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Het nieuwbouwproject Residentie Leiesluis wordt  
ontwikkeld door Groep Berton en Dehullu architecten.

Het project bestaat uit 38 appartementen.  
De ligging van het project is uitstekend: zicht op 
de Leie, dicht bij het centrum en op fietsafstand 
van Domein de Gavers. Dit alles in een groene 
omgeving en op een rustige en praktische plek 
dicht bij stad Kortrijk. 

Wens je meer informatie?
Contacteer kantoor Kortrijk op het nummer  
056 22 55 66 of kortrijk@dewaele.com.
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Harelbeke een bruisende stad dicht bij de Leie

‘Oarelbeke weireldstad’, zo omschrijven de inwoners van Harelbeke hun eigen gemeente.  
Harelbeke heeft niet enkel heel wat te bieden aan dagdagelijkse activiteiten zoals een  
groot aanbod aan winkels, scholen en gezellige restaurants, maar ook voor een vakantie in eigen 
streek. Het populaire natuurdomein De Gavers biedt ontspanning voor jong en oud.  
Bovendien kan je er in de zomermaanden zwemmen, kajaks huren enz.... 

Ben je meer fan van fietsen? Trek er dan op uit en maak een fietstochtje langs het Leiepad.
Daarnaast heb je voor de ultieme sportliefhebber de E3-prijs. Deze gekende wielerwedstrijd is  
het hoogtepunt van het jaar waarin heel wat bekende wielrenners de revue passeren.

Bovendien zorgen de E17 en de E403 voor een vlotte verbinding naar Brugge of Gent.

Locatie 
vol troeven
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Een nieuwe sluis

Stromend vanuit Frankrijk, ondervindt de Leie vanaf 
Kortrijk naar de Schelde bij Gent minder en minder verval, 
en vormde dus gedurende vele eeuwen het karakteristieke 
Vlaamse landschap met zijn dorpen en steden langs de 
beboste, meanderende oevers. De laatste twintig jaar is de 
rivier op veel plaatsen rechtgetrokken en uitgediept, om 
grotere binnenvaartschepen tot aan Rijsel te laten varen. 
In het kader van het plan om voor de grootste schepen de 
verbinding te maken van de Schelde naar het bekken van de 
Seine bij Parijs, is bij Harelbeke de sluis ingrijpend vergroot 
en vernieuwd.

De relatie tot de rivier herstellen

Samen met landschapsarchitect Bureau Bas Smets leverde 
ZJA Zwarts & Jansma Architecten het ontwerp voor de 
nieuwe situatie, waarin de noodzaak van de nieuwe 
sluis de aanleiding is voor een ingrijpende revitalisering 
van de relatie tussen Harelbeke en de Leie. Ook bij 
Harelbeke ligt namelijk een afgedamde arm van de Leie. 
Het water omsloot een klein, sleets eiland waar oude 
fabrieksgebouwen en watermolens staan. In Harelbeke, aan 
de overkant, was er asfalt om te parkeren tot aan de kade, 
die was afgezet met vangrails. Alle kades waren hoog en 
hard. De mensen leefden er met hun rug naar de rivier.

Door de Banmolensbrug en het ecologisch herstel van de 
geopende Leiearm met groene oevers kan het Moleneiland 
ontwikkeld worden tot een groene omgeving om te wonen 
en recreëren. In het ontwerp van ZJA is voorzien dat het 
industrieel erfgoed wordt herontwikkeld met een publieke 
functie die bezoekers trekt. De oevers worden aan beide 
zijden comfortabele plekken om te verblijven door de aanleg 
van groen, terrassen en trappen.

Sierlijke bruggen

In het Masterplan voor het Moleneiland is een vlakke, 
comfortabele fietsverbinding in één rechte lijn van de 
nieuwe Molenwijk op de westoever, via het Moleneiland 
tot de stadskern van Harelbeke op de oostoever getekend. 
Hierbij zijn twee wandel- en fietsbruggen ontworpen. 
Over de Leie is het een lichtgekleurde, elegante brug, die 
als het nodig is open draait. Dat is een mooi gezicht, het 
lange brugdek dat gesteund door het deels verborgen 
contragewicht traag over het water beweegt; de 
uitgestoken arm van een danseres die een pirouette maakt. 
Over de Oude Leiearm is het een kortere klapbrug. Op het 
Moleneiland is een parkachtige omgeving gepland, waar 
een wandelpad is over de vistrap, die vissen gelegenheid 
geeft zonder gevaar de sluis te passeren. Op de punt van het 
eiland is een getrapt terras dat uitzicht geeft op de activiteit 
bij de sluis, het vijzelgemaal en de omgeving. Volgens het 
masterplan kan er in de toekomst een jachthaven in het hart 
van het Moleneiland worden aangelegd.

De Hogebrug over de Leie is een zo laag en kort mogelijke 
boogbrug, die zich vloeiend verbreedt in het midden. Het 
staal is in zacht papyruswit geschilderd. Met zijn ruime 
wandelpaden, transparante hekken en de houten banken 
langs de beide zijden is het ook een verblijfsplek om bij goed 
weer te zitten en over het water uit te kijken. De onderzijde 
van de brug is met zorg en vriendelijk vormgegeven, 
en ’s avonds goed verlicht om de eronder passerende 
voetgangers en fietsers een veilig gevoel te geven.

Het gezicht naar de Leie

Ook de grotere nieuwe sluis en het ernaast gelegen 
vijzelgemaal maken in dit ontwerp deel uit van het 
rivierlandschap. Voor zover dat veilig is, is de ruimte rondom 
het complex toegankelijk voor voetgangers, om de beleving 
van de rivier en het schutten van de schepen dichterbij te 
brengen. Speciaal vormgegeven hekwerken zorgen voor 
de veiligheid. De nieuwe sluis is een enorme nautische 
verbetering die de binnenvaart een economische impuls zal 
geven, maar het was ook een aanleiding om Harelbeke en 
haar inwoners weer met het gezicht naar de Leie te laten 
leven en de oplevende natuur, de cultuurgeschiedenis 
van het Moleneiland en de schoonheid van het Vlaamse 
landschap te beleven. Wie leeft van de rivier moet haar ook 
bekijken, bewonderen, koesteren en die mogelijkheid biedt 
de nieuwe situatie bij Harelbeke volop.

Een nieuwe sluis

Bron:  www.zja.nl

Sluiscomplex in de Leie, Harelbeke
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Groen bouwen is de toekomst

Een warmtenet is een groener alternatief voor de individuele 
verwarmingsketels. Het principe is heel eenvoudig: één grote 
warmtecentrale, de verbrandingsoven in dit geval, brengt via 
ondergrondse leidingen warm water (95°C) tot bij je thuis. Dit kan 
gebruikt worden voor de verwarming van je woning en het sani-
taire water. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmte-
centrale, waar het daarna terug opgewarmd wordt. 

Warmtenetten scoren zeer hoog op energetisch rende-
ment: Residentie Leiesluis zou dankzij dit systeem onge-
veer voor 30% op hernieuwbare energie kunnen leven.

Warmtenet verbrandingsoven Harelbeke

Voordelen:
• Duurzaam
• Minder uitstoot van CO² en andere schadelijke stoffen  

voor een betere luchtkwaliteit
• Geen gebruik van fossiele brandstoffen
• Helpt mee om de klimaatdoelstellingen te behalen
• Betrouwbaar
• Garantie op voldoende warmte voor iedereen, nu en in de toekomst.  
• Relatief eenvoudige en bewezen technologie
• Betaalbaar
• Transparante warmteprijs
• Afnemers betalen nooit méér voor de warmte  

vergeleken met een centrale verwarmingsinstallatie op gas
• Rendement 86 à 87%
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Warmtebron

Afvalverbranding
Harelbeke

Restwarmte

Project Leiesluis

Afgekoeld water

Verwarmd water

Warmtebron-
overdrachtsstation
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Residentieel
wonen in de stad

Ben je op zoek naar een appartement waarin 
je tot rust kan komen met zicht op het water?
Dan is Residentie Leiesluis iets voor jou! Dit nieuw project staat 
voor kwalitatieve appartementen gelegen langs het water.

Residentie Leiesluis bestaat uit 38 appartementen met 1, 2 of 3 
slaapkamers. Elk appartement beschikt over grote leefruimtes 
met veel lichtinval en een zonneterras.

Dankzij de persoonlijke klantenbegeleiding kan je de indeling en 
de afwerking van jouw appartement naar eigen wens bepalen.
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Centrale ligging 

Kwaliteit

Rustig

Vlotte verbinding

De Gavers

Leie

Nabij Kortrijk

38 appartementen
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Bouwpromotor

Groep Berton levert een ‘product voor het leven’ af. De groep  
combineert een jarenlange ervaring in de ontwikkeling van  
residentiële projecten. Dagelijks zetten zij zich in om een thuis 
voor iedereen te kunnen realiseren. 

Hun visie op exclusieve woonkwaliteit is een combinatie om  
de beschikbare ruimte te optimaliseren, een uitgebalanceerd  
ontwerp te creëren en een meerwaarde te garanderen voor  
zowel de omgeving als de toekomstige bewoners.

Groep Berton

www.groepberton.com
Op de  volgende pagina ziet u enkele realisaties van Groep Berton
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ROESELARE - BELL

GULLEGEM - NYOSA

HARELBEKE - KORTRIJKSE POORT

OOSTENDE - TROON 17 KORTRIJK - TITAN

MENEN - DE BRUGSE POORT

ST.-ELOOIS-VIJVE - TER K ADE

WEVELGEM - DE ROODBAARD

KORTRIJK - DE STOOP
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Meer informatie?
Dewaele kantoor Kortrijk
Doorniksestraat 22
t 056 22 55 66
kortrijk@dewaele.com
www.dewaele.com
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