WONEN
VOOR
GENERATIES
LANG

Warme thuis
in het groen
Zoek je een woning te midden van
het groen? Een échte thuis waar je
voor generaties lang kan vertoeven
en waar je geniet van een bruisend
buurtgevoel? Dan verwelkomen
we je graag in De Baarlekorf.
Dit schitterende woonproject ligt
vlak bij Gent, maar toch ver weg van
stadsdrukte. In de omgeving komen
tal van f iets- en wandelknooppunten
samen, zodat jij – wanneer je maar
wil – onmiddellijk kan genieten van
welverdiende rust. Kortom: De Baarlekorf is de perfecte plek, voor jou
(en je gezin).
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De kracht van wonen voor generaties lang
Met verschillende generaties
in één gemoedelijke buurt
samenwonen, heeft zo zijn voordelen.
Een aangename buurtdynamiek zorgt
er bijvoorbeeld voor dat je zin krijgt
om – samen – buiten te komen, om
te genieten van het groen. En dat kan
perfect in De Baarlekorf.
Daarnaast creëert het ook een gevoel
van samenhorigheid. In De Baarlekorf
komen buren van verschillende

leeftijden elkaar spontaan tegen.
Het is een plek waar buren echte
vrienden worden. Vrienden die
steeds voor elkaar klaarstaan.
En in een buurt waar iedereen elkaar
kent en vertrouwt, ontstaat er een
geruststellend veiligheidsgevoel.
Ga je op vakantie? Je buren houden
vast en zeker een oogje in het
zeil, en zullen maar al te graag je
huisdieren verzorgen.

Wat is
De Baarlekorf?
De Baarlekorf is een modern woonproject, vlak
bij Gent en op amper 2 minuten rijden van de
oprit van de E40. In de buurt van de Leie en te
midden van het groen bouwen we in De Baarlekorf
nieuwe, gezellige thuishavens. Van jonge starters
over nieuw samengestelde gezinnen tot ervaren
levensgenieters: in De Baarlekorf is er een plek
voor iedereen, ongeacht leeftijd. Het unieke
woonproject vormt een buurt die dynamisch is,
en tegelijkertijd ook ieders privacy respecteert.
In De Baarlekorf kies je uit 3 woningtypes:
gezinswoningen, appartementen en
assistentiewoningen. Er is een woning op maat van
iedereen. Een woning waar je graag thuiskomt.
De Baarlekorf is dan ook een slimme investering
voor jouw toekomst (en die van je gezin).
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Gezinswoningen

Zoek je een warm nest voor jou en je
gezin? Dan moet je zeker de plannen van
een van onze gezinswoningen bekijken.
In ‘Elsakker’ (woningen 1-20) zijn de
woningen uitermate geschikt voor jonge
gezinnen. Zo is er een mooie speelzone
voorzien in de groene omgeving waar
kinderen zich ten volle kunnen uitleven.
Wil je iets residentiëler wonen, dan zullen
de woningen in ‘Wegelstuk’ (woningen
21-35) je zeker bekoren. Alle woningen zijn
voorzien van de laatste technieken en door
de afgesloten tuinen geniet je van een
maximale rust. Ook in het aanpalend park
is het heerlijk vertoeven.
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Appartementen

Op zoek naar een ruim, nieuw appartement? In De Baarlekorf staat
Residentie ‘Sophora’ garant voor alle comfort. Je beschikt onder andere over een
ruim terras, een groene omgeving, een goed uitgeruste keuken en kwalitatief
sanitair. Kortom: alles wat je nodig hebt om een ultiem thuisgevoel te ervaren.
Onze appartementen vormen een comfortabele eigen stek waar zowel
alleenstaanden als koppels ten volle van het leven kunnen genieten.
En niets is beter dan investeren in je geluk.
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Assistentiewoningen

In het project De Baarlekorf bouwt
Leiehome een dienstencentrum en
zestig assistentiewoningen.
In het lokaal dienstencentrum
kunnen alle inwoners van Drongen
– in het bijzonder de 55-plussers –
terecht voor algemene zorgvragen,
vormingen, activiteiten en informatie
over allerlei hulpverlening.
Ontmoetingsmomenten en sociale
contacten staan voorop in de werking.

De rolstoelvriendelijke huurappartementen
hebben één of twee slaapkamers, met
een ruime living, open keuken en terras,
een handig ingerichte badkamer én
berging. Inwoners genieten van privacy
en zelfstandigheid, maar ook van de
diensten en het veiligheidsgevoel
van een woonzorgcentrum,
inclusief noodoproepsysteem.
De gemeenschappelijke ruimtes dienen
als gezellige ontmoetingsplek.

Leiehome

Ben je geïnteresseerd in
een assistentiewoning?
Contacteer ons dan vrijblijvend
via 09 282 47 55 of info@leiehome.be.
8

De historiek van Leiehome gaat
terug tot in 1874. Het was de wens
van Regina Isabella de Meersman
(gestorven in 1862) om een
toevluchtsoord te bouwen voor
noodlijdenden en ouderlingen van
de gemeente Drongen.

zorgflats vind je er verschillende
gemeenschappelijke ruimtes en
een grote, mooi aangelegde tuin.
Zowel alleenstaanden als echtparen
kunnen hier terecht. Inwoners van
Drongen of personen met nauwe
familie in Drongen krijgen voorrang.

Sindsdien groeide het ‘Godshuis’
gestaag uit tot het moderne woonen zorgcentrum dat het vandaag is.

Naast uitgebreide zorg staat
aangenaam wonen en leven centraal.
Inhoudelijk heeft Leiehome continu
aandacht voor vernieuwing door
sterk aanwezig te zijn op overlegfora,
in te tekenen op innovatieve
projecten, open te staan voor

In het woonzorgcentrum kunnen
166 bewoners verblijven. Naast
een viertal types van kamers/

stages en een ruim
vormingsaanbod
te creëren voor de
medewerkers.
Leiehome heeft ook vier
kamers ter beschikking
voor kortverblijf. Kortverblijf
(maximaal twee maanden) kan
een goede oplossing zijn bij
een acute thuissituatie, na een
ziekenhuisopname of bij afwezigheid
van de mantelzorger.
De dienstverlening is vergelijkbaar
met die van het woonzorgcentrum.
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Duurzaamheid
en technieken
Hernieuwbare energie is een must
in elke moderne woning en werpt
alleen haar vruchten af wanneer je
woning voldoende geïsoleerd is.
Al onze nieuwbouwwoningen
en -appartementen zijn BijnaEnergieNeutraal, met een E-peil
lager dan of gelijk aan 20.
Ze zijn voorzien van vloerverwarming
en worden aangestuurd door lucht/
water-warmtepompen. Dat zorgt
voor een constante en aangename
temperatuur in huis.

De warmtepomp gebruikt ‘gratis’
warmte uit de buitenlucht.
Met behulp van een beperkte
hoeveelheid elektriciteit voor de
compressor, wordt een zeer hoog
rendement gehaald.
Elk huis of appartement beschikt
bovendien over zonnepanelen om
zelf elektriciteit op te wekken.
Ook in het gebruik van
bouwmaterialen verliezen we
duurzaamheid nooit uit het oog.

Klaar voor de
elektrische toekomst
‘Slim bouwen’ betekent anticiperen
op belangrijke evoluties in de
maatschappij. Zo is onze mobiliteit
volop in verandering en zullen steeds
meer automobilisten de volgende
jaren overschakelen op een volledig
elektrische of plug-inhybride wagen.
In de praktijk vinden meer
dan negen op de tien laadbeurten
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thuis of op het werk plaats.
De Baarlekorf is al helemaal klaar
voor deze omwenteling, want op de
parking voorzien we laadpalen op
aanvraag. Het enige wat je zelf nog
hoeft te doen, is je elektrische wagen
inpluggen. Een mooi voorbeeld
van de duurzame SMART-aanpak
van LOYD.
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Badkamer ̶ Alsan

Alsan heeft alles in huis voor badkamers, keukens en energievoorziening.
Het bedrijf hecht veel belang aan een correcte klantenbegeleiding en
coördinatie in het hele verkoopproces. Dankzij zijn persoonlijke aanpak
begeleidt Alsan – zowel in de toonzaal als digitaal – elke klant naar een
perfecte installatie.
Een gerespecteerde timing, de juiste materialen op de juiste plaats, nette
verpakkingen, … Alsan garandeert graag een perfecte levering. Kortom:
je krijgt een kwalitatief eindresultaat waar je jarenlang zorgeloos van geniet.
En genieten … daar draait het om bij Alsan.

Hout ̶ Woodstoxx

Elk geslaagd bouwproject maakt gebruik van hout, daarom wil Woodstoxx
zijn klanten inspireren om voor dit natuurlijke materiaal te kiezen.
Woodstoxx verwerkt de warmte van hout op een innovatieve manier in elk
project. Het bedrijf staat voor eigen productie én plaatsing van parket, terras,
gevel en wandbekleding.
Woodstoxx controleert van stam tot afgewerkt product, en heeft een voorkeur
voor FSC- of PEFC-gelabeld hout. Daarnaast denkt het niet in termen van grote,
of kleine projecten, maar vooral in termen van geslaagde projecten.
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Interieur ̶ Interio

Interieurwinkel Interio uit Lochristi is jouw thuishaven voor alles wat
met interieur te maken heeft. Ook voor schilderwerken en alle soorten
raamdecoratie (gordijnen, stores, rolgordijnen, horizontale en verticale
lamellen, duette en plisségordijnen) kan je bij Interio terecht. Je vindt er
de beste producten aan de laagste prijs. Interio bouwde doorheen de jaren
een stevige portie ervaring op. Hierdoor kan het jou optimaal bijstaan met
professionele ondersteuning en service.
Bij Interio vind je kwalitatieve verf merken als Mathys, Herbol, Trimetal en het
eigen budgetmerk Interio. Daarnaast biedt het ook topbehang aan van Arté,
Hooked on Walls, Eijff inger, Elitis, Rasch, Casa Deco, Caselio, Texdecor, Live in
en Dekens.
www.interiolochristi.be

Tegels & parket ̶ Vanhulle

Tegels in keramiek, natuursteen, cement of beton, klinkers, mozaïek,
parket, laminaat, vinyl ... Vanhulle heeft de meest geschikte vloer of wand
voor élke ruimte of sfeer.
Bij Vanhulle vind je inspiratie op een oppervlakte van maar liefst 2.000 m 2.
In de meer dan 60 voorbeeldkamers droom je weg bij alle mogelijkheden voor
jouw thuis en vergelijk je eenvoudig materialen. Het vrijblijvend deskundig advies
krijg je er zo bij.
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“

In veel wijken zie je meermaals dezelfde
gevel. Hier streven we naar een goede
balans tussen de uniformiteit van de wijk
en de individualiteit van elke woning en
bewoner. Not another brick in the wall.
– Servaas Vertongen, Architect

Keukens ̶ Krëfel

Meer dan 20 jaar geleden ontwikkelde Krëfel zich verder uit een
toegenomen interesse voor de keukenwereld. Uitgaande van een
complementaire visie en een wisselwerking tussen de twee ondernemingen,
groeide Krëfel Keukens uit tot een specialist in uitgeruste keukens op maat
waarbij niets onmogelijk is.
Krëfel Keukens levert ingerichte maatkeukens van superieure kwaliteit af aan
de Belgische consument, en wil dat elke klant zijn ultieme keukendroom kan
waarmaken. Ongeacht het beschikbare budget.
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Baarle,
de verborgen
groene parel
vlak bij Gent
Het mooie Baarle maakt deel uit van
de Gentse deelgemeente Drongen.
Deze groene oase bevindt zich in
de Leiestreek en ligt ook vlak bij het
centrum van Gent. Het is de ideale
locatie voor zij die graag snel in het
stadscentrum staan, maar geen
boodschap hebben aan lawaai en
doorgaand verkeer. Rust, natuur en
f iets- en wandelroutes vind je er dan
weer in overvloed. Redenen genoeg
om van deze prachtige omgeving je
nieuwe thuis te maken.
Wonen in het groen
Kom je volledig tot rust aan het water?
Strek dan even de benen tijdens een
wandeling of f ietstocht langs de Leie.
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Op zonnige dagen is het gezellig
druk in en rond de Leieoevers.
Heb je kinderen, of plan je misschien
een gezinsuitbreiding? De jongsten
onder ons vinden het geweldig om
met de veerboot het water over
te steken.
De omgeving van De Baarlekorf is
prachtig groen, en ook verderop
vind je een magnif iek stuk natuur:
het Stedelijk Natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen. Deze
ongerepte groene long van meer
dan 220 hectare bestaat uit vochtige
graslanden en biedt elk jaar een
thuis aan tienduizenden vogels die er
hun eieren komen uitbroeden.

Bereikbaarheid

Dagelijkse voorzieningen

Thuishaven voor sportfanaten

De Baarlekorf ligt op amper twee
minuten rijden van de oprit van de
E40 waar je geniet van een vlotte
verbinding naar Brussel of Oostende.

In Baarle – en bij uitbreiding de
Leiestreek – vind je alles wat je nodig
hebt. Supermarkten, toprestaurants,
bars, een postkantoor, opticien,
f ietsenwinkel, … Ja, zelfs musea.
De dagelijkse voorzieningen in de
buurt zijn zo uitgebreid dat je niet
meer per se naar de stad hoeft te
trekken. Een ware luxe.

Niets zaliger om echt helemaal tot
rust te komen dan een uitgebreide
wandel- of f ietstocht. Of je er nu
alleen op uittrekt, met vrienden of
met je gezin.

Neem je liever niet te vaak de
wagen? Ook het station van Drongen
is vlakbij. Een treinrit naar station
Gent-Sint-Pieters duurt amper
5 minuten. In de buurt zijn er ook
verschillende bushaltes. Voor welk
vervoersmiddel je ook kiest: voor je
het goed en wel beseft, sta je in het
centrum van Gent.

Voor de kleintjes
In de buurt vind je ook enkele
basisschooltjes. Handig, want zo
kan jij je kinderen gewoon met de
f iets naar school voeren. Daarnaast
is er een speeltuin vlakbij en ook
de jeugdbeweging ligt op wandelof f ietsafstand.

Zowel getrainde benen als
recreatieve f ietsers vinden in
de Leiestreek het startpunt
voor korte en lange f iets- en
wandelroutes, en zelfs (hard-)
looproutes. Tussen Drongen
en Deinze kan je bijvoorbeeld
zalig f ietsen en wandelen via
verschillende natuurgebieden:
de Assels, de Latemse Meersen,
de Ooidonkmeersen en de
Keuzemeersen. Een stevige uitdaging
voor een paar getrainde kuiten.
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LOYD, de drijvende kracht achter De Baarlekorf
Het creatieve brein achter De Baarlekorf is LOYD,
een Gentse projectontwikkelaar. LOYD realiseert stijlvolle
nieuwbouwprojecten met een 24/7 feelgoodgarantie.
LOYD’s enorme liefde voor tijdloze architectuur reflecteert in
doordachte en innovatieve ontwerpen. Een uitstekende prijskwaliteitverhouding, daarvoor gaan ze. Niets minder.
Slimme architectuur
LOYD werkt voor elk project volgens zijn eigen SMART-aanpak:
Slim, Meerwaarde, Aanpak, Rendement en Transparantie. Het
team van creatieve architecten en ervaren aannemers stelt
duurzaamheid, comfort en functionaliteit centraal. Hun
constante zoektocht naar mooie en groene locaties, leverde
een prachtig resultaat op voor De Baarlekorf.

CONTACTGEGEVENS
hello@loyd.be
09 396 42 09
www.loyd.be

Uitstekende
investering

Wet Breyne
De Wet Breyne, ook gekend als
de woningbouwwet, beschermt
kandidaat-kopers van een woning die
nog te bouwen – of in aanbouw is –
op verschillende vlakken.
De totaalprijs wordt vooraf
vastgesteld, in de overeenkomst
opgenomen en nageleefd. De prijs
van je woning kan dus niet
veranderen eens de overeenkomst is
getekend. De Wet Breyne stelt dat de
oplevering van een woning in twee
fases moet gebeuren. Eerst vindt de
‘voorlopige oplevering’ plaats, daarna
de ‘def initieve oplevering’. Dit creëert
een buffer om tot het moment van
def initieve oplevering gebreken te
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formuleren Een woning wordt steeds
afgewerkt conform het lastenboek.
Zijn er gebreken vastgesteld?
Dankzij de wet is de verkoper niet
alleen aansprakelijk voor verborgen
gebreken. Hij blijft ook tien jaar
aansprakelijk voor zware gebreken.
Deze aansprakelijkheid start na de
def initieve oplevering.

Meer weten?
Op loyd.be/blog lees je er alles over.

Heb je goed gespaard en zoek je
een veilige manier om te beleggen?
De Baarlekorf is een aangename
plek om te wonen én een
uitstekende opportuniteit voor een
vastgoedinvestering.
Dat het geparkeerde geld op je
spaarboekje bitter weinig opbrengt,
heb je ongetwijfeld ook al ervaren.
Om je spaarcenten voor jou te
laten ‘werken’, bestaan er gelukkig
alternatieven. Investeren in vastgoed
bijvoorbeeld. Dankzij de lage
rente en goedkope leningen is het

vandaag meer dan ooit een goed
moment om het hefboomeffect in
jouw voordeel te gebruiken.
Als investeerder geniet je van de
huuropbrengsten, terwijl je eigendom
elk jaar meer waard wordt. Wist je
dat de nominale waarde van huizen
in Vlaanderen met gemiddeld
4 procent per jaar is gestegen
sinds 2005? Ook de locatie van
De Baarlekorf is een troef: in Drongen
gaan de vastgoedprijzen al jaren in
stijgende lijn. Met een investering in
De Baarlekorf zit je dus zeker goed.
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Inf inimo is een gespecialiseerd kantoor
in de regio met meer dan 20 jaar
ervaring. We kunnen dan ook rekenen
op het vertrouwen van zowel kandidaatkopers als verkopers. Voor elke klant
willen we altijd en alleen het beste van
onszelf geven.
De aankoop van jouw eigendom vlot
laten verlopen: dat is onze job. Vanaf
de eerste dag zijn wij jouw persoonlijke
partner. Door onze jarenlange ervaring
zorgen we ervoor dat de aankoop van
jouw eigendom tot en met de notariële
akte vlekkeloos verloopt.

De Baarlekorf
in vogelperspectief
Zalig wonen in een groene oase

CONTACTGEGEVENS
hello@infinimo.be
09 383 06 76
www.infinimo.be
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Iedereen wil een plek waar hij/zij zich
helemaal thuis voelt. En eens je dat gevoel
te pakken hebt, laat je het liever nooit meer
los. In De Baarlekorf hoeft dat gelukkig
ook niet, want hier woon je voor generaties
lang. Is je woning te groot geworden? Dan
kan je naar een van onze appartementen
verhuizen. En eens je liever geniet van wat
meer zorg en begeleiding, kan je terecht in
onze comfortabele assistentiewoningen.

1-20
21-35
39
36-37

Gezinswoningen ‘Elsakker’
Gezinswoningen ‘Wegelstuk’
Assistentiewoningen ‘Leiehome’
Appartementen ‘Residentie Sophora’
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