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H
et station van Racour dateert
van1907enstaat temiddenvan
het platteland. De inwoners
vanRacourwilden niet dat er
een trein door het centrum

reed. Daardoor staat het station in Landen.
Het station ligt aanspoorlijn 147,dieLanden
metTamines verbindt. De treinen reden tot
1961opdespoorlijn.Daarnawerdhetstation
buiten dienst gesteld. In 1967 kwamhet ge-
bouwvoorheteerst inhandenvaneenprivé-
eigenaar. Al snel verloor het station zijn au-
thentiekekarakter.Deeigenaarplaatste twee
garagepoorten indegevelenverwijderdeeen

vande inscriptiesmetdestationsnaam.Eind
1988kochtenJoUytterhoevenenzijnvrouw
HildePottel het stationsgebouw.

ZoektochtHet koppel was op zoek naar
een karaktervol pand. Ze bezochten elek-

triciteitscabines en leegstaande fabrieken
indebuurt vanDeinze, eneenwindmolen,
maar diewas geklasseerd.Na een jaar zoe-
ken belde de vader van Jo Uytterhoeven
dat hij in het plaatselijke reclameblad van
Tienen een advertentie gezien had voor
een station dat te koop stond. “Ik had een
verkeerdbeeld van stations.Onmiddellijk
dacht ik aandonkereengrauwegebouwen.
Maar toenwe het zagen, was het liefde op
het eerste gezicht.” Het stationsgebouw
was nochtans volledig verwaarloosd en
geplunderd door vandalen. De vorige
eigenaar had er alles aan gedaan om
het niet meer op een stationsgebouw te
laten lijken.

Het station van Racour is sinds begin jaren zestig buiten dienst, maar het gebouw roept dankzij de
verbouwingswerken van de huidige eigenaars nog altijd herinneringen op aan het verleden. De bui-
tenkant is in zijn oorspronkelijke staat hersteld, het interieur bestaat uit ruime kamers met veel
lichtinval. ”Een woning met een ziel, op zo‘n prachtige locatie, dat vinden wij onbetaalbaar.“

Gebouw in ere
hersteld

●●●

Wonen in een station
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Het stationsgebouw is een beschermd monument.
De bakstenen in de gevels van het stationsgebouw
tonen de Belgische driekleur.



budget & vrije tijd

Vraagprijs Jo Uytterhoeven en zijn
vrouwhaddengelukdaternietveel interes-
sewas voor het gebouw.De vraagprijs was
75.000euro. “Datmoet jewel inzijncontext
zien”, zegt JoUytterhoeven. “In 1988was
datvooronsonbetaalbaar.Wewarennetaf-
gestudeerd.De intrestvoet vande leningen
bedroeg 12procent.Tochwildenweerheel
graagwonen. Toende intresten de daarop-
volgende jareneenduiknamen,hebbenwe
wel eenherziening van de bank gekregen.”
Bij het gebouw hoorde ook een perceel
grond van 1 hectare 30 groot, dat helemaal
overwoekerdwas. “De vorige eigenaar had
overal dennebomen geplant, waardoorwe
detweeprachtige taxussennieteensgezien
haddentoenwehetgebouwkochten.”Joen
Hildemaakten er een landschapstuin van.
De 22 platanen in een rij suggereren per-
spectief.

RailsDeperronzijde bevindt zich aande
achterkant van het gebouw. Toen het kop-
pel het station in 1988 kocht, lagen de rails
ernog.JoUytterhoevenkonnietverhinde-
ren dat ze verdwenen. “DeNMBSheeft ze
verkocht aan een aannemer voor herge-
bruik. Ik had ze zelf willen kopen,maar de
grondwas toenniet vanmij. Intussenheb-
benwewel een grondruil gedaan.”

StationsgebouwHet stationsgebouwbe-
staat uit drie delen. De bakstenen in de ge-
vel hebbendekleuren vandeBelgische vlag.
Aan het gebouw hingen verschillende in-
scriptiesmet de stationsnaamRacour. “De
vorigeeigenaarhadeenvande inscriptiesaf-
gekapt. Toenwe twee jaar geleden aanOpen

Monumentendag deelnamen, wou ik daar
kleeflettersophangen.Gelukkigbenikviavia
in contact geraaktmet een steenkapperij in
Aarschotdiede letters inmarmerkonnama-
ken.”Opde gelijkvloerse verdieping vanhet
middelstegebouwbevondzichdewachtzaal.
Debareelwachterwoondeindedaarnaast lig-
gende inkomhal,woonkamer enkeuken.Op
de eerste verdiepingwaren er drie slaapka-
mers. “Bareelwachterwaseenbegeerdefunc-
tie,wanthetzorgdevooreenvast inkomenen
eenwoning”, legt JoUytterhoevenuit.

VerbouwingenDeeigenaarswoondeneerst
eenpaar jaar inhet gebouwvooraleer ze aan
derenovatiewerkenbegonnen.Samenmetar-
chitecte Inge Sleutel herstelden zehet stati-
on aan de buitenzijde in zijn oorspronkelij-
ke staat. De twee openingen voor de garage-
poorten, die de eerste eigenaar aangebracht
hadindegevel,werdenverwijderd.Zeherstel-
den ook de oude en verrotte dakgoten met
siergootconsoles, dakbekleding en buiten-
schrijnwerk, zodat ze er opnieuwzoals vroe-
ger uitzagen. JoUytterhoevenhad veel hulp
aandeorigineleplannendiehij inhetarchief
vande spoorwegen inNamengevondenhad.
Binnen hield het koppel weinig rekening

met de vroegere functies vanhet stationsge-
bouw.Devorigeprivé-eigenaarhadalveelau-
thentieke elementen verwijderd.De kleine,
donkerezaaltjesmaaktenplaatsvooreengro-
te leefruimtemetveel lichtinval. “Devoorma-
ligebureausmet loketenwachtzalenhebben
weomgebouwd tot één grote leefruimtemet
eenmezzanine.Hetvroegerekoertje isnueen
patiotuin. We hebben demuren vervangen
door ramen, zodat ze veel licht binnen laten

ANDERSWONEN

36 netto zaterdag 26 september 2009

Wat kost het?

75.000€
De voorbije twintig jaar

hebben Jo Uytterhoeven en
Hilde Pottel voortdurend in
het stationsgebouw gewerkt.
”We zijn nooit op vakantie ge-
weest, maar pakten iedere
keer een ander onderdeel van
het pand aan. Het is ons le-
venswerk.“
Elk werk werd in fasen uit-

gevoerd volgens de beschik-
bare middelen. Het koppel
kon kosten vermijden door
zelf de handen uit demouwen
te steken, zoals de afbraak-
werken. Ze schakelden wel
aannemers in voor de ramen,
het sanitair, de centrale ver-
warming en de dakwerken.
”Dat waren de grootste bud-
getvreters“, zegt Jo Uytter-
hoeven.
Hij zoekt de facturen op om

het precieze budget te achter-
halen. ”Voor deze werken
spendeerden we in totaal
75.000 euro“, legt Jo Uytter-
hoeven uit. ”We schrikken zelf
een beetje van die hoge cij-
fers, want we hebben iedere
keer zo veel mogelijk meege-
werkt met de aannemers.“
Het vernieuwen van de (50)
ramen en deurenwerd in 5 fa-
ses gerealiseerd voor een
budget van 31.742 euro. Het
volledig vernieuwen van het
sanitair en de centrale verwar-
ming gebeurde in vier fasen
en kostte 23.384 euro. De
dakbekleding en de zinkwer-
ken gebeurden in drie fases
voor een budget van 19.118
euro.
Zeven jaar geleden liet het

koppel de woning schatten.
Toen was het 300.000 euro
waard. ”Dat is maar een ge-
tal. Wonen in een karaktervol
gebouw met een ziel op een
schitterende locatie, dat is on-
betaalbaar voor ons.“

De voormalige bureaus met loket en wachtzaal zijn omgebouwd
tot één grote leefruimte met een mezzanine.

●●●
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Als de verkoper en u het
eens zijn over de verkoop

van een onroerend goed, dan
wordt een onderhandse ver-
koopovereenkomst onderte-
kend, ook wel compromis ge-
noemd. Daarbij kan overeenge-
komen worden om een
voorschot te betalen. Maar dat
is geen verplichting. Of u een
voorschot betaalt en hoeveel
datmoet zijn, kunnen de verko-
per en u vrij bepalen.
Alleen als het gaat om de

verkoop van een te bouwen of
een in aanbouw zijnde woning
bestaat er een wettelijke rege-
ling. Het voorschot mag in dat
geval niet hoger zijn dan 5 pro-
cent van de totale prijs.
In de praktijk wordt door-

gaans een voorschot betaald.
Hou dat voorschot binnen de
perken en leg het vast op bij-
voorbeeld 10 procent van de
koopprijs. Denk ook na over de
bestemming van dat voorschot.
U kunt het bijvoorbeeld bij de
notaris in bewaring laten tot de
ondertekening van de notariële
verkoopakte.
Een voorschot kan interes-

sant zijn in het geval de koper
het resterende deel van de
koopsom niet binnen de over-
eengekomen termijn zou beta-
len. Als de verkoper naar de
rechtbank stapt en de rechter
de ontbinding van de verkoop-
overeenkomst ten nadele van
de koper uitspreekt, dan kan
dat voorschot gebruikt worden
als schadevergoeding. PDR

Vastgoedweetje

indekeuken.”Aandespoorzijde, overdevol-
ledige lengtevande lagevleugel,hingvroeger
eenoverkappingvanhoutenglasdieopardui-
nenconsoles steunden. “Wezijnvanplanom
dieopnieuwte latenbouwen,maardanwel in
glas”, legt JoUytterhoevenuit.

Beschermd monumentNa de renovatie-
werken vroegende eigenaars de klassering
aan. “Bepaalde politici wilden in die peri-
odede industriezoneontsluitenviadevoor-
malige spoorlijn.Datwas slikken,want dat
zou een aanzienlijke toename van het ver-
keer langs het station betekenen. Dat wil-
denwevoorkomen, zeker omdatwe toenal
enkele jaren aan het gebouw gewerkt had-
den.”
BijMonumenten enLandschappen fron-

stenzeevendewenkbrauwen
toen ze de pvc-ramen zagen.
“Datwas inderdaad een fout,
maar indietijdhaddenweniet
het budget om ramen in hout
teplaatsen.Maarzezagendat
we het authentieke karakter
vanhet stationsgebouwinere
hersteld hadden.” In 2001
werdhet stationsgebouwbeschermdalsmo-
nument, vanwegezijn industriëleenarcheo-
logischewaarde. De directe omgeving is be-
waard alswaardevol dorpsgezicht.

VoordelenDe spoorlijnmaakt nu onder-
deel uit van hetRAVeL-project. Dit netwerk
van trage wegen doorkruist Wallonië en is
voorbehoudenvoorruiters,wandelaars, ska-
tersen fietsers.Hetkoppelvindthetzaligom
in een stationsgebouw tewonen. “Een stati-

on leeft, ontvangtveelmensenenvolgensdie
filosofie levenweook”, legt JoUytterhoeven
uit. “Alsermensenlangshetstationpasseren,
geef ik graag eenwoordje uitleg. Sommigen
geven me voorwerpen die een link hebben
met het station vanRacour ofmet de spoor-
wegen in het algemeen.” In het voorste ge-
deeltevanhetgebouwstarttenzeonlangsmet
eenvakantiewoning,dieplaatsbiedtvoorvijf
mensen.“Eersthaddenweplannenomereen
loft vanmaken,maarwe hebben beslist om
die ruimte efficiënter te gebruiken zodat er
echt in geleefd kanworden.”

NadeelWonen in een beschermdmonu-
ment heeft zijn gevolgen. De eigenaars kun-
nennietzomaardoenwatzewillen.“Voorons
isdatgeenprobleem”, zegtJoUytterhoeven.

“We hebben de buitenzijde
van het stationsgebouw in
zijn oorspronkelijke staat
hersteldenbinneninhebben
we onze zin kunnen doen.
Wezijnniet vanplanomiets
schreeuwerigs met het ge-
bouw te doen.” Een be-
schermdmonumentrenove-

ren is duur, hoewel subsidies de kosten ver-
zachten.
De eigenaars hebbenniet veel gebruik ge-

maaktvansubsidies. “Wehebbensubsidiege-
kregenvooréénraamentoenzatenwealaan
hetmaximumbedrag”, lacht JoUytterhoe-
ven.Hij overwoog om zonnepanelen op het
dak te plaatsen, maar deed het uiteindelijk
niet. “Technisch ishetperfectmogelijk,maar
het zou te ingrijpend zijn voor dit volume. Ik
vindhet ooknietmooi.”
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Moet ik een
voorschot
betalen bij het
ondertekenen
van het
compromis?


