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Welkom op de Depot Rato site,
een nieuwe woonwijk die gonst
van de bedrijvigheid.
De unieke afwisseling tussen
nieuwbouwconstructies en
historisch erfgoed en de
industriële vormgeving van de
residenties zullen de Depot Rato
site karakteriseren.
Ontdek hier waarom deze buurt
uw ideale woonst wel eens zou
kunnen huisvesten!
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PROJECT
De Depot Rato site, een historisch waardevol gebied op een steenworp van de

erfgoedmagazijnen van de stad Mechelen, een Lidl, een kinderkribbe en een

Mechelse binnenstad, gonst opnieuw van de bedrijvigheid! Tot enkele decennia

boven- en ondergrondse parkeergarage huisvesten.

geleden werden in de voormalige Rateaufabriek op het terrein vliegtuigmotoren
vervaardigd, nu vormt de site zelf de motor voor de ontwikkeling van een flink stuk

De historische panden krijgen het gezelschap van enkele nieuwe constructies,

grond gelegen tussen de Muizenvaart en de Leuvensesteenweg.

opgetrokken in een hoogwaardige en iconische architectuur, refererend naar het
verleden van de site. Ook de ruimte rondom de gebouwen krijgt een kwalitatieve en
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De terreinen langs de Leuvensesteenweg worden herbestemd tot een gezellig

groene invulling. Op de plaats waar moderne nieuwbouwconstructies en historisch

woongebied dat plaats biedt aan 48 gezinnen. Respect voor de geschiedenis,

erfgoed elkaar treffen wordt een publiek plein ingericht, waar u in alle rust kan

in de vorm van een restauratie van de oorspronkelijke opslagmagazijnen, was

verpozen en genieten van het zicht op oud en nieuw. Deze unieke afwisseling en de

het centrale uitgangspunt bij de herontwikkeling van deze nieuwe woonwijk.

industriële vormgeving van de residenties zullen de Depot Rato site karakteriseren.

Naast de residentiële invulling zal deze ambitieuze woonwijk de historische

Op een woonst in deze buurt van morgen kan u terecht trots zijn!
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EEN NIEUWE
STADSWIJK
De Depot Rato site ligt net buiten de Mechelse ring met het station van Muizen op wandelafstand.

Sportievelingen vinden hun gading in het Vrijbroekpark, het zwembad en Provinciaal Sport- en

De Leuvensesteenweg, met haar sterk uitgebouwde winkelaanbod, ontsluit deze nieuwe woonwijk.

Recreatiedomein De Nekker. Het uitgebreide aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten spreekt

Op enkele minuten fietsen van de site treft u de gezellige lunch- en ontbijtbarretjes en winkeltjes

jonge gezinnen en ouderen aan. Zowel tijdens de zomermaanden als tijdens de winter-

die Mechelen rijk is of de markt op zaterdagvoormiddag. Het ambitieuze woonprogramma van

maanden is het ontspanningsaanbod in Mechelen goed uitgebouwd. Deze metropool vult uw kalender!

Depot Rato herbergt eveneens een supermarkt, dus ook voor uw aankopen hoeft u niet ver te gaan.

Tenslotte is ook het sterk uitgebouwde openbaar vervoer een troef. Met zijn unieke ligging tussen de

Mechelen telt tal van architecturale pareltjes die een wandeling door de stad de moeite waard

grootsteden Brussel en Antwerpen en de onmiddellijke nabijheid van de E19 vormt Mechelen de perfecte

maken: het UNESCO werelderfgoed, de gekende Sint-Romboutstoren, het Groot Begijnhof, de

uitvalsbasis voor woon-werkverkeer. Ook het openbaar vervoersnet staat garant voor een een vlotte mobi-

wandelpaden boven de Dijle, de Ommegang en het Belfort,… in Mechelen is er steeds wat om

liteit. Vanuit Mechelen spoort u rechtstreeks naar Brussel, Leuven of Antwerpen. Ook de bus vervoert u op

je aan te vergapen. Hier kan u shoppen, museum hoppen en de dag afsluiten in een goed restau-

een comfortabele manier doorheen de stad en het sterk uitgebouwde fietsnetwerk garandeert u een veili-

rant met een lekker glas wijn of een frisse pint bier in het autoluwe centrum. Nog energie over?

ge oversteek naar talloze bestemmingen binnen en buiten Mechelen. De wereld ligt hier aan uw voeten!
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De ruimte rondom
de residenties krijgt
een kwalitatieve en
groene invulling

E E N Z E E R G E VA R I E E R D

AANBOD
De

nieuwbouwresidenties

van

Depot

Rato

een centrumstad. Naast de nieuwe Lidl en het

beschikken over een zeer gevarieerd aanbod van

erfgoedmagazijn van de stad Mechelen herbergt de

gezinswoningen en één-, twee- en drie-slaapkamer

site 7 woningen, 8 éénslaapkamer-appartementen,

appartementen. Hierdoor appelleren ze dan

14

ook zowel aan jonge gezinnen als aan zij die op

drieslaapkamer-appartementen. Welke woonst

zoek zijn naar het comfort van een appartement,

voldoet aan uw verwachtingen?

gekoppeld aan de onmiddellijke nabijheid van
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tweeslaapkamer-appartementen

en
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1 SLAAPKAMER
APPARTEMENT
BLOK B
1ste verdieping
1 slaapkamer
Bruto-opp app
69,20m2
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3. leefruimte
4. keuken
5. eetkamer
6. slaapkamer 1
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7. badkamer
8. berging
9. terras
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Het gaat hier telkens over een voobeeld appartement, voor dit aantal slaapkamers zijn er meerdere appartementen beschikbaar.

2 SLAAPKAMER
APPARTEMENT
BLOK B
2de verdieping
2 slaapkamers
Bruto-opp app
93,00m2
Bruto-opp balkon
7,30m2

1. inkomhal
2. wc
3. leefruimte
4. keuken
5. eetkamer
6. slaapkamer 1
1

3

2
CV
VENT
DK

WM

12

9. berging
10. terras

9

4

7. slaapkamer 2
8. badkamer

5

10

7

6

8

WM

2

DK

9

BLOK B
3de verdieping
3 slaapkamers
Bruto-opp app
142,50m2
Bruto-opp balkon
16,20m2

CV

VENT

3 SLAAPKAMER
APPARTEMENT
6

10

CV VENT

4

DK

12

WM

7

1. inkomhal
2. wc

11

3. leefruimte

5

4. keuken
2

1

8

5. eetkamer
6. slaapkamer 1
7. slaapkamer 2
8. slaapkamer 3
9. badkamer 1
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10. badkamer 2
11. berging
12. terras

Het gaat hier telkens over een voobeeld appartement, voor dit aantal slaapkamers zijn er meerdere appartementen beschikbaar.
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AFWERKING
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De appartementen en gezinswoningen worden

kan in de toonzalen terecht voor advies op

allen afgewerkt met hoogwaardige materialen.

maat en persoonlijke begeleiding. Elke koper

Zo voorzien wij per afwerkpost (keuken,

wordt bovendien bijgestaan door een ervaren

sanitair, vloeren en deuren) een ruim budget

klantenbegeleider die zijn kennis in de strijd

bij een door ons geselecteerde leverancier.

gooit. Hij denkt voor u aan de kleinste details

Binnen dat budget heeft u de volledige

zodat uw woning voor de volle 100% aan uw

vrijheid om uw eigen afwerking te kiezen. U

wensen voldoet.

De afwerking van
uw nieuwe woonst
is volledig naar uw
smaak. Logisch,
want u kiest uw
interieur zelf.
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INVESTEREN IN
DEPOT RATO
Volatiele en onzekere beurzen, onstabiele wereldpolitiek, traditionele veilige

Het spreekt voor zich dat vastgoed opgetrokken in en rond centrumsteden de

beleggingen zoals spaarboekjes die nog amper renderen, historisch lage

meeste waardezekerheid biedt. En in dat opzicht is Muizen, gelegen in de groene

rentevoeten die dankzij een hefboomeffect een opportuniteit betekenen bij

rand rond Mechelen, een veilige investering. Gelegen tussen de grootsteden

gebruik van een krediet,… Investeren in vastgoed is meer dan ooit een veilig

Antwerpen en Brussel en op relatieve korte afstand van Leuven, vormt Muizen

alternatief voor de investeerder.

de ideale uitvalsbasis voor woon-werkverkeer. Niet verwonderlijk dat velen

Een maandelijks huurrendement, potentiële meerwaarde na verkoop, mogelijke
fiscale voordelen en het gebruik van een financiering, zorgen voor een unieke
combinatie naar een zorgeloos rendement.

neerstrijken rond Mechelen, waar de woonprijzen een stuk lager liggen dan in de
omringende grootsteden, maar de huurprijzen op een gelijkaardig niveau liggen.
Tevens de aanwezigheid van groen, alsook de nabijheid van openbaar vervoer
met bus of trein, Planckendael, de Vaartdijk, winkels, ... zorgt voor een aangenaam
kader voor investeerders en hun huurders.

KLANTENBEGELEIDING
De kopers van Depot Rato worden kort na de start der werken gecontacteerd door onze

van de kopers. Zo wordt elke ruimte geanalyseerd op zijn gebruiksgemak en kunnen

dienst klantenbegeleiding. Deze vakkundige dienst zal het bouwproces voor de klanten

binnenwanden en leidingen hertekend worden.

begeleiden en hen dan ook van aankoop tot definitieve oplevering van de woonst
bijstaan. Op die manier vormen zij de schakel tussen de klanten en de aannemer.
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Buiten de keuzes van de materialen, waarbij de klanten naar de verschillende
toonzalen kunnen gaan om hun eigen keuze te bepalen, bestaat de taak van de dienst

In eerste instantie worden de kopers geïnformeerd over de verschillende stappen

klantenbegeleiding voornamelijk uit het voeren van begeleidingsgesprekken. Het doel

die het bouwproces zal doorlopen. Ook wordt het verkoopplan van de aangekochte

is het contact met de klant zo direct mogelijk te houden tijdens alle fases van het werk.

woonst nog eens grondig onder de loep genomen in aanwezigheid van de kopers. De

Later in het bouwproces zijn er ook verschillende bezoeken aan de werf voorzien. U wordt

klantenbegeleider zorgt ervoor dat het finale grondplan 100% aansluit bij de wensen

als koper nauw betrokken bij de realisatie van uw woonst!
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OPTIMAAL
WOONCOMFORT
Bij het ontwerp van nieuwbouwproject Depot

Ook volgende ingrepen garanderen dat uw comfort ten allen tijde gewaarborgd is:

Rato werd het comfort van de toekomstige

• Energiezuinige appartementen door gebruik van duurzame bouwmaterialen

bewoners steeds hoog in het vaandel gedragen.

• Optimale luchtkwaliteit door individueel regelbaar ventilatiesysteem (systeem D)

Ook op vlak van isolatie en energieverbruik

• Hoogkwalitatieve ramen in aluminium schrijnwerk

voldoen de appartementen en woningen

• Brand- en inbraakveilige inkomdeuren met meerpuntssluiting en veiligheidscilinder

van Depot Rato aan de huidige, hoge eisen.

• Afzonderlijke elektriciteitsmeter per appartement, met dag- en nachttarief

Uw appartement heeft niet alleen een laag

• Inkom- en sasdeur op gelijkvloers naar inkomhal zijn voorzien van veiligheidsglas

energieverbruik, maar ook een waardevast EPC-

• Ondergrondse parking met privatieve kelders

certificaat. Dit document waarborgt een vlotte

• Modulerende thermostaat met programmatiemogelijkheid

eventuele herverkoop of verhuur in de toekomst.

• Alle multimedia-aansluitingen, zowel in de leefruimte als in de slaapkamers, zijn voorzien (coax, telefoon en utp)
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De industriële
architectuur van deze
nieuwe woonwijk
brengt ode aan het
verleden van de site
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ARCHITECTEN

AAN HET WOORD
Hoe transformeer je een verloederde industriële site tot een bruisende

van staal in de gevels en de raamprofielen, zadeldaken die dubbelhoge leefuimtes

woonbuurt? Geen evidente opdracht, zo blijkt. “De herontwikkeling van de site

begrenzen en een interessante ritmiek door de industrieel ogende uitsprongen in

van de voormalige Rateaufabriek was een uitdaging, maar we zijn erg trots op

het dak van de penthouses.

het uiteindelijke resultaat.” Aan het woord is Alain Croon, managing partner
bij Tecro en Krea, het architectenbureau dat instond voor de herontwikkeling
van het postindustriële terrein langs de Leuvensesteenweg. Daarbij vormde de
combinatie van het erfgoed-, kleinhandel- en woonprogramma mét behoud van
de architecturale erfgoedwaarde van de site zelf de grootste uitdaging.

Reeds van bij de aanvang wilde de stad Mechelen een deel van haar erfgoed in de
oude loodsen onderbrengen. Het ontwerpteam werkte daarom in nauw overleg
met de verschillende diensten van de stad Mechelen een masterplan uit. Ook aan
de ruimte rondom de gebouwen werd de grootste zorg besteed. De site herbergt
een publiek plein en krijgt ook groene toetsten die de site een frisse uitstraling

“Het werd een leerrijke evenwichtsoefening. Gezien het unieke historische karakter

geven. Ik ben ervan overtuigd dat we geslaagd zijn in ons opzet: een aangename

stond steeds het behoud van het oude, industriële karakter centraal. De nieuwe

woonomgeving met alle hedendaags comfort creëren voor de inwoners van deze

constructies worden opgetrokken in verfijnde materialen met een duidelijke knipoog

nieuwe woonwijk en tegelijkertijd een historische site in volle glorie herstellen. De

naar de architectuur van de voormalige Rateaufabriek – denk dan aan het gebruik

Depo Rato site zal ongetwijfeld haar stempel drukken op het Mechelse landschap!”

WILLEMEN
GROEP

Willemen Groep omvat verschillende bedrijven actief in de bouwsector, gaande van aannemingsbedrijven over toeleveranciers tot projectontwikkeling.
Door de complementariteit van de bouwbedrijven kan de groep aan haar klanten een oplossing bieden zowel in de burgerlijke bouwkunde, industriebouw,
het residentiële segment als in de algemene utiliteitsbouw en de wegenbouw.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende partners binnen de Willemen Groep die samenwerken aan het realiseren van uw nieuwe woning op
de site van Depot-Rato:

WILLEMEN REAL ESTATE

WILLEMEN CONSTRUCT

KLANTENBEGELEIDING

SANITECHNIEK

Acquisitie

Aannemer

• Klant helpen bij alle keuzes voor

Onderaannemers

• Verwerven bouwgrond

• Ondersteuning ontwikkeling bij

Ontwikkeling
• Samenwerking met architect
• Specificaties van het project
bepalen
• Bouwvergunning voorbereiden

26

en indienen
• Opmaak verkoopdocumenten
• Opvolgen werf
Marketing & verkoop

voortraject
• Termijnen berekenen
• Analyseren nieuwste producten
op de markt
• Materialen bestellen
• Aanstellen onderaannemers
• Opvolging alle werken op de werf

zijn/haar appartement
• Zorgen voor vlotte samenwerking
met showrooms
• Samenwerking met ontwikkelaar

Mas - Antwerpen

• Specialisten in uitvoering in hun
eigen vakgebied
• Uitvoering op werf in overleg met
Willemen Construct

en aannemer, zodat klanten
correcte info krijgen
• Klant bijstaan bij werfbezoeken/
opleveringen

• Uitvoeringstermijn bewaken

Haven Tanger - Marokko

A11 - Brugge

Ardea - Etterbeek

Haagbeuk- Lokeren

Guldendal - Mechelen
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Metropolis - Brussel

Links: Tom Willemen - CEO - Rechts: Johan Willemen - Gedelegeerd Bestuurder

E S TAT E

TEL.: 0477 04 00 04 | DEPOT-RATO@WILLEMEN.BE
WWW.DEPOT-RATO.BE

Locatie:
Depot Rato
Lotelingstraat
2812 Mechelen

Architect:
Tecro & Krea Achitects
Blarenberglaan 4/001
B-2800 Mechelen

Ontwikkeling:
Willemen Real Estate
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen
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