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Overnachten 
in ’t kleinste 
huisje van 
Antwerpen

deSingel

b Een mooi huis kopen in Antwer-
pen? Daar moet je centen voor
hebben. Maar volgens de Ant-
werpse vernieuwer Xavier Leclair
kan het met minder. “Minder
ruimte, minder verbruik, minder
centen ook”, zegt hij. “Vanaf
70.000 euro kan je de Slow Ca-
bin, die hier nu tijdelijk staat, ko-
pen. Helemaal afgewerkt, keuken
met inductie inbegrepen. Hier
kunnen vier personen samen
klein wonen. Ik kwam voor het
eerst in contact met tiny houses in
Nederland. Een kleinere, goedko-
pere en milieuvriendelijkere ma-
nier van wonen, waar in Antwer-
pen nog geen voorbeeld van be-
stond. Als lokale beleidsmakers
nieuwsgierig zijn, mogen ze altijd
langskomen.”

Toen Julie Van der Wee (36) en
Vince Van Maele (36) enkele ja-

ren geleden op zoek waren naar
een huis, droomden ze ook van 
een innovatief en ecologisch con-
cept. “Maar het was moeilijk een
ontwerp op maat van onze smaak
en budget te vinden. Uiteindelijk
hebben we een huis in Wilrijk ge-
kocht. De kans om hier een nacht-
je te komen logeren hebben we
met twee handen aangegrepen.
Het fascineert ons”, zegt Vince.

Het uit hout opgebouwde huis
rust op enkele houtblokken op de
grond. “Verhuizen kan zonder
kartonnen dozen”, zegt Leclair.
“We klappen de twee terrassen in,
huren een camion met een kraan
en je bent zo vertrokken naar een
andere plek. Is er gezinsuitbrei-
ding op komst? Dan kan je er een
andere Slow Cabin bij kopen. Er
zijn verschillende types, ook klei-
nere varianten voor twee perso-
nen. Vertrekt je dochter om te

gaan studeren? Dan kan ze haar
cabin als kot meenemen.”

Babyvriendelijk
Mag zo’n Slow Cabin overal

staan? “Ze voldoet aan de bouw-
kundige voorschriften, overal
waar je een huis kan zetten, kan
ook een Slow Cabin staan. Ook
waar geen huis kan staan, kan je
in de Slow Cabin wonen. Zoals
middenin de natuur: eens het Fes-
tival van de Architectuur is afge-

lopen, ga ik dit prototype, plus
drie andere cabins die nog in pro-
ductie zijn, midden in de natuur
zetten en ze verder verhuren per 
nacht, de ideale manier om ken-
nis te maken met het concept.”

De Slow Cabin kan volledig off
the grid gaan: ze heeft elektrici-
teit via zonnepanelen, regenwa-
terzuivering, infrarood verwar-
ming aan het plafond en een ka-
chel om bij te warmen. “En ze is
ook babyvriendelijk”, vindt Julie,

wiens zoontje Léon (11 maan-
den) rondkruipt over de vloer.
“Geen scherpe hoeken aan het
meubilair en heel mooi afgewerkt
en ingericht. Ik had het primitie-
ver verwacht.” Vince test onder-
tussen de matras van natuurlatex.
“Ligt heerlijk... ik denk dat we
hier nog eens een nachtje komen
slapen wanneer de Slow Cabin
niet meer in de stad, maar in de
natuur staat”, besluit hij.

Met zijn veertig
vierkante meter is
de Slow Cabin van
Xavier Leclair sinds

dit weekend het kleinste 
vrijstaand huisje van ’t Stad. 
“Dit is het eerste prototype, ik 
heb er meteen zelf een 
nachtje in geslapen”, zegt 
Leclair (38). Nog tot 17 
september kunt u dit mobiele 
ecohuis aan deSingel zelf 
ontdekken tijdens het Festival 
van de Architectuur.

Gezin slaapt in mobiele ecowoning
tijdens Festival van de Architectuur

KATRIJN SERNEELS

XAVIER LECLAIR
Bedenker Slow Cabin

“Dit kleine
huisje verbruikt
weinig, en is ook

goedkoop. Voor 70.000 
euro heb je een Slow 
Cabin, waar je met vier  
in kan wonen.”

Vince, Julie en zoontje Léon brachten de nacht door in een Slow Cabin op het Festival van de Architec
tuur. “Ecologisch en innovatief wonen fascineert ons”, zeggen ze. FOTO JORIS HERREGODS
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Deurne
Onoplettende vrouw 
aangereden door tram
b Zaterdagavond, omstreeks 
18.15u, werd een vrouw aangere-
den door een tram van lijn 5 aan 
de halte Frans Van Dyck in Deur-
ne. 

Aan de halte was net een tramstel
gestopt dat van Wijnegem kwam.
De 53-jarige vrouw uit Deurne had
vooral oog voor die tram, lette niet
op het voertuig dat de halte nader-
de vanuit de andere richting en
stak de trambaan over. De chauf-
feur trachtte nog een noodstop uit
te voeren, maar de afstand was te 
kort. 

De vrouw werd aan de linkerzijde
geraakt en weggeslingerd tot te-
gen de omheining. Het slachtoffer
is voor verzorging naar het AZ Mo-
nica gebracht. Later op de avond
mocht ze het ziekenhuis al wel ver-
laten. (jba)

Bollekesloop viert 10de verjaardag

Berchem. De tiende Bollekesloop, met vertrekpunt aan stadsbrou
werij De Koninck, lokte weer heel wat sportievelingen. ’s Middags 
waren er wedstrijden voor kinderen van 3 tot 12 jaar, een vijf kilome
ter en een tien kilometer lang parcours. Via een tombola waren er 
twee 18karaats pins van een bolleke De Koninck te winnen. (jba)
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b Toen de broers (23 en 24) op 
zoek waren naar discotheek Café 
d’Anvers, werden ze aangesproken
door een veertiger. De ‘behulpza-
me’ man ging hen meenemen naar
de zaak, maar ze moesten eerst
aan hem de inkom betalen en dan
zou hij tickets halen. Nadat ze hem

50 euro hadden overhandigd, liep
hij weg en sprong achteraan in een
bestelwagen die wat verder stond.

De twee broers spraken een poli-
tiepatrouille aan en die zette de be-
stelwagen aan de kant. De bestuur-
der en zijn passagier verklaarden 
onmiddellijk dat ze er enkel waren
omdat een vriend hen had gebeld
om hem op te halen. Die vriend lag
achterin de bestelwagen. De man 
in de laadruimte bleek verscheide-
ne spullen, gerelateerd aan 
drugs(gebruik) op zak te hebben.
Hij stond nog geseind omdat hij de
gevangenis was ontvlucht in april. 
Hij werd opgepakt en meegeno-
men naar de politiecel. (dvd)

Broers bestolen op zoek naar dancing

Oplichter blijkt 
gezochte crimineel
Twee broers uit OudTurnhout 
zijn vrijdagnacht opgelicht in 
de Oudeleeuwenrui. Een 
verdachte werd door de 
politie opgepakt en bleek 
eerder dit jaar de gevangenis 
te zijn ontvlucht.

Oude stad


