
Medebewoners 
voor het woonerf ‘De Kaasdroger’ 

met vier woonunits

die zich kunnen vinden in een ecologische levensvisie. 
Deze visie heeft voor de initiatiefnemers van ‘De Kaas-
droger’ drie pijlers en vormt tegelijk ook de ruggengraat 
van het project. Je hebt bij aankoop een eigen wooneen-
heid en tuin, maar je investeert in én geniet ook van een 
grote gemeenschappelijke tuin, polyvalente ruimte, was- 
en bergplaats, fietsenstalling,…  

die zich nu inkopen en na verbouwing zelf in één van de 
units van de hoeve komen wonen, en dit ten laatste in 
de loop van 2013. Het stedenbouwkundige attest is er, 
de renovatie- en restauratieplannen worden nu samen 
opgemaakt en de verbouwingen zullen wellicht in 2012 
gerealiseerd kunnen worden.  De hoevewoning is onmid-
dellijk bewoonbaar.

Interesse?

Neem dan zeker contact op. 
Voeg uw enthousiasme bij het onze.

Welkom.

Leen, Stef, Anje, Benoît en de kinderen

GEZOCHT

Ben of ken jij iemand die dit zoekt?

•

Kunstatelier

•

www.dekaasdroger.be

Op het domein bevindt zich een prachtige schuur die zal  
omgebouwd worden tot kunstatelier en tentoonstellings-
ruimte in een coöperatief model. 
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Anje en Benoît
Smets - Claeys
Klein-Heidestraat 30
3370 Neervelp

0498/546.549
info@dekaasdroger.be
www.dekaasdroger.be

 Twee woonunits 
in een prachtige 

geklasseerde 
vierkantshoeve 

op een boogscheut 
van Leuven

www.dekaasdroger.be

1. Zeer ruime authentieke hoevewoning 
(eigen woonoppervlakte 285m²), onmiddellijk 
bewoonbaar, mits restauratie veel extra mogelijk-
heden (praktijkruimte voor zelfstandige of vrij 
beroep, B&B, fietshotel, kangoeroewoonst, 
gemeenschapshuis,…). Eigen tuin. 

Ideaal voor krachtdadige dromers!

2. Stal te renoveren tot woning (eigen woon-
oppervlakte 64 m²) met  één slaapkamer. Eigen 
tuin. Een droom voor een single of kinderloos stel, 
die toch ook houden van samen- en buitenleven. 

Koeienstal met sterallures!
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