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Artevelde Plaza is een standingvolle nieuwbouwresidentie 

gelegen in hartje De Panne op enkele passen van het 

gemeentehuis en bovendien op een boogscheut van de 

zeedijk en het strand. 

Bijzondere aandacht is besteed aan de architecturale kwaliteiten 

van het ontwerp.  De terrassen, meestal zon georiënteerd of 

met zeezicht in de verte, hebben brede schuiframen. Voor het 

wooncomfort en privacy zijn er een  videofoon, een ruime lift en 

brede gangen voorzien. 

Het gebouw wordt uitgevoerd in kwalitatieve materialen, verwerkt 

in een hedendaagse bouwwijze in baksteen onder controle 

van de architect met veel aandacht voor isolatie, afwerking en 

woonkwaliteit. Bovendien is er een groen dak aanwezig. 

Er wordt gestreefd naar een budgetvriendelijk gebouw in gebruik: 

geringe onderhoudskosten door het gebruik van duurzame, 

onderhoudsvrije materialen en beperkte syndicikosten door een 

doordachte indeling van de gemeenschappelijke delen.

Op het gelijkvloers bevinden zich twee appartementen met 

een terras in het groen en de mogelijkheid tot winkelruimte. 

Op de eerste tot en met de zesde verdieping bevinden zich in 

totaal nog 36 appartementen. Het gebouw heeft twee trap- 

en lifthallen, die elk een aantal appartementen bedienen. In 

de ondergrondse garage is er mogelijkheid tot aankoop van 

een afgesloten garage of open parking en een kelderberging. 

Hier bevinden zich ook de gemeenschappelijke fietsenstalling 

voor de bewoners van het complex, de vuilnisberging en de 

tellerlokalen.

p	Toplocatie

p	Net aan de kust  
én in het centrum

p	Zicht op zee

p Ondergrondse parking

p	Lift

p	Hoogstaande afwerking

p	Zeer mooie architectuur

PROJECT
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EEN PAREL VAN ARCHITECTUUR 
AAN DE PAREL VAN ONZE KUST



D
E 

PA
N

N
E

4
a

a

b

b

d

d

b

c

c

c

c

a

a

b

c

d

b

LEGENDE
Natuur

Sport & Cultuur

Kusttram

Winkels

Artevelde Plaza
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OMGEVING
De Panne is een badplaats en gemeente in de Belgische 

provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt iets meer 

dan 10.000 inwoners. De Panne is de meest westelijke 

plaats van België en de meest zuidelijke badplaats aan 

de Belgische Kust.

De naam is afkomstig van het woord duinpan. Een pan 

of panne is een komvormige diepte in de duinen.  De 

natuurreservaten en de duinen vormen een waar paradijs 

voor wandelaars. Ook heel wat fietsroutes doorkruisen de 

omgeving van de Polderstreek. De gemeente De Panne 

telt twee deelgemeentes. Aan de kust ligt De Panne zelf. 

Drie kilometer landinwaarts ligt Adinkerke, langs het kanaal 

Nieuwpoort-Duinkerke.

Bereikbaarheid:

De Panne is gemakkelijk bereikbaar met de trein die stopt 

in het station van Adinkerke, waarbij steeds een directe 

overstap op de kusttram mogelijk is aangezien de terminus 

ervan vlak aan het station ligt. Het treinstation is gelegen aan 

spoorlijn 73 ter hoogte van Adinkerke. Vanaf hier vertrekken 

er rechtstreekse treinen naar Antwerpen en Brussel via Gent 

Sint-Pieters.

Het plaatselijke busvervoer wordt geëxploiteerd door De Lijn, 

de enige busverbinding is lijn 58 naar Veurne. Daarnaast is er 

nog een belbus actief, lijn 58. Het belangrijkste vervoermiddel 

binnen De Panne is de kusttram, deze verbindt onder andere 

het dorp met het zuidelijker gelegen treinstation en de rest van 

de kustlijn. Deze tramlijn heeft in de Panne 7 haltes, waarvan 

de halte De Panne Station ook het eindstation is. Andere 

haltes zijn er onder andere bij Plopsaland, de Onze-Lieve-

Vrouwekerk en in het centrum. De tram rijdt in de zomer om de 

10 minuten, ‘s winters om de 20 minuten en tijdens de herfst, 

lente en feestdagen buiten de zomer om de 15 minuten.

Over de weg is De Panne verbonden met de A18 via de N34 

en via de N35 met Veurne.

1. Strand van de Panne n 2. Plaatselijke kusttram n 3. Koning Leopold I Plein n	

4. Strand n 5. Ruiterpad in de Duinen n 6 Plaatselijke garnalenvisser n 7. Plaatselijk vissersschip n  

8. Natuurreservaat westhoek



DE INPLANTING
Artevelde Plaza is een standingvolle nieuwbouwresidentie 

gelegen in hartje De Panne. De residentie ligt aan de mooie 

Koninginnelaan en heeft een ondergrondse parking die 

toegankelijk is via de Sloepenlaan.

De gevels worden hoofdzakelijk uitgevoerd in een in de massa 

gekleurde buitenbepleistering op isolatie. Een gedeelte wordt 

uitgevoerd in gevelmetselwerk.

De thermisch onderbroken aluminium raampartijen worden 

voorzien van een superisolerende dubbele beglazing . De 

terrassen worden afgewerkt met een esthetische aluminium 

leuning gecombineerd met veiligheidsglas.

De 38 appartementen zijn eenheden met 1 tot 3 slaapkamers 

met een oppvervlakte van 66 m2 tot 118,20 m2.
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WONEN IN HET CENTRUM MET 
AANDACHT VOOR ECOLOGIE
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Appartement 8.03.04

Indeling: 

 1. gem. traphal

 2. inkomhal

 3. vestiaire

 4. toilet

 5. woonkamer

 6. keuken

 7. bergruimte

 8. nachthal

 9. slaapkamer

 10. badkamer

 11. slaaphoek

 12. terras

 13.  lift

Oppervlaktes

Appartement: 66,00 m2

Terras: 4,50 m2

APPARTEMENT
1 slaapkamer



380 (415) x 867

380 x 265
271 x 270

180 x 490

217 x 171
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Appartement 6.02.02

Indeling: 

 1. gem. traphal

 2. inkomhal

 3. toilet

 4. woonkamer

 5. keuken

 6. bergruimte

 7. slaapkamer 1

 8. slaapkamer 2

 9. slaaphoek

 10. badkamer

 11. terras

 12.  lift

Oppervlaktes

Appartement: 80,40 m2

Terras: 12,42 m2
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APPARTEMENT
2 slaapkamers
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Appartement A 8.03.03

Indeling: 

 1. gem. traphal

 2. inkomhal

 3. vestiaire

 4. toilet

 5. woonkamer

 6. keuken

 7. bergruimte

 8. nachthal

 9. slaapkamer 1

 10. slaapkamer 2

 11. slaapkamer 3

 12. badkamer

 13. douchekamer

 14. terras

 15.  lift

Oppervlaktes

Appartement: 96,28 m2

Terras: 34,23 m2
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3 slaapkamers

APPARTEMENT
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EEN THUIS MET EEN VAKANTIE- 
GEVOEL DAT NOOIT WEG GAAT
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INTERIEUR

Sfeerbeeld



AFWERKING Wat de keuken, de badkamer, de binnendeuren, de vloerbekleding en de 

tegels betreft, zijn er telkens budgetten vooropgesteld waarmee u naar eigen keuze de 

verdere inrichting van uw appartement bepaalt. Er werd een zorgvuldige selectie gemaakt van 

onderaannemers waarbij de materiaalkeuzes vastgelegd kunnen worden. 

Uiteraard wordt u hierin begeleid door onze dienst klantenbegeleiding. Alle beschikbare 

nutsaansluitingen worden tot in het appartement gebracht en aangesloten zodat de volledige 

elektriciteits-, water- en verwarmingsinstallatie reeds opgestart is voor de overdracht van 

het appartement. Voor meer informatie en alle plannen kunt u terecht op onze website  

www.artevelde-plaza.be. Sfeerbeeld

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld Sfeerbeeld

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld



AFWERKING
WILLEMEN GROEP

De ruwbouw van de appartementen wordt uitgevoerd door 

een aannemer met een uitgebreide ervaring. Willemen 

General Contractor, waar nu de zevende generatie aan het 

roer staat, koppelt nog steeds de dynamiek van een jonge 

onderneming aan de ondertussen rijke ervaring van een 

gevestigde waarde. Meer dan tweehonderd werknemers 

werken gedisciplineerd samen om elk bouwproject tot een 

goed einde te brengen. 

Willemen General Contractor is 1 van de kernbedrijven van 

Willemen Groep, die werd uitgeroepen tot onderneming 

van het jaar 2013. Motivatie, teamgeest, zelfontplooiing en 

talentontwikkeling zijn voor Willemen Groep sleutelwoorden, 

die ondertussen ook zo’n tweeduizend werknemers telt.

GOEDE ISOLATIE 

Een goede isolatie behoort ondertussen tot de 

basisuitrusting van alle hedendaagse woningen en 

appartementsgebouwen. Een doorgedreven isolatie zorgt 

eerst en vooral voor een lage energiefactuur, want een goed 

geïsoleerd appartement moet minder verwarmd worden 

tijdens de koude wintermaanden. Maar minder verwarmen 

betekent eveneens een lagere CO2-uitstoot en zo krijgt ook 

het milieu de nodige aandacht.

Daarom worden alle appartementen in Artevelde Plaza 

optimaal geïsoleerd. Elk appartement behaalt een apart 

E-peil. De E-peilen variëren van E47 tot E78 volgens de 

voorberekeningen, bij oplevering krijgt u het definitieve 

certificaat. Het maximale E-peil van elk appartement is 

volgens de wettelijke norm E80.

AKOESTIEK

Alle appartementen zullen voldoen aan het normaal 

akoestisch comfort zoals omschreven in de nieuwe 

akoestische norm voor woongebouwen, NBN S01-400-

1. Deze norm bepaalt de vereisten op het vlak van lucht 

en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van 

technische installaties en de beheersing van de nagalm in 

specifieke ruimtes. Om het vooropgestelde comfortniveau 

te halen, zal er een geluidsmeting uitgevoerd worden, zullen 

de constructiedetails nauwkeurig uitgewerkt worden en 

zal er een controletoezicht gehouden worden tijdens de 

uitvoering.
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IN DEZE OASE VAN RUST KOM
JE WEER HELEMAAL TOT JEZELF



ARTEVELDE
PLAZA

R E A L  E S T A T E

Willemen Real Estate

Boerenkrijgstraat 133

2800 Mechelen • België

tel.: +32 15 29 44 44

artevelde-plaza@willemen.be

www.artvelde-plaza.be

Ligging: Sloepenlaan 22, 8660 De Panne
 Koninginnelaan 6 & 8, 8660 De Panne
Stedenbouwkundige inlichtingen:
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Architecten:
Plato Architectuur BVBA
Zeeweg Zuid 3
8211 Aartrijke

Ontwikkeling: Willemen Real Estate
Aannemer: Willemen General Contractor
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

Alle tekeningen en beelden zijn louter ter informatie weergegeven en hebben geen enkle contractuele waarde

info en verkoop


