Welkom in
De Hazelaar
Beste lezer,
Bouwgroep Driemo, goed voor ruim
50 jaar ervaring in de sector, stond
de voorbije decennia in voor tal van
succesvolle realisaties op Izegemse
bodem. Met fraaie woonprojecten,
onder andere op de Melkmarkt, de
Grote Markt en in de Prinsessestraat,
drukte Driemo mee zijn stempel op het
Izegemse stadsbeeld.
Wij bouwen het verschil.

We zijn dan ook fier om je met deze
brochure een gloednieuw en innovatief
project voor te stellen: De Hazelaar!

Met 28 energiezuinige en duurzame
woningen, gelegen in een privé
parkomgeving, creëren we er een oase
van rust en gezelligheid.
In deze brochure belichten we “De
Hazelaar” in al zijn facetten. Je vindt ook
alle info op www.dehazelaarizegem.be.
Wil je er graag nog meer over weten?
Neem dan gerust even contact op met
Mieke Borret (mieke@driemo.be of
0488/24 37 65). Zij zal met plezier al je
verdere vragen beantwoorden.
Alvast hartelijk dank voor je interesse!

De Hazelaar wordt een uniek woonpark
aan de zuidzijde van Izegem, op de grens
tussen De Bosmolens en De Mol.

Philippe Driegelinck & Hildegarde De Vos.
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Ontspannend
wonen
Bosmolens bloeit

W

onen in De Hazelaar betekent elke dag
weer thuiskomen met een vakantiegevoel!
Je kan er volop genieten van ruimte, rust
en groen met een residentieel tintje. De ingenieuze
pergola in ieder tuintje zorgt ervoor dat binnen-en
buitenleven naadloos in elkaar overvloeien.

Je hebt er geen last van het drukke stadsverkeer, terwijl je wél
alle voordelen van de bloeiende stad Izegem binnen handbereik
hebt!
Met het aangrenzende provinciedomein Wallemote-Wolvenhof
en het nabije Rhodesgoedbos krijg je op de koop toe twee
extra wandelparadijzen cadeau.
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anuit De Hazelaar sta je in een oogwenk in het centrum
van Izegem. De dynamische Pekkerstad heeft alle
ingrediënten om je er snel thuis te voelen en biedt voor
elk wat wils. Je kan er zorgeloos winkelen en mateloos genieten
van heerlijke gastronomie. Er zijn uitgebreide voorzieningen voor
cultuur- en sportbeleving en het rijke Izegemse verenigingsleven is
springlevend.
De nabijheid van de E403 en een ruim aanbod aan openbaar
vervoer zorgen bovendien voor een vlotte verbinding met steden als
Brugge, Kortrijk en Gent.
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Met oog voor ecologie en duurzaamheid,
maar evengoed voor privacy en comfort.

D

e Hazelaar is geen klassieke verkaveling, maar een totaal nieuw woonconcept,
met oog voor ecologie en duurzaamheid, maar evengoed voor privacy en
comfort. Het project is het resultaat van een intense samenwerking tussen de
architect, de landschapsarchitect, de interieurarchitecte, het studiebureau en de ingenieurs
in bouwtechniek.

Het landschap van De Hazelaar wordt gekenmerkt door een sterke groenstructuur die
aansluit op het reeds bestaande landschap. Je kan er gezellig keuvelen met je buren op
een bankje onder de notelaar op het centrale plein. Kinderen kunnen zich uitleven in de
speelzone. Je kan ook simpelweg genieten van de boomgaard, de natuurlijke wadi’s en
de open vergezichten.
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In het landschapspark wordt
gebruikgemaakt van intensief en
extensief beheerd grasland. Het extensief
gedeelte zorgt voor extra biodiversiteit
en beleving doorheen het park. In deze
extensieve zones worden er fruitbomen,
veldesdoornbomen en meerstammige
hazelaars aangeplant. Die laatste kunnen
gezien de naamgeving van dit prachtige
project uiteraard niet ontbreken.

Het landschapspark verschaft de
bewoners de nodige privacy en
tegelijkertijd ook het comfort van een
gemeenschappelijk landschapspark.
Naast het inspelen op deze functionele
noden presenteert het ontwerp een
landschappelijke inrichting die zich
respectvol integreert in zijn omgeving.

Landschapsarchitect
Andy Malengier
aan het woord.
Het projectgebied is gelegen in de
Hazelaarstraat, een straat die zich
kenmerkt door een oude hoeve met
weides en een boomgaard.
Het karakter van dit Vlaamse landschap
vormt de basis van het ontwerp. In
de parktuin wordt de sfeer van de
onmiddellijke omgeving optimaal
geïntegreerd. Het park heeft een
landschappelijke uitstraling en past
binnen de sfeer van de ruimere
omgeving. Daartoe worden de
meidoornhaag, weiland en boomgaard
van het overgelegen perceel herhaald.
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Er is waterinfiltratie voorzien in wadi’s
die aangeplant zijn met knotwilgen en
riet. De knotwilgen worden ook als
bomenrijen herhaald ter hoogte van de
Hazelaarstraat. De wadi’s bevinden zich
op het laagstgelegen punt van het terrein.
De gebogen verbindingsweg tussen de
twee stapelwoningen zal met dergelijke
landschappelijke inrichting doorheen
een typisch knotwilgenlandschap
met rietkragen lopen en bezorgt de
bewoners een aangename woonbeleving.

15

s
i
u
th

Comfortabel
wonen
De woning voldoet perfect aan de
hedendaagse manier van leven.
We leven thuis
Het buitenleven
Het wooncomfort is belangrijker
dan ooit. Zowel binnen als buiten.
Driemo schenkt extra aandacht aan
deze pijler. Elk tuintje beschikt over
een terras met een stijlvolle pergola,
die je kan aanpassen naargelang de
weersomstandigheden.
Heb je alles klaargezet voor een etentje
op je zonnige terras, maar komt er plots
een regenbui opzetten? Geen probleem;
met één druk op de knop sluit de
pergola zich boven je hoofd en blijft alles
droog.
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Je terras wordt zo een extra leefruimte,
waar binnen- en buitenleven moeiteloos
in elkaar overvloeien.
Naast je eigen privé tuintje of terras is
er natuurlijk ook het gemeenschappelijke
park, waar je dag in dag uit van kan
genieten.

In de wereld van vandaag wordt er meer
en meer thuis geleefd. Zo zit ook het
thuiswerken behoorlijk in de lift. De
parkwoningen bieden je al het nodige
om er je eigen comfortabele werkplek of
hobbyruimte in te richten.

Voor het leven
Woonpark De Hazelaar is er voor
elke generatie: ambitieuze jongeren,
singles, jonge koppels of ouderen op
rust. Het woonpark is volledig gericht
op een leven lang zorgeloos wonen
zonder hindernissen. Alles is drempelvrij
ingericht, je kan gebruik maken van
de lift en je wagen kan je kwijt aan de
voordeur. Comfort en ergonomie lopen
als een rode draad door het hele project.
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We ontwierpen twee typologieën van
woningen. Op het gelijkvloers vind je
parkwoningen met 2 of 3 slaapkamers
en een eigen inpandige carport, een
overdekt terras en een tuin mét een
tuinberging.
Op de verdieping ontwierpen we
parkwoningen met 2 of 3 slaapkamers
en een zéér ruim terras met een
buitenberging.

Demo +
Architecten
Dirk Moerman en
Levi Deryckere
aan het woord.
De site waarop het woonproject
wordt gebouwd is gelegen langs de
Hazelaarstraat en sluit aan op de
Meidoornstraat. Het is een uniek gelegen
site van bijna 10.000 m² in een nog
groene omgeving en residentiële buurt.
Het was voor ons een uitgelezen kans
om in dit groene en open kader een
totaal nieuwe woonvorm te ontwikkelen.

“De resterende open ruimte in Vlaanderen staat sterk onder druk, dus daarom
moeten we slim en zuinig omgaan met de beschikbare woongebieden.”
Vanuit die visie ontwierpen we een compacte woontypologie aan de rand van
Izegem onder de vorm van ‘gestapelde woningen’, die we de toepasselijke naam
parkwoningen gaven. In deze schitterende groene parkomgeving creëerden we twee
vrijstaande woonvolumes, goed voor samen 28 parkwoningen. De woonoppervlakte
per woning varieert van 95 m² tot 130 m². Auto’s hebben enkel toegang via de
Meidoornstraat en blijven aan de noordzijde van de site. Zo blijft de rest van het
woonpark volledig autoluw en rustig.

Aan de noordkant van het project komen
2 ruime bijgebouwen waarin carports en
veilige fietsbergingen voor de bewoners
van de eerste verdieping worden
voorzien. De woningen op de verdieping
zijn bereikbaar met de lift of via trappen
naar een overdekte gaanderij. Elke
individuele inkom van een parkwoning op
de verdieping geeft uit op deze gaanderij.
Aan de noordzijde voorzien we ook
voldoende extra parkeerplaatsen voor
bezoekers. Er worden ook ondergrondse
afvalcontainers voorzien.
Met dit woonproject stappen we bewust
af van de traditionele verkaveling met
kleine grondgebonden halfopen en
gesloten woningen. We kiezen voor
een nieuw concept: het suburbane
woonpark.

We bouwen als het ware 2 grote villa’s in
een parkomgeving. Deze villa’s herbergen
echter meerdere private woningen met
eigen tuin of terras. Daarnaast genieten
de bewoners ook van een collectieve
grote parktuin.
De gevels van de parkwoningen worden
uitgewerkt in een warme bruine
baksteenarchitectuur in combinatie
met donkere raamprofielen en
natuurlijk vergrijsde houten accenten.
Het dakrandprofiel is voorzien van
een minimale aluminium dakrand. De
plinten en dorpels zijn in blauwsteen.
De materialen zijn bewust beperkt in
soorten en tinten maar blenden perfect
met de natuurlijke kleuren in deze
groene omgeving.

We creëerden woningen met de kwaliteiten van een residentiële villa in een groene
omgeving zonder de “lasten” van een individuele grote tuin. De onderhoudslast van
de parktuin wordt immers verdeeld over alle bewoners.
20
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erantwoord en duurzaam
wonen is ook een belangrijke
pijler bij de ontwikkeling van
De Hazelaar. We zochten niet alleen
naar manieren om zo energiezuinig
mogelijk te wonen, maar we legden
de focus doorheen het hele project
ook op duurzaamheid. Van de
gekozen materialen, over de inplanting
van het gebouw tot het water- en
energieverbruik; alles werd zorgvuldig
overwogen. Zo bieden we met De
Hazelaar een groene, veilige en rustige
omgeving aan, waar het aangenaam
wonen is.
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Elke leefruimte en slaapkamer wordt voorzien van 1
binnenunit. Een binnenunit zuigt de lucht in de ruimte aan
en verspreidt de nodige warmte of koelte in de ruimte. Het
systeem brengt de kamer heel snel op een comfortabele
binnentemperatuur: een actieve koeling in de zomer en een
snelle verwarming in de winter.
In de woningen zonder ligbad wordt een hybride
warmwaterboiler met een intelligente sturing en een inhoud
van 100 liter voorzien.
Woningen met een ligbad hebben een grotere vraag aan
sanitair warm water en worden standaard voorzien van een
warmtepompboiler met een grotere opslagcapaciteit van
250 liter. Zowel de hybride boiler als de warmtepompboiler
werken in basis als een warmtepomp: ze halen een deel
van hun energie uit de aanwezige lucht in de berging. De
hybride boiler is voorzien van een elektrische weerstand
om, indien nodig, het water snel op te warmen en
een hoog comfort te bieden. Beide toestellen zijn veel
efficiënter dan een zuiver elektrische boiler en dragen bij
tot het energiezuinige karakter van de woningen.

Endes, studiebureau technieken
energie - EPB
Jan Acx
aan het woord.
Duurzame technieken

Een actieve koeling in
de zomer en een snelle
verwarming in de winter.

Voor de verwarming en koeling van de woningen wordt maximaal ingezet op het
gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Elke woning wordt uitgerust met een
lucht-lucht warmtepomp. Een lucht-lucht warmtepomp gebruikt de energie in de
buitenlucht om de woning op een efficiënte manier te verwarmen en te koelen.
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e voorziene warmtepomp voor verwarming en
sanitair warm water wordt elektrisch aangedreven.
Het verbruik is echter heel beperkt, 75% van de
nodige energie wordt uit de lucht gehaald, de overige 25%
uit elektriciteit. Dankzij de zonnepanelen op het plat dak
wordt de nodige stroom ter plaatse opgewekt. De grootte
van de installatie aan zonnepanelen wordt per woning
bepaald aan de hand van het verbruik van de voorziene
warmtepompen en een representatief huishoudelijk
verbruik.
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Om de opbrengst te maximaliseren en te anticiperen op de
gewijzigde wetgeving rond de elektriciteitstellers wordt elke
woning uitgerust met een hybride omvormer, energiemeting
en een thuisbatterij. De hybride omvormer laat toe om
gelijktijdig energie te verbruiken en de aanwezige batterij
op te laden. De voorziene batterij met een capaciteit van 5
kWh is modulair en kan optioneel, op wens van de koper,
worden uitgebreid tot 10 kWh. De gratis elektriciteit
opgeslagen in de batterij wordt ’s avonds en ’s nachts
gebruikt. Het beperkt de jaarlijkse kost aan elektriciteit
aanzienlijk.

In de woningen wordt veel aandacht besteed aan de
luchtdichtheid en isolatie om warmteverlies tot een
minimum te beperken. Passend bij dit concept wordt
geopteerd voor een ventilatiesysteem type D met
warmterecuperatie.
Zowel de luchtafvoer als de luchttoevoer gebeurt
mechanisch door middel van een netwerk van kanalen,
aangesloten op een centraal ventilatietoestel. Dit toestel
wordt geplaatst in de berging. De warmte van de
afgevoerde binnenlucht wordt benut om de aangevoerde
koude buitenlucht op te warmen (= de zogenaamde
warmterecuperatie). Comfortklachten van koude lucht
behoren hiermee tot het verleden.
De gekozen technische installaties zorgen voor een zeer
energiezuinige en comfortabele woning die klaar is voor de
toekomst. Elke woning voldoet aan de wettelijke eisen van
een bijna energieneutrale woning (= BEN-woning) en haalt
een E-peil van 20 of lager.

27

e
r
u
t
u
F
Vernieuwend
wonen

De Hazelaar is zonder meer een innovatief en vooruitstrevend woonconcept.
De 28 parkwoningen combineren de voordelen van zowel een appartement als
een huis, en rekenen af met de nadelen ervan. Het gedeelde park is een gezellige
ontmoetingsplek voor alle bewoners, maar evengoed kan je genieten van je eigen
privacy. Je vindt er de rust van de vrije natuur, met alle voordelen van een levendige
stad binnen handbereik.
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De parkwoningen worden afgeleverd met
een complete en hoge afwerking. Eens je je
droomwoning hebt gekocht, kan je samen met
onze interieurarchitecte de afwerking van jouw
woning kiezen, op maat van jouw wensen en
noden.

Ilse Loonis
Interieurarchitecte
Niet alleen de architectuur en het groen is
bij De Hazelaar in handen van specialisten,
ook voor de interieurarchitectuur is dat
het geval. Zo geeft onze interieurarchitecte
Ilse Loonis je interieuradvies. Ilse studeerde
interieurarchitectuur in de Bijloke-Academie
in Gent en heeft intussen 17 jaar ervaring.
“Persoonlijk houd ik van een tijdloze, pure en
warme stijl”, vertelt ze.
Bij de aankoop van een woning in De Hazelaar
wordt word je begeleid door Ilse. Op basis van
de gesprekken maakt ze een gepersonaliseerd
voorstel op voor de indeling en inrichting van
je woning. “Er wordt advies gegeven over de
inrichting van de keuken, de badkamer en de
keuze van materialen”, stelt Ilse. “Al hoeft het
daartoe niet beperkt te blijven. We kunnen alle
aspecten van het interieur voor onze rekening
nemen.”
Het specifieke karakter van de parkwoningen
zorgt ervoor dat het interieur ook naadloos
overvloeit in het exterieur. Een extra uitdaging
dus, die Ilse met veel plezier aangaat!
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Mieke Borret
Sales Consultant
Waarom is Woonpark De Hazelaar
een goede investering?

D

e Hazelaar is het ideale project
om lokaal te investeren in
vastgoed. Je investeert in een
prachtige, uitzonderlijke ligging met vlotte
verbindingswegen. Je investeert in een nieuw
én vernieuwend project met kwaliteitsvolle,
duurzame nieuwbouwwoningen die de
eerstvolgende decennia geen structurele
onderhoudskosten zullen vragen. Ook de
gedeelde onderhoudskosten (“syndic”) worden
tot een minimum beperkt. De Hazelaar biedt je
een fantastische woonbeleving voor nu of een
mooie meerwaarde voor later.

Mieke Borret, sales consultant bij Driemo, is
gepassioneerd door vastgoed. Voor haar geldt
totale woonbeleving en onderscheidende
architectuur als maatstaf. Zij vindt haar
voldoening in klantentevredenheid.
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“Ondertussen ben ik meer dan 15 jaar actief in
de sector. Het blijft me nog altijd deugd doen
om de mensen gelukkig te maken door hen te
helpen met het kiezen van hun droomwoning
of -appartement. Die passie heb ik gevonden
bij Driemo waarbij kwaliteit en duurzaamheid
centraal staat! Ik ben dan ook heel blij om dit
nieuwe project mee te mogen voorstellen.”
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Nv. Driemo werd opgericht in 1969 door Daniël Driegelinck. Een producent in
hart en nieren gedreven door kwaliteit. Dit had hij reeds bewezen als fabrikant van
kinderschoenen in Emelgem onder de merknaam “Millbrooks”. Hij startte met het
bouwen van woningen. Reeds in 1979 werd een eerste appartementencomplex
opgericht in het centrum van Gent. De eerste fundamenten als projectontwikkelaar
waren gelegd.
Onder de impuls van zijn zoon Philippe Driegelinck is Driemo geprofessionaliseerd
én geëvolueerd naar een projectontwikkelaar met eigen studiebureel. Een logisch
gevolg van zijn studies ingenieur bouwkunde aan Katholieke Hogeschool Gent en een
ruime ervaring als zelfstandig stabiliteitsingenieur.
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De technische achtergrond als ingenieur is een grote troef en speelt bij elk
bouwproject een cruciale rol. “Vanaf de eerste pennentrek evalueren we alle
technische aspecten. De perfecte symbiose tussen esthetiek en techniek”, gaat
zaakvoerder Philippe verder. Bouwgroep Driemo is als projectontwikkelaar een
familiale groep met grote flexibiliteit. De keuze van kwalitatieve en hoogwaardige
materialen is de grootste prioriteit. “Onze gespecialiseerde syndicafdeling beheert
praktisch al onze gerealiseerde projecten. Dit levert ons een schat aan informatie die
wij steeds gebruiken in ons streven naar perfectie”, besluit Philippe.
Bouwgroep Driemo heeft nog een dochterbedrijf: Agence Driemo, gevestigd in De
Panne. Agence Driemo is naast het beheer van gebouwen de specialist bij uitstek in
de verhuur van vakantieverblijven.
Agence Driemo wordt geleid door Hildegarde De Vos, echtgenote van Philippe
Driegelinck.
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Verkoopkantoor
Maatschappelijke zetel
Egaalstraat 11
8870 Izegem
0488 24 37 65
mieke.borret@driemo.be
www.dehazelaarizegem.be
www.groepdriemo.be

dehazelaarizegem.be

© Bouwgroep Driemo behoudt alle rechten cfr. deze uitgave. Niets uit deze
uitgave mag gekopieerd worden of gereproduceerd worden zonder schriftelijke
toestemming.
De 3D-beelden in deze brochure zijn indicatief en kunnen nog beperkt wijzigen
bij opmaak uitvoeringsplannen. Kleine interne verschuivingen van niet dragende
binnenmuren zijn nog mogelijk, conform studie ingenieur stabiliteit.
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Volg ons ook op sociale media

@bouwgroep.driemo

@bouwgroepdriemo
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