
HISTORIEK

‘AURA Estates ontwikkelt vastgoed op maat, samen met u 
bouwen wij een thuis of vastgoed om in te investeren. Hierbij 
ligt de focus op goede architectuur, een duurzame bouw en 

gerealiseerd in een kwalitatieve omgeving.’

RESIDENTIE 
DRIE KONINGEN

HET AURA-CONCEPTEEN AURA-LIGGING

Het project “Drie Koningen” bevindt zich op 
de hoek van de Basiliekstraat met de 
Vuurkruisenstraat te Halle, hartje centrum, 
in dé winkelstraat en op wandelafstand van 
het station. In de onmiddellijke omgeving 
van het project zijn alle noodzakelijke 
winkelvoorzieningen voor handen.   
Niettegenstaande de Basiliekstraat zelf 
autoluw/autovrij werd voorzien, is het project 
perfect bereikbaar voor haar bewoners en is 
voorzien van een ruime ondergrondse 
parkeergarage die bereikbaar is via de 
Vuurkruisenstraat. 

          

We bevinden ons op deze locatie in het 
historisch centrum van Halle. In de 17e en 18e 
eeuw bevond zich hier een leerlooierij. Door 
haar uitstekende ligging, in het centrum en 
gelegen aan de Zenne, kon de looierij haar 
looiersactiviteiten ten volle uitoefenen. De 
site kende zoals in vele historische centra, 
haar opeenvolgende ontwikkelingen en 
herontwikkelingen. Zo werd de site omge-
bouwd en uitgebreid tot feest- en muziek-
zaal. De wereldberoemde Hallenaar, Servais, 
heeft hier vele concerten gegeven als cellist. 
Nadien werd het een herberg (uitspan) “Aux 
Trois Rois” genaamd. Vervolgens hebben er 
zich nog enkele handelszaken gevestigd  
doch kwam het pand meer en meer in 
verval. Begin deze eeuw kwam de site 
volledig in ongebruik. Met respect voor het 
verleden herontwikkelt Aura hier vandaag, op 
deze unieke locatie, een nieuw woonproject 
met 14 woongelegenheden. De kenmerken-
de arduinen poortomlijsting met ossenkop, 
dewelke nog verwijst naar de historische 
activiteit van weleer, wordt zorgvuldig 
geïntegreerd in het nieuwbouwproject. Ook 
werd de naamgeving van de residentie “Drie 
koningen” gekozen met een knipoog naar 
het verleden. Wij zijn er dan ook van 
overtuigd dat wij met deze nieuwe ontwikke-
ling de toekomstige bewoners en het 
stadscentrum een nieuw elan kunnen bieden 
voor de vele komende decennia.

Residentie “Drie Koningen” werd ontwikkeld 
vanuit een aantal diverse perspectieven die 
alle op elkaar dienden te worden afgestemd.  
Enerzijds was er het bestaande bouwvolume 
dat in kaart werd gebracht, anderzijds was er 
omwille van de centrale ligging in de 
handelskern, de opportuniteit om de 
gelijkvloerse “plint” als commerciële ruimte in 
te vullen. 
Verder werd een echt woonproject op maat 
van de stad ontworpen met 14 ruime 
appartementen voorzien van alle heden-
daags wooncomfort.  De ligging van de site 
binnen de historische kern van de stad Halle 
is opgenomen binnen het stads- en 
dorpsgezicht, wat een bijkomende uitdaging 
met zich mee bracht op vlak van inpassing 
van hedendaagse normen en comfort binnen 
een historisch kader. 
Het project straalt een waardige grandeur uit 
maar blijft nederig in haar vormgeving die 
refereert naar de stadswoning van “destijds”…  
Elk appartement wordt voorzien van een 
kwalitatieve buitenruimte, hetzij een ruim 
terras, hetzij een tuintje indien het zich op 
de gelijkvloerse verdieping bevindt. 
Er wordt ook gekozen voor een 
hoogwaardige en kwalitatieve afwerking van 
elk appartement, waarbij de toekomstige 
bewoner zelf nog de keuze heeft over de 
finale uitstraling van zijn/haar woonstek. 
Kortom een woonst met Aura. 

Details are the difference 
between good and great.
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Kleinschalig woonproject in de Basiliekstraat, 
centrum Halle

CENTURY 21 PRO DOMO
 Basiliekstraat 136 - 1500 Halle

info@century21prodomo.be
02 360 15 15

BOUWHEER INFO & VERKOOP

www.aura.eu.com www.century21prodomo.be


