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03/02/2011 11:08  MANEWATER WORDT NIEUW WOONPROJECT OP SITE BONDUELLE

Onder toeziend oog van burgemeester Bart Somers werd vandaag het nieuwe woonproject Manewater in Mechelen plechtig
voorgesteld. Het prestigieuze nieuwbouwproject op de voormalige Bonduelle-site, op de grens van Mechelen met Sint-Katelijne-
Waver, zal plaats bieden aan 93 luxeappartementen. Het unieke ontwerp is van de hand van Architektenkooperatief BVBA John
Mooens, die eerder ook de Lamot-site uittekende. Het woonproject Manewater ligt vlakbij tal van uitvalswegen en beslaat een
terreinoppervlakte van maar liefst 31.966 m2, verdeeld over 5 gebouwen van elk 6 bouwlagen. Hierbij heeft men de keuze uit 6
types appartementen met een bruto woonoppervlakte van 116,5 m2 tot 193,0 m2. Twee ondergrondse parkings bieden samen
plaats aan 105 autostaanplaatsen en 44 garageboxen. Er wordt ook een grote, bovengrondse bezoekersparking voorzien. Verder
komen er 6 fietsenstallingen, goed voor maar liefst 250 fietsen, een speeltuin, petanquebaan en zelfs een oplaadpunt voor
elektrische wagens.

De (zuid)westkant biedt uitzicht op de St.-Romboutstoren en de skyline van Mechelen, terwijl men langs de noord(west)kant kan
genieten van het groene landschap van de prachtige Vrouwevlietvallei en de groene zone van St.-Katelijne Waver. De Oostzijde
geeft uit op weilanden en de achterzijde van de bebouwing aan de Borgersteinlei.

Alle appartementen krijgen een hoogwaardige afwerking en worden uitgerust met de meest moderne technieken. De architecten
ontwierpen elk appartement met uitermate veel aandacht voor zowel uitzicht als zonnestand. Zo krijgen alle woningen grote
glaspartijen en vaak ook twee gevels. Privacy staat voorop bij het ontwerp: alle terrassen worden visueel afgeschermd, wat het
gevoel zal geven in een alleenstaande villa te wonen.

Burgemeester Bart Somers is alvast opgetogen over het project: “Veel van de Mechelse woonprojecten zijn watergerelateerd.
Meestal gaat het dan om de projecten rond de Binnendijle of het Keerdok. De Manewaterssite is een gedurfde en bijzonder
geslaagde interpretatie van een origineel watergerelateerd nieuwbouwproject in wijk Nekkerspoel. De paalwoningen zorgen voor
een unieke architectuur in Mechelen die overigens perfect kadert in de geest van deze wijk. Het is in deze omgeving dat destijds
overblijfselen zijn gevonden van historische paalwoningen. Daarmee wordt de Manewaterssite een hoogst origineel en historische
relevant concept.”

De aanvang van de eerste fase, die de bouw van de eerste 3 gebouwen beslaat, is gepland voor de zomer van 2011. In het najaar
van 2012 moeten de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.
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