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Waterfront Waregem

Van doordacht masterplan naar een duurzame,
attractieve mix van wonen, werken en recreatie
Om de buurt rond het Regenboogstadion op te waarderen en de renovatie van het stadion te financieren, verkocht de
Stad Waregem drie aanpalende gronden om de ontwikkeling van het gebied te realiseren. Het programma Waterfront
omvat twee woontorens, een hotel, een retail/kantoorgebouw en een parkeergebouw. Het ontwerp wordt gekenmerkt
door zijn aandacht voor kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit. De site wordt één van de belangrijkste
poorten tot de stad Waregem.
In Waterfront komen wonen, werken, verblijven en recreatie samen. Het residentiële programma bevindt zich in twee
woontorens, Ascot en Windsor, die het hart vormen van dit prestigieuze totaalproject. Voor het retail / kantoorgebouw
en het hotel werd een meer afgerond gebouw voorzien, een architectuur met paviljoenallures die een architecturaal
ensemble vormt met het ontwerp van het stadion.
De mix van woon-, werk- en verblijfsfuncties biedt unieke opportuniteiten op het vlak van energievoorziening. Door
technologieën die al zijn ingeburgerd in kantoren en hotels nu ook in een residentiële setting toe te passen, verhoogt
het comfort in de woonunits. Door de technische installaties op de site te centraliseren, een mini-stadswarmtenet aan te
leggen en verschillende energieopwekkers slim en op het gepaste moment in te zetten, kan elke gebruiker aan optimaal
tarief genieten van warmte en koeling. Waterfront garandeert energie aan de laagste prijs, een meer dan 35 procent
lagere CO2-uitstoot en parkeerplaatsen met elektrisch oplaadpunt aan een voordelig tarief.
Wees welkom en laat u inspireren!
ONZE PARTNERS
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13u30

15u00

Ontvangst en exclusieve rondleiding Waterfront
in kleine groepen
Welkom bij Wonen In België
door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

15u15

Bart Vanderdonckt, CEO Steenoven
& Thomas Vandercruysse, Business Unit Manager ION
Waterfront: een nieuwe skyline in Waregem

15u40

Wim Van Cromphout, Partner B2Ai
Beweging, actie en sociale interactie

16u05

Menno Janssens, CEO Noven
Transformeren van energie naar duurzame oplossingen

16u30

Nawoord door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

16u45

Afsluitend netwerkmoment

Locatie
Parkhotel
Zuiderlaan 31, 8790 Waregem
Parkeren
Je kan parkeren op Parking Expo,
Zuiderlaan 26 in Waregem.
Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
directie- en managementleden uit
de vastgoedsector, investeerders,
projectontwikkelaars, (interieur)
architecten, operatoren, ingenieursen adviesbureaus, beheerders,
steden en gemeenten, aannemers.
Deelname is gratis, maar het aantal
deelnemers is beperkt.
Schrijf u dus snel in.

Klik hier om in te schrijven

Wonen in België (WIB) is de business community voor de professionele residentiële markt in België.
De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 677 miljoen m² oppervlakte en volop in verandering.
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vooral ook voor nieuwe kansen.
Creatieve bouwoplossingen ontstaan door interactie en discussie tussen deskundigen. Wonen In België brengt de
business community van experts actief in residentieel en zorgvastgoed, woningbouw en stadsontwikkeling samen
tijdens boeiende inspiratiesessies om de vindingrijkheid aan te wakkeren en vernieuwende ideeën te triggeren.
Deze kruisbestuiving leidt tot creatieve en kwaliteitsvolle woon- en leefconcepten voor alle leeftijden.
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