze riante
villa is daar een perfect voor-
beeld van. De gekleurde tegels,
het houten schrijnwerk en de
open haarden zijn typisch voor
de charmante, traditionele stijl.
Er zijn vijf slaapkamers, zes bad-
kamers en twee zithoeken. De
volgroeide tuin is een oase van
rust. Je beschikt ook over een
gym, gameroom met pooltafel
en wijnkelder. Het resort heeft
allerlei sportfaciliteiten en gas-
tronomische restaurants. 
Het is enkele minuten wandelen
tot aan het strand en het is een
kwartier rijden tot aan de lucht-
haven van Faro.

INFO
Oppervlaktes:806 m² (be-
woonbaar) en 1.950 m² (perceel)
Exacte locatie: Almancin
Op 2.251 km van Brussel
Verkoop: ww.quintadolago.com
en 0351/289 390 700

«Extra slaapkamer voor vrienden»
345.000 EUROGRIEKENLAND • KRETA

Deze villa in traditionele stijl op Kreta is pri-
ma onderhouden en staat op een volledig
afgesloten domein, op een helling met aan
de ene kant een olijfboomgaard en aan de
andere een panoramisch zicht op de ber-
gen, de vallei en de zee. Er zijn verschillende
terrassen, zodat je altijd een plek in de scha-
duw of zon vindt. De natuursteen, de hou-

ten balken en de haard in de leefruimte ge-
ven charme aan het interieur. Beneden is er
een slaapkamer met eigen badkamer. De
drie andere slaapkamers boven delen er
een. 
Het is acht minuten tot het dichtstbijzijnde
strand. Vliegen kan zowel op Heraklion als
op Chania, allebei op zo’n uur rijden.

INFO
Oppervlaktes: 137 m² (bewoonbaar)
en 640 m² (perceel)
Exacte locatie: Agia Triada (Rhetymnon)
Op 3.189 km van Brussel
Makelaar: www.elxis.nl
en 0031/302 343 333

Bij de gespecialiseerde beursorganisator Second Home —
pas in oktober volgt opnieuw een fysieke editie in Gent —
hebben ze nu al weet van een paar duizend informatie-
aanvragen. Veel van de geïnteresseerden hebben zelfs
heel concrete koopplannen. Dat hoeft niet te verbazen,
want alleen al in Spanje, dat veruit het populairst is, wor-
den jaarlijks 3.000 huizen en flats aan Belgen verkocht,
maar dat is buiten corona gerekend.
Appartemeten dichtbij zee zullen altijd populair blijven

bij Belgen die in het buitenland een tweede verblijf willen
kopen. Maar er is ook opvallend meer belangstelling voor
villa’s, die vaak iets meer richting binnenland liggen. Net
als in België hebben tweedeverblijvers meer dan ooit be-
hoefte aan ruimte en willen ze allesbehalve een opgeslo-
ten gevoel. Naast een tuin met zwembad staat net als in
België een extra slaapkamer hoog op het verlanglijstje.
Die is niet bedoeld om als thuiskantoor in te richten, maar
in de eerste plaats om vrienden en familie te kunnen uit-

nodigen. Qualitytime met geliefden, dat is waar het
hardst naar verlangd wordt.
Een vaccinatiepaspoort zou reizen tegen de zomer een-
voudiger moeten maken. Landen als Griekenland, Spanje
en Portugal willen gevaccineerden of mensen met een ne-
gatieve test eerder toelaten, terwijl Frankijk en Italië zich
nog voorzichter opstellen. Niet toevallig kunnen die eer-
ste drie zuiderse landen rekenen op meer interesse van
kandidaat-kopers van een tweede verblijf.

PORTUGAL

Almancil

SPANJE

Cuevas del 
Almanzora

GRIEKENLAND

Rhetimnon

4.950.000 EUROPORTUGAL• ALGARVE


