
1514 februari 2014

PROJECTEN

Projectontwikkelaar Anacon uit Lon-
derzeel realiseert in Bekkevoort, 
op een steenworp van Leuven, een 
nieuwbouwcomplex met 30 woonge-
legenheden (foto). In een binnenge-
bied naast de Staatsbaan verrijst bin-
nenkort Parkresidentie Rozenhof: 29 
appartementen, 1 huis en 36 onder-
grondse parkeerplaatsen. 

De groep Anacon heeft alle gronden 
in eigen beheer en fungeert als hoofd-
aannemer. De gemeente voorziet de 
renovatie van de publieke parking 
aan de Staatsbaan. De wegenwerken 
starten in maart of april. Nog vóór de 
bouwvakantie starten de eigenlijke 
bouwwerkzaamheden. De verkoop op 
plan is reeds gestart.

Vier gebouwen
Behalve aan de strakke vormgeving 
gaf ontwerper Kris Olaerts van XYZ 

Architecten uit Hasselt prioritaire 
aandacht aan het wooncomfort. Alle 
woongelegenheden van de vier op 
zichzelf staande gebouwen zullen be-
schikken over een kwaliteitsvolle bin-
nenafwerking en verschillen onderling 
in architectuur, grootte en oriëntatie. 

Bewoonbare oppervlakte
De bewoonbare oppervlaktes variëren 
van 80 tot 280 m² en worden aange-
boden in een prijsvork van 215.000 tot 
390.000 €.  

Club Brugge
Projectontwikkelaar Anacon is van 
verschillende markten thuis en teken-
de o.m. voor de metamorfose die het 
stadion van voetbalclub Club Brugge 
onderging. Je kan dit project volgen 
op http://rozenhof.anacon.be.

Anacon realiseert woonproject in Bekkevoort
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DucoSun Ellips
Architecturale Zonwering

> Maximaal daglicht en minimale zonnehitte

> Strak design

> Unieke lamelvorm voor een esthetisch gevelbeeld

> Keuze tussen vast en beweegbaar

HOME OF OXYGEN
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Groen licht voor 
veldrijden in 
Tremelo
De provincie Vlaams-Brabant gaf 
zopas groen licht voor het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(grup) voor de Balenberg in Baal. 
Met dit plan kan het belevingscen-
trum op de Balenberg in Tremelo de 
referentie worden voor het veldrij-
den in Vlaanderen.

Bos
“Met dit project kunnen we de spor-
tieve en toeristische mogelijkheden 
van Tremelo en de provincie uit-
bouwen. Daarnaast is er ook aan-
dacht voor het natuurlijke karakter 
van de Balenberg. Het natuurge-
bied wordt uitgebreid en er komen 
bosuitbreidingsprojecten. Ook in de 
toekomst zal de Balenberg publiek 
toegankelijk blijven”, zegt gedepu-
teerde voor Ruimtelijke Ordening 
Julien Dekeyser.

Museum
Op de Balenberg komt een bele-
vingscentrum waarbij het veldrijden 
centraal staat. Zo zal men er terecht 
kunnen voor initiaties, trainingen of 
een bezoek aan een museum.

Steden en gemeenten  
kunnen hun investeringsinformatie 

steeds bezorgen aan

begrotingsinfo@bouwkroniek.be


