
Het project Molenkant en de omliggende omgeving krijgen elke dag meer en meer 
vorm. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het woonproject, 
sturen we u deze informatieve nieuwsbrief.

Het project Molenkant kadert in de 
herontwikkeling van de industriële site 
Groeninghe Ververij in Harelbeke. 
Deze nieuwe verkaveling is uniek gelegen 
aan de Leie, vlak bij het centrum. Naast de 
verkaveling wordt bovendien een groot park 
aangelegd als centrale groene long van de 
stad. In het kader van deze herontwikkeling 
komt er ook een fiets- en voetgangersbrug 
over de Leie die een vlotte verbinding met  
de stadskern garandeert.

Molenkant baadt in het groen! Naast de 
verkaveling is er bijvoorbeeld het nieuwe 
buurtpark waar u kunt joggen, wandelen, 
luieren, spelen… Aan de overkant kunt u rust 
vinden op het Moleneiland. Het deel van het 
Moleneiland dat recht voor Molenkant ligt, 
wordt binnenkort ingericht met een park en 
een vistrap in het kader van de Leiewerken die 
onder meer de nieuwe sluis verzorgen.  

Het project zelf ligt in een groene, rustige 
omgeving. Bij de ontwikkeling van Molenkant 
hebben wij heel wat ruimte voorbehouden 
voor groene plekken: een mooi aangelegde 
tuin tussen de residenties, verschillende 
wandelpaadjes, gezellige privétuinen... 
Als bewoner geniet u daardoor van unieke 
uitzichten!

Een nieuwe verkaveling 
voor Harelbeke

Een park aan uw voordeur
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De verkaveling van de voormalige industriële 
site bestaat uit 3 loten. In 2014 kocht DC 
Belgium lot 1. Goed voor 179 appartementen 
verspreid over 6 residenties. Dit stijlvolle 
woonproject kreeg de naam Molenkant. Lot 2 
werd door een andere ontwikkelaar gekocht.  
Op die locatie worden woningen gebouwd. 
Na de succesvolle verkoop van de eerste 

appartementen van Molenkant, besloot  
DC Belgium in 2016 om ook lot 3 aan te kopen. 
Een nieuw project dus, goed voor  
30 appartementen. Deze residentie ligt niet aan 
de Leie, maar aan het nieuwe park. We gaven 
deze appartementen dan ook de toepasselijke 
naam Parkzicht. Begin 2020 zal deze laatste 
residentie in verkoop gaan.

Residentie Parkzicht


