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ALLE DAGEN OPEN TIJDENS PAASVAKANTIE

Stap binnen in de wondere wereld van je eigen lichaam!

Wonen op een oppervlakte van minstens 120 vierkante meter met een 
terras van zeker 100 vierkante meter. Als je wil ook nog met jacuzzi en 
of sauna erbij. En dat op het Eilandje én zonder je blauw te betalen. Het 
kan, maar je moet snel zijn. AG Vespa verhuurt de vijf allerlaatste 
plekjes voor woonboten aan het Houtdok-Zuidkaai. Dat zijn zo goed als 
de laatste plaatsen in Vlaanderen waar je op het water kan wonen. De 
toekomstige bootbewoners betalen een instapkost van 6.000 euro voor 
een concessie van negen jaar en een jaarlijkse vergoeding van iets meer 
dan 600 euro. Een twintigtal permanente vakantiegangers woont er nu 
al. En woont er graag. 

HOUTDOK-ZUIDKAAI 

Karen (30) zit bij Brenda (30). Of
Brenda zit bij Karen. De tweeling-
zussen Creve drinken ’s morgens
samen koffie, werken dan samen
aan televisiereeksen voor VRT en
als ontspanning komen ze graag
samen met hun partners: allebei
schippers en beste vrienden. Die
leerden ze kennen toen ze nog sa-
men in het Willemdok op kot za-
ten. Plaats van afspraak vandaag:
de Barracuda, de boot van Brenda.

Naast de Barracuda drijft een
klein ponton met een huisje van
takken en bladeren en een trapje
afgewerkt met twijgjes. “Dat is
mijn zelfgemaakte eendennestje.
Vorig jaar hadden we een nestje
in onze plantenbak op het dek,
maar die eieren hebben het niet
gehaald. Nu hoop ik dat ze daar
veilig een nestje kunnen maken.”

Brenda staat op het dek van wat
ooit een drijvend bordeel was.
“Het schip was onderverdeeld in
drie kleine kamers en elke kamer
had een badkamer. Waar nu de
keuken is, stond een tapkraan
met drie krukken voor. Voor elke

centrum. En toch is het hier nog
rustig.”

Do en Adalbert zijn momenteel
de oudste bewoners van het Hout-
dok-Zuidkaai. Ze hebben allebei
al op veel verschillende plaatsen
gewoond. Maar deze woonboot,
waar ze met hun twee honden
wonen, steekt er met kop en
schouders bovenuit. “Bovendien:
zoveel ruimte en buitenruimte
kunnen wij in de stad niet beta-
len. Wij zaten met de aankoop
van deze boot nog onder de
200.000 euro. Daarna hebben we
wel acht maanden lang tijd gesto-
ken in de renovatie.”

En nu is het wachten tot de eer-
ste zwanen passeren. “Vorig jaar
hadden we hier een koppel met
drie kleintjes. We zien ook gere-
geld Canadese ganzen, die had-
den vorig jaar negen kleintjes. De
ganzen maken nestjes in de plan-
tenbakken van de buren en de
aalscholvers  zonnen op de pier.
En als we boven op het dek staan
op een heldere dag, zien we scho-
len vissen in het water. “

“We zien de golven 
voorbij rollen en de 
zwanen tonen hun 
nieuwe kleintjes”

De Week van...
Jonas Rosquin

Elke zaterdag blikt een stadsreporter terug op de 
gebeurtenissen van de voorbije week

Hoed je voor de onbehoedzamen. Na één jaar pandemiserie
lijkt het een corona-wetmatigheid waar je je Zwitsers uurwerk
op kan gelijk zetten. Wanneer ongeduldige stemmen oproepen
om te versoepelen, is dat voor bovengetekende een signaal om
dat sowieso al gewaagd bezoekje voor Vaderdag helaas maar af
te zeggen en mijn kapper te laten weten dat ik toch nog wat lan-
ger met mijn coronacoupe ga rondlopen. 

En jawel, amper enkele dagen nadat welbepaalde politieke pro-
tagonisten ons deden verlekkeren op een fris geserveerde cock-
tail op een zonnig terras met Pasen, worden we getrakteerd op
een morele klap rond de oren van de klepel van de avondklok,
die binnenkort misschien nog een paar uur eerder gaat luiden.
Met alle vriendjes op kamp of de handjes in de lucht in de Typ-
hoon in Bobbejaanland, vergeet het maar even. Terug in uw kot
allemaal! Gelukkig kunnen we ons dankzij de Universiteit Ant-
werpen nog coronaproof vermaken en tegelijk een bijdrage leve-
ren aan de wetenschap door op tekenjacht te gaan in eigen tuin.

“Ik besef dat er heel weinig vaste grond voor is.” Niet mijn woor-
den, maar die van onze burgervader die zo te zien, weer of geen
weer, de onweersbui zelf al voelde hangen over zijn terrasvoor-
stel. Maar het punt voor de achterban was toch maar gemaakt.

“Ik voel plaatsvervangende schaamte. Dit zijn argumenten die
nergens op slaan.” Niet mijn woorden, maar die van de Antwerp-
se bisschop Johan Bonny. Hij richtte de pijlen van zijn kruisboog
op zijn broodheren in hun ivoren toren op het Sint-Pietersplein. 

Met zijn moedige uitspraken, wars van enig opportunisme,
fnuikt Bonny allicht zijn eigen carrièrekansen. Maar hij heeft dan
ook geen politieke zieltjes te winnen. Door zijn demarche heeft
Johan Bonny misschien wel voorkomen dat de exodus uit de ka-
tholieke kerk in Vlaanderen helemáál compleet is en nog niet alle
kerkgebouwen per direct een invulling krijgen als soepbar, zoals
gedeeltelijk het geval is in de Sint-Hubertuskerk in Berchem bin-
nenkort. 

Vraag is maar of soep- en andere bars zelf nog een toekomst
hebben. Is het niet een Covid-virus dat roet in de soep draait, dan
wel een ander virus: dat van de verzuring. “Die verzuring, ranzig
vind ik dat.” Ja, ook Tanguy Ottomer schuwde de grote woorden
niet deze week. Niet voor het eerst halen klagende buurtbewo-
ners hun slag thuis. Dit keer is het de Handelsbeurs waar er in de
toekomst enkel nog in gebarentaal gecommuniceerd mag wor-
den en elke danspas er één te veel is. 

“Laat je niet demotiveren door dit voorval”, zo sprak de fijnbe-
snorde stadsgids ondernemers nog moed in. Maar er zijn hoop-
gevende signalen dat er, wanneer corona is uitgeraasd, geen vol-
ledig post-apocalyptisch horecaslagveld achterblijft. Zo blazen
twee jonge veulens café Rood-Wit in Berchem nieuw leven in.
“Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar zo’n kansen lig-
gen nu voor het oprapen”, aldus de nieuwe uitbater. Hoe zei de
onvolprezen Martine Tanghe het ook alweer? “Hou vol! Het
komt allemaal weer goed.” Amen.

Adalbert Gans (50) en Do Rey-
niers (53) hebben op hun Ooster-
kim 160 vierkante meter ruimte.
Er staan twee theaterstoelen ge-
richt op een raam dat ze lieten
plaatsen ter hoogte van de water-
lijn. “Zo zien we de golven voorbij
rollen en af en toe eens een koppel
zwanen langs drijven terwijl we in
de zetel zitten.” 

Do en Adalbert hebben geen
vaarbewijs en hebben eigenlijk
ook niets met boten. “Het was
omdat een bevriend koppel aan
het Houtdok kwam wonen op een
boot dat we het potentieel zagen.
De meeste vrienden vonden het
maar raar. Bij de Belgen zit dat er
helemaal nog niet zo in”, zegt Do.

De twee houden van hun boot
maar ook van hun nieuwe buurt.
“Mijn allereerste appartement
toen ik van Oostenrijk naar Ant-
werpen verhuisde in de jaren ne-
gentig, was hier achter de hoek.
Toen was hier nog niks, nu is het
een fantastische buurt met Bar
Paniek en het MAS en je bent op
vijf minuten met de fiets in het

Buurtreportage
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Do en Adalbert, die zelfs geen vaarbewijs hebben.

Tweelingzussen Brenda en Karen met Matthias.

Stefan Verstraeten bij een van zijn drumstellen.

Lilah en Katrien Schiemsky.

Het eendennestje dat Karen en Brenda maakten, drijft naast de Barracuda.

kant, nu staan er nog vier drum-
stellen op zijn boot. Waaronder
één in het midden van de woon-
kamer. “Maar ik speel alleen maar
op mijn elektrisch drumstel. Om-
dat ik de buren niet wil storen.
Mijn ideale scenario voor de toe-
komst? Iemand leren kennen met
een klein boerderijtje. Dan kan ik
toch nog van de twee walletjes
eten.”

Wie dacht dat een woonboot een
krap ding is met een paar claustro-
fobische kajuiten, moet eens bin-
nenwandelen bij Katrien Schiems-
ky (30). Zij woont op 125 vierkan-
te meter met drie slaapkamers,
een badkamer met sauna, twee tie-
nerdochters die sporadisch op de
boot wonen en vier honden.

“De honden zijn al twee keer in
het water gevallen, op zo’n mo-
ment zit er niets anders op dan
zelf het water in te gaan om ze er-
uit te halen. Op de duur leren ze
het wel om weg te blijven van de
kant van de boot”, zegt Katrien.
Op de achtergrond speelt Justin
Timberlake. Katrien en haar part-
ner Frederik zijn interieurarchi-
tecten. Ze hebben de boot inge-
richt volgens hun eclectische stijl.
Op het dek ligt een kunstwerk van
Axel Daeseleire. “We hebben on-
ze terrassen namen gegeven. Bo-
ven ons is de skylounge en achter-
aan is het zonnedek. En vooraan
hebben we ook nog een terrasje.”

Ondertussen zijn Katrien, haar
partner Frederik en zijn twee
dochters wel gewend aan wonen
op een boot. Al komt er veel bij
kijken. “Aan een huis heb je ook
werk natuurlijk, maar bij een boot
is het iets ingewikkelder. Ons wa-
ter wordt weggepompt naar een
opvangvat en dat vat wordt weg-
gepompt naar de riolering. Daar
moet je rekening mee houden.
Een boot vergt ook veel onder-
houd. En voor het gas werken we
met grote gasflessen die we hele-
maal naar de voorkant van de
boot moeten zeulen. Voor de ka-
chel moet hout gehaald worden.
Elektriciteit is wel gewoon aan-
sluiten en internetaansluiting
hebben we ook.”

Dochter Lilah (17) is er komen
bijzitten. “Ik dacht dat een boot
vuil en klein zou zijn en dat het te
veel werk was in onderhoud. Ik
heb dan heel de zomer meegehol-
pen aan de boot en bekijk het nu
helemaal anders. Na corona wil ik
veel vrienden uitnodigen op onze
skylounge.”

jaar geleden deed omdat wonen op
een boot de droom was van zijn
toenmalige vrouw. Ondertussen is
hij naar het Houtdok verhuisd.
“Toen Gert Late Night begon, was
de pret er wel af.”

Vier jaar lang woonde Stefan
Verstraeten in het Willemdok,
vlak naast de Evanna. Op dat mo-
ment was dat nog geen heel be-
kend schip, tot eigenaar Gert Ver-
hulst besloot om er de setting van
te maken voor zijn Gert Late
Night. “En eigenlijk mag je in dat
dok geen commerciële activiteit
uitoefenen. Mijn slaapkamer op
de boot lag ongeveer ter hoogte
van waar de jacuzzi van Verhulst
stond, ik moest slapen met oor-
dopjes in. Hij haalde elke week
nieuwe gasten in huis en die
waanden zich koning van het
schip. Het was pas toen Sam Goo-
ris op de boot verbleef, dat ik een
eerste keer een goedendag
kreeg.”

Stefan was er dus niet al te rou-
wig om dat hij moest verhuizen
omdat wonen in het Willemdok
niet langer toegelaten was. Het
Houtdok dan maar. “Ik ben hier
nu goed geïnstalleerd en heb een
wellness uitgebouwd op het
schip. Er is een jacuzzi op het dek,
een sauna in de slaapkamer en
een infraroodcabine in de badka-
mer. En ik heb ook vijf toiletten.
In de zomer, ook al mag het niet,
ga ik af en toe eens zwemmen. Ik
woon hier nog altijd graag, al zijn
er de laatste tijd wel veel buren
bijgekomen.”

Stefan was tien jaar lang muzi-

klant eentje, denken we.” 
“Voor de verbouwing heb ik een

jaar vakantie genomen”, zegt
Matthias Pieters (37). Matthias is
trouwens de ‘go-to man’ van het
Houtdok-Zuidkaai. Hij is schipper
in hart en nieren en woont al zo-
lang hij het zich kan herinneren
op een boot. Is er bij iemand van
de buren een lek, dan snelt Mat-
thias ter hulp. “Daar heb ik veel
trucjes voor. Je kunt tegenwoor-
dig al veel doen met kneedbaar
staal, maar vroeger ging het an-
ders. Ooit ben ik naar de slacht-
huiswijk gegaan om daar een gro-
te lap spek te kopen. Als je dat vet
op een lek legt, kan er geen water
meer binnen.” De Barracuda is na
al die verbouwingswerken tiptop
in orde. 

Matthias en Brenda zijn al lang
een koppel, net zoals zus Karen
en haar partner Thomas. En ook
dat heeft alles met boten te ma-
ken. “Brenda en ik zaten op kot op
een bootje van onze ouders in het
Willemdok aan het MAS. Thomas
en Matthias woonden daar ook,
maar niet samen. Ze zijn vrien-
den. En zo hebben we nu ook alle-
bei een schipper als vriend”, zegt
Karen. 

“De sfeer hier in het dok is goed”,
zegt Matthias. “Je geraakt niet
thuis zonder een paar pintjes bij
de buren te gaan drinken. Het
enige minpuntje? Pakjesdiensten
en koeriers moeten heel lang zoe-
ken voor ze ons vinden omdat ze
niet weten dat hier volk woont.”

Van een boerderij met pony’s,
een hectare grond en een zwem-
bad naar  boot Arthur in het Wil-
lemdok. Dat is de beweging die
Stefan Verstraeten (52) een paar REBECCA VAN REMOORTERE

Zicht op het Eilandje, vlak bij de stad, en alle rust 
van het water. FOTO'S NATTIDA-JAYNE KANYACHALAO
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