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“Woningen waar het ruimtegevoel een heel bijzondere rol 
speelt. In een rustige omgeving, met een panoramisch uitzicht 
over Brussel. Dat was onze bedoeling.” Aan het woord: Paul 
Van Butsele, initiatiefnemer van het nieuwe woonproject La 
Bonneterie in Brussel. “Het oude fabriekspand met zijn unieke 
architecturale accenten en ruimtes van meer dan vier meter 
hoog sprak ons onmiddellijk aan.” En het resultaat mag gezien 
worden: Bluestone Invest toverde het oude lampenbedrijf om 

tot een rustig wooncomplex met 56 appartementen in loftstijl. 

Het oude lampenbedrijf 
werd omgetoverd tot 

een rustig wooncomplex 
met 56 appartementen 

in loftstijl
 
Groene omgeving, prachtig uitzicht  
en ideale uitvalsbasis
Vanaf het hoogste en meest groene punt van onze hoofdstad 
geniet u van een onwaarschijnlijk uitzicht: de basiliek van 
Koekelberg, het Atomium, de Leopoldswijk, de Madoutoren, 
het Justitiepaleis … De volledige skyline van de stad. Boven-
dien ligt La Bonneterie ligt vlak naast het Bospark. Zodra u het 
afgesloten complex verlaat, kunt u in het park terecht voor een 
namiddagje ravotten met de kinderen of een wandeling, ...
Voor veel kopers is mobiliteit een belangrijke voorwaarde in 
hun zoektocht naar een woning. Ook hier heeft het project al-
leen maar pluspunten. Met de wagen bent u zo op de Brusselse 
ring. De metro bevindt zich op wandelafstand. Een eigen par-
keerplaats en een fietsenstalling maken het plaatje compleet.

Wooncomfort voorop, voor elk budget
De promotor investeert in  ventilatie met warmterecuperatie, 
en hoogwaardige akoestische en thermische isolatie. Daardoor 
staan de kwaliteit en het wooncomfort van de loftapparte-
menten mooi in verhouding tot de prijs. “Dit project heeft alles 
waarnaar we op zoek waren”, vertelt Van Butsele. “Licht, ruimte, 
warmte en rust.”
Paul Van Butsele: “Met La Bonneterie richten we ons zowel op 
bewoners als op beleggers. We hebben een brede waaier van  
appartementen. Ze zijn 75 tot 170 m² groot en hebben één tot 

drie slaapkamers.” Aan u de keuze of u gaat voor uitzicht op 
groen of op de stad. Of wenst u een penthouse?

Buurt in ontwikkeling
Paul Van Butsele: “We zijn blij met de vele enthousiaste reac-
ties. La Bonneterie ligt in een buurt in volle ontwikkeling aan 
de rand van de Brusselse kanaalzone. Dat is een meerwaarde 
voor kopers die hier in een nieuwe woning investeren. 
De afgelopen jaren realiseerden we al mooie nieuwbouw- en 
renovatieprojecten, maar dit wordt een unicum.”
De renovatiewerkzaamheden gingen net van start. 
Geïnteresseerd? U vindt meer informatie op de website van het 
project. Of u maakt een afspraak om de modelappartementen 
te bezoeken.

www.labonneterie.be
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