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Heerlijk thuiskomen  
in Harelbeke

Op deze rustige woonplek waar water  
en groen harmonieus samenvloeien,  

is het heerlijk thuiskomen.

Aan de Stedestraat in Harelbeke, voorheen bekend 
als Groeninghe Ververij, ontwikkelt DC Belgium 
het groene woonproject Molenkant. Unieke 
appartementen op een toplocatie: het rustgevende 
water van de Leie aan de ene kant, een nieuw park 
aan de andere kant én het centrum van Harelbeke 
op wandelafstand. Op deze rustige woonplek waar 
water en groen harmonieus samenvloeien, is het 
heerlijk thuiskomen.
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Harelbeke, een stad in beweging
Harelbeke is een charmante stad, gelegen aan de Leie in 
het mooie West-Vlaanderen. Met de auto ben je binnen 
10 minuten in het centrum van Kortrijk en ook Waregem 
ligt maar 15 minuten van Harelbeke.

Aan kunst en cultuur ontbreekt het in Harelbeke niet. 
Over de unieke Sint-Salvatorskerk alleen al kan je een 
boek schrijven. Men zegt ook wel eens dat Harelbeke  
de muziekstad van Vlaanderen is.  
Van klassiek tot modern, van gezellige optredens tot 
zomerse festivals; muziek leeft in Harelbeke.

1. Marktplein
2. Sint-Salvatorskerk
3. Stadhuis
4. Station
5. Fiets- en voetgangersbrug, vispassage
6. Stedelijke basisschool centrum
7. Guldensporencollege
8. Vrije basisschool Heilig Hart
9. Academie voor muziek, woord en dans
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Voor groen en natuur kan je terecht 
in recreatiedomein De Gavers, 
waar sport en ontspanning centraal 
staan. Hier kan je fietsen, zwemmen, 
wandelen en genieten van de 
omgeving en de rust.

Met het stadsvernieuwingsproject 
h aqua plaatst Harelbeke de rivier 
de Leie op de voorgrond om mooie 
publieke ruimtes en en woonom-
gevingen te creëren.  
Zo zijn de aanleg van een voet-
gangers- en fietsersbrug over de Leie 
en de aanleg van een vispassage, 
maar enkele van de onderdelen van 
het transformatieproces.  
Deze Leiewerken zorgen samen met 
de heraanleg van het Marktplein voor 
een volledig vernieuwde stadskern.

Harelbeke 
bruist als 
nooit tevoren

Project 
Molenkant
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Een nieuwe thuis  
in Molenkant

Aan de Stedestraat in Harelbeke, voorheen bekend 
als Groeninghe Ververij, ontwikkelt DC Belgium het 
groene woonproject Molenkant. Wonen in project 
Molenkant staat synoniem voor groen wonen aan 
het water! Naast het woonproject wordt een nieuw 
groot park aangelegd als centrale groene long van 
de stad. Het groene Moleneiland, een toegankelijk 
park met zicht op een vispassage, ligt tegenover 
Molenkant. Het centrum van Harelbeke bevindt 
zich op wandelafstand van Molenkant. De nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug over de Leie verbindt  
Molenkant met de stadskern en brengt je in een 
vingerknip naar de winkels en het marktplein.

Het gerenommeerde architectenbureau 
CONIX RDBM Architects ontwierp 209 stijlvolle 
appartementen verspreid over zeven gebouwen. 
Niet alleen de architectuur, maar ook de ligging 
van de appartementen maakt van Molenkant een 
exclusief en uniek woonproject. Zes gebouwen 
liggen aan de oevers van de Leie en maken deel 
uit van de eerste vergunning. Residentie Parkzicht, 
het zevende gebouw, behoort tot de tweede 
vergunning. Deze residentie grenst aan het nieuwe 
park en baadt in het groen.
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Samenvloeien van 
water en groen

1. Banmolen
2. Watermolen
3. Volmolen
4. Waterrad

5. Molenstaart
6. Waterkant
7. Parkzicht
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Residentie Parkzicht heeft een bevoorrechte ligging 
aan het park. De 30 stijlvolle appartementen met 
2 of 3 slaapkamers hebben grote, zongerichte 
terrassen. Deze unieke leefterrassen zorgen voor 
veel natuurlijk licht en maken het erg aangenaam 
om buiten te vertoeven. Vanop je terras heb je een 
wijds zicht op de groene omgeving en de Leie. 
Genieten doe je sowieso in Parkzicht. 

Parkzicht in beeld



14 15

Zorgeloos uitkijken 
naar een nieuwe  
thuis

Voor de afwerking van de appartementen kiezen wij 
steeds voor de beste leveranciers en kwaliteitsvolle 
materialen. Vloeren, keukenapparaten, sanitaire 
installaties, ramen, deuren,... beantwoorden één 
voor één aan strenge kwaliteitseisen. 

Dankzij de persoonlijke en professionele klanten-
begeleiding kan je de indeling en de afwerking 
van jouw appartement volledig naar eigen wens, 
behoefte en smaak bepalen. Hou je van modern 
en strak of heb je het liever landelijk en knus? 
De keuze is aan jou. Ons deskundig team neemt 
stap voor stap alle zaken met je door: de indeling 
van het appartement, de elektriciteitsplannen, de 
sanitaire leidingen, de toonzalen, enzovoort.  

In de stijlvolle toonzaal van Trybou kies je je nieuwe 
keuken. De vakmensen van Sax staan in voor je 
sanitaire toestellen.   

Je auto kan je parkeren in zowel de ondergrondse 
als de bovengrondse parking. Er zijn zelfs extra 
bezoekersparkings voorzien. Comfort en gebruiks-
gemak staan centraal in dit project!
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BEN staat voor bijna-energieneutraal. BEN- 
appartementen verbruiken weinig energie voor  
je verwarming, koeling, sanitair, warm water en 
ventilatie.  Vandaar de naam BEN: Bijna-Energie 
Neutraal. De BEN-norm garandeert een zeer 
gunstig E-peil van 30. Vanaf 2021 bouwt men  
in België en Europa alleen nog volgens  
de BEN-standaard en wordt E30 de norm.

Goed nieuws voor de bewoners van Molenkant!  
Meer dan 60% van de appartementen zijn BEN. 
Aan de basis ligt de warmterecuperatie door middel 
van een warmtenet dat gegenereerd wordt uit de 
afvalverbrandingsoven van Harelbeke. Goed voor 
45% hernieuwbare energie. Bovenop de basiseisen 
komt nog eens de doorgedreven thermische 
isolatie in combinatie met strengere ventilatie-eisen. 
Dit samen resulteert in een E-peil van minder dan 30. 
Je appartement voldoet dus vandaag al aan  
de strenge energieregels van 2021.

Molenkant is BEN

met 45% hernieuw-
bare energie

E30
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Wil je meer weten over deze unieke appartementen? 
Neem contact op met onze makelaar,  
hij beantwoordt graag al je vragen.

Zin om hier te wonen?
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DC Belgium is al meer dan 20 jaar een ervaren 
projectontwikkelaar in Vlaanderen en Wallonië.  
Met de ontwikkeling van zo’n 250 woonunits 
per jaar, behoort DC Belgium bij de top van de 
Belgische projectontwikkelaars. We creëren 
woonomgevingen met appartementen en huizen 
waarbij betaalbare kwaliteit centraal staat. 
Onze expertise bevindt zich in grootschalige 
gebiedsontwikkelingen met een gevarieerd 
woonaanbod en veel ruimte voor groen. 

Om onze kwaliteitsgarantie sterk te maken, 
omringen we ons door een netwerk van 
gereputeerde architecten, landschapsarchitecten, 
studiebureaus, aannemers en vastgoedmakelaars. 

Onze vergaande samenwerking met verschillende 
publieke en private instanties hebben er doorheen 
de jaren voor gezorgd dat onze projecten een 
breed draagvlak kennen. Wij wisselen graag ideeën 
uit met alle belanghebbenden om zo tot het best 
mogelijke resultaat te komen en een meerwaarde 
voor de hele omgeving te creëren.

Betaalbaar wonen in een kwalitatieve 
woonomgeving, dat is de hoeksteen van onze 
ontwikkelingsfilosofie. Door talrijke groene ingrepen 
in onze projecten te voorzien, slagen we erin om 
aangename leefomgevingen te creëren. Bloeiende 
buurten waar het gezellig en goed wonen is.

Expert in projectontwikkeling

St-Hubert - Waregem Lauwe aan de Leie - Lauwe

Park 1302 - Kortrijk

Hof Ter Linden - Oudenaarde De Smedenpoort - Aalter  
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