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Woonproject Hill Yard – Zicht op de toekomst. 
Een van de charmantste buurten van Antwerpen, Oud-Berchem, 
wordt straks nog mooier. Op een eilandje tussen het Frans van 

Hombeeckplein, de Klauwaardsstraat en de Grotesteenweg gebeurt 
immers iets bijzonders. Hier groeit een klein dorp in de stad.  
Een oase van rust in de bruisende metropool aan de Schelde.  
Een duurzaam woonproject in een residentiële wijk die zich in 

ijltempo klaarstoomt voor de toekomst. Benieuwd hoe het nieuwe 
Berchem er zal uitzien?

HILL YARD
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“DE VERSCHILLENDE GEBOUWEN HEBBEN ELK HUN EIGEN ARCHITECTUUR, VORM EN GROOTTE 

WAARDOOR EEN RUIME DIVERSITEIT VAN WONEN WORDT GEREALISEERD.”

- SVEN POTVIN, CEO ANTONISSEN -
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EEN NIEUWE ADEM 
VOOR ANTWERPEN

Antwerpen is in volle ontwikkeling.  
De metropool vernieuwt volop en maakt 
van leefbaarheid een topprioriteit.  
Buurten worden in hun oude glorie 
hersteld. De overkapping van de ring 
maakt de weg vrij voor groene projecten.  
De lage-emissiezone is een feit.  
Antwerpen herademt, en daar profiteert de 
hele stad van.

STEDELIJK WONEN 
MET ZICHT OP GROEN

Hill Yard bouwt mee aan dat nieuwe elan 
van Antwerpen. En hoe! Gelegen aan 
het gezellige Frans van Hombeeckplein, 
in het hart van Oud-Berchem en in 
een aangename buurt geniet je in dit 
woonproject in alle rust van het bruisende 
stadsleven. De centrale ligging is een 
grote troef. Alle voorzieningen liggen hier 
vlakbij. Een uitstap naar het park?  
Welke van de zes kies je (zie verder)?

DORP IN DE STAD 

Niet alleen de toplocatie maakt Hill Yard 
zo aantrekkelijk. Ook het ontwerp geeft dit 
woonproject een extra dimensie.  
Met twee commerciële ruimtes, 
20 woningen met privétuin en 78 
appartementen is Hill Yard een heus 
dorp in de stad. De publieke binnentuin 
bouwt mee aan het gemeenschapsgevoel, 
net als de uitnodigende bankjes in het 
binnengebied.

EEN VEELZIJDIG 
PROJECT

De herontwikkeling van de Buga Auto 
site, een terrein van 8681 m², heeft vele 
facetten. Letterlijk. De drie straten die aan 
het nieuwbouwproject grenzen, en toegang 
verschaffen tot het binnengebied, bieden 
een gevarieerd woonaanbod.

Aan het Frans van Hombeeckplein 
maakt het huidige gebouw plaats voor 38 
appartementen (vier bouwlagen) met op 
het gelijkvloers een commerciële ruimte. 
Er komt ook een doorgang naar het 
binnengebied.

Aan de Grotesteenweg blijft een deel 
van het huidige volume ongewijzigd, een 
ander deel maakt plaats voor een nieuw 
gebouw met vier verdiepingen en een 
extra daklaag voor een indrukwekkende 
penthouse met riant terras.

Aan de Klauwaardsstraat passen vier 
nieuwe, kleinere bouwblokken met  
35 units , verdeeld over 4 verdiepingen, 
mooi in het huidige straatprofiel.
 
In het binnengebied komen twee types 
eengezinswoningen, 20 in totaal, waarvan 
8 woningen met 3 bouwlagen en 12 
woningen met 2 bouwlagen. De woningen 
geven uit op een gemeenschappelijk 
binnenplein, noem het gerust een 
collectief groen woonerf. Elke woning heeft 
achteraan ook een privétuin. De rest van 
het binnengebied doet dienst als publieke 
buitenruimte met groen in de hoofdrol en 
een minimum aan verharde stukken.
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DE VISIE VAN  
DE ARCHITECT

Elk gebouw van het Hill Yard project 
krijgt zijn eigen gezicht. Dat zie je aan 
de materiaalkeuze en geveldetaillering. 
Het ontwerp van POLO Architects 
beperkt daarbij bewust de veelheid van 
verschillende materialen. Architectonisch 
beton in een lichte, warme tint met 
twee bijpassende gevelstenen, een 
lichtkleurige en een iets donkerdere, 
warmgrijze tint, stralen rust uit. Het 
schrijnwerk kleurt bronsachtig en gaat 
zo mee op in de schaduwvorming van 
de geveluitsnijdingen. De voorgevel van 
het Frans van Hombeeckplein krijgt een 
beige natuursteen om, in alle sereniteit, de 
monumentaliteit ervan te benadrukken. 

De lichte materiaaltinten contrasteren 
mooi met het groen in de nieuwe publieke 
ruimte en de privétuinen. Zo krijgt de 
groene oase de aandacht die ze verdient. 

De positionering en vorm van de 
verschillende bouwvolumes zorgen er ten 
slotte voor dat gevels nooit rechtstreeks 
naar elkaar gericht zijn. Zo genieten alle 
appartementen van maximale privacy en 
lichtinval, en mooie vergezichten die nooit 
vervelen.

COMFORT  
& DOMOTICA

Duurzaam wonen is een belangrijk 
speerpunt van het Hill Yard project.  
Denk daarbij aan het gebruik van 
kwaliteitsvolle bouwmaterialen, 
de sterke energiescore conform de 
strengst geldende normen (E40-E36), 
de gedetailleerde afwerking en de 
integratie van de nieuwste smart living 
domoticatechnologie. Daarmee stuur je 
in een handomdraai je verwarming en 
verlichting aan met je smartphone, zelfs 
vanop afstand.

VOLDOENDE  
PARKEERPLAATS

Een grootschalig project als dit vraagt 
om een doordacht parkeerbeleid, op 
maat van de behoeftes van de bewoners. 
Het ontwerp voorziet daarom in een 
ondergrondse parking voor 131 wagens en 
189 fietsen. De bovengrondse overdekte 
fietsenstalling biedt plaats aan 74 fietsen 
en is vooral bedoeld voor dagdagelijks 
gebruik. De ondergrondse fietsstalplaatsen 
bereik je via de fietsenhelling met trap én 
lift op het binnenplein, voor een optimaal 
comfort van fietsers. 
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“WAT VOORHEEN EEN ONTOEGANKELIJK, GESLOTEN EN GEÏSOLEERD GEBOUWENBLOK  

WAS DAT EEN STIJLBREUK VORMDE MET DE REST VAN DE BUURT, IS OMGEVORMD  

TOT EEN GROEN EN GEVARIEERD, STEDELIJK WOON- EN WERKPROJECT DAT ZICH  

OPENT NAAR DE STRAAT EN DE BUURT.”

- PATRICK LOOTENS, FOUNDING PARTNER POLO ARCHITECTS -
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Brouwerij De Koninck

Frans van Hombeeckplein
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EEN GEZELLIGE  
BUURT

Oud-Berchem bruist maar nodigt ook uit tot 
vertragen. Op het kindvriendelijke Frans 
van Hombeeckplein is het heerlijk zitten 
en spelen. De mooie herenhuizen, keurige 
belle-époquewoningen en kleurrijke huisjes 
herinneren aan de rijke geschiedenis van 
de buurt. Aan de Grotesteenweg, in de 
Driekoningenstraat en de Statiestraat, 
duik je het levendige deel van de wijk in. 
Gezellige winkels en een bonte generatiemix 
maken ook de nieuwe kant van Oud-
Berchem onweerstaanbaar charmant!



Black Smoke Rooftop Bar

The Bakery

Aan winkels geen gebrek in Oud-Berchem. 
Supermarkten liggen op wandelafstand 
en het aanbod aan lokale handelaars is 
bijzonder groot en gevarieerd. Nauwelijks 
400 meter van je deur kan je voor je 
dagelijks brood en zondagse pistolets 
terecht in The Bakery. Deze authentieke 
bakkerij op de vernieuwde site van 
Brouwerij De Koninck biedt heerlijke 
producten in een uniek kader. Spring er 
zeker ook eens binnen bij The Butcher’s 
Store: een slagerij die het ambacht van het 
slagersvak nog hoog in het vaandel draagt. 
Zin in een shoppingnamiddag in de stad? 
Stap op tram 7 of 15 en op enkele minuten 
sta je al in de Leopoldstraat of op de Meir.

WINKELS OM  
DE HOEK

TAFELEN EN  
STAPPEN

Uit eten in de buurt? Lunchen kan op het terras 
van de hippe Bar Vert of in Bar’rique. Of schuif 
aan bij Vin d’Où, een restaurant met een zéér 
verfijnde keuken op twee straten van je deur. 
Gastronomische sterren verzamelen? Boek dan 
een tafeltje in The Jane** van topchef Nick Bril. 
Al zijn de pizza’s van Pizzeria Carpaccio ook 
niet te versmaden. Voor het betere vleeswerk 
moet je in Brouwerij De Koninck zijn, bij de Black 
Smoke BBQ en The Butcher’s Son.  
Op dezelfde site, in de Black Smoke Rooftop Bar, 
drink je de lekkerste cocktails.  
Het indrukwekkende panoramazicht krijg je er 
gratis bij. Ook in Cantaloop zit je goed voor een 
avondje doorzakken … tenzij je het bij koffie 
houdt. Dan is koffiebar Kornél een aanrader.
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Nachtegalenpark

Brilschanspark
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Hill Yard wordt omarmd door maar liefst 
zes parken! Wandel naar het uitgestrekte 
Nachtegalenpark met haar mooie speeltuin en 
brasserie of naar Domein Hertoghe. Op warme 
zomerdagen geniet je in het Albertpark van 
verkoeling. Meer naar de Singel toe kan je 
de benen strekken in het Villegaspark en de 
Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen 
de Ring van Antwerpen. In het Brilschanspark 
is het heerlijk picknicken aan de vijver. In de 
zomermaanden blaas je er uit in de pop-upbar 
terwijl je een optreden meepikt.

Straks versmelten het Villegaspark, 
natuurgebied Wolvenberg en het Brilschanspark 
trouwens tot één groot groen hart van 
Berchem: Park Brialmont. Dit megapark van 
42 hectare (groter dan Park Spoor Noord en 
het Middelheim!) maakt deel uit van de creatie 
van een groene Singel rond de stad. Het belooft 
een natuur- en erfgoedpark buiten categorie te 
worden.

EEN WANDELING  
IN HET PARK

KINDVRIENDELIJKE 
OMGEVING

Naast de lage-emissiezone (gezonde lucht!) 
en de vele parken met speeltuinen heeft Oud-
Berchem nog andere troeven voor gezinnen 
met kinderen. Met tal van scholen, een 
Academie voor Beeldende Kunsten en heel 
wat kinderdagverblijven denkt Oud-Berchem 
aan haar grote én kleine bewoners.… En dat 
allemaal veilig op wandelafstand.
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Heb je na een wandeling of looptochtje 
in het park nog energie over? Sluit je 
dan aan bij een van de vele sportclubs. 
Sportcentrum Het Rooi ligt op fietsafstand 
en heeft alles in huis voor teamsporters. 
Of ga voetballen, lopen op de Finse piste 
of een potje rugby of hockey spelen op de 
schitterend vernieuwde Wilrijkse pleinen. 
Daar vond in 2019 nog de Euroleague 
Hockey plaats. Basketliefhebbers kunnen 
dan weer terecht bij Mercurius BBC. Speel 
je liever solo? Werk je dan in het zweet 
in een van de fitnesscentra, zoals JIMS 
fitness (op 500 meter van je deur). Of ga 
zwemmen in Olympisch Zwemcentrum 
Wezenberg. Liever op een rustige manier 
aan je conditie werken? Dan is een 
yogatraining in het Ananda Esoterisch 
yogacentrum naast je deur vast wat je 
zoekt.

SPORT À  
VOLONTÉ

Berchem Station

Olympisch Zwemcentrum Wezenberg

UITSTEKENDE  
MOBILITEIT

Op bereikbaarheid scoort Hill Yard tien op tien. 
De Singel, en de aansluiting met de Ring, ligt 
vlakbij. Aan je deur stap je zo de tram of bus 
op. Zo sta je al op 15 minuten in het centrum 
van de stad. Reizen met de trein? Via de 
Driekoningenstraat en Statiestraat ben je op een 
kwartiertje wandelen of vijf minuten fietsen in 
Berchem Station. Superhandig! 
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MOBILITEIT

OPENBAAR VERVOER

Theaterplein:
9 MIN

Meir:
9 MIN

Ring van Antwerpen:
5 MIN

Brussels Airport:
25 MIN

Bushalte Hoboken-Ekeren (33) ligt aan de 
Grotesteenweg. Van hieruit sta je op nauwelijks een 

halfuur in het centrum van de stad.

Tramhalte met de lijnen Mortsel-Eilandje (7)  
en Boechout-Linkeroever (15) ligt aan de  

Grotesteenweg.

Geen eigen fiets? Geen nood. Er is een  
deelfietsparking van Velo aan het Frans van 

Hombeeckplein. Vlakbij, dus.

HILL YARD
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LEGENDE

 - 500 M - 

MEIR

BERCHEM STATION

SITE BROUWERIJ DE KONINCK

SPORTCENTRUM HET ROOI

ALBERT HEIJN

DE! KUNSTHUMANIORA

OLYMPISCH ZWEMCENTRUM WEZENBERG

PIZZERIA IL CARPACCIO

THE JANE

JIMS FITNESS

VIN D’OÙ

THEATERPLEIN
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Les Emeraudes - Sint-Pieters-Woluwe

Les Pierreries - Laken

Zurenborg Poort - Antwerpen

Grand Yard - Antwerpen

Met meer dan 620 appartementen gerealiseerd in 
Antwerpen en Brussel en 900 appartementen in 
ontwikkeling is Antonissen Project Development een 
dynamische speler op de Vlaamse, Brusselse en 
Luxemburgse woningmarkt. 
We onderscheiden ons met een aparte visie op 
bouwen en wonen in een stedelijke context.  
Daarbij proberen we, vanuit ons hoofdkantoor op het 
Antwerpse Eilandje, steeds projecten te realiseren in 
een hippe buurt met het potentieel van een A-locatie. 
We snijden liever geen bestaande groene ruimte aan 
maar geven de voorkeur aan het opwaarderen van 
verouderde gebouwen tot kwalitatieve appartementen 
met creatie van extra groen en bereikbaar voor 
iedereen. Stijlvolle nieuwbouwprojecten met net dat 
tikkeltje meer.

Duurzaamheid en dynamiek staan centraal in 
alles wat we ondernemen. Samen met onze 
zorgvuldig geselecteerde partners garanderen 
we klanten en investeerders dat hun woning ook 
morgen meerwaarde heeft. Rode draad hierin 
is de extra aandacht voor duurzame materialen, 
energiezuinigheid en milieu.

Zo werken we met ons team van gepassioneerde 
medewerkers – ieder vanuit zijn expertise – continu 
aan de optimalisering van jouw toekomstig 
wooncomfort.

ONZE ERVARING,  
JOUW GARANTIE
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ANTONISSEN GAAT 
EEN STAP VERDER

Bij al onze projecten geniet je van persoonlijk advies 
en begeleiding op maat tijdens het hele proces. Van de 
aankoop van je appartement tot de laatste afwerkingsfase 
staan we voor je klaar om je woondroom in goede 
banen te leiden. Onze real estate adviseur helpt je bij 
het scherpstellen van je behoeften en gaat samen met 
jou op zoek naar een appartement dat aan al je wensen 
beantwoordt. Onze financieel expert adviseert je bij 
de zoektocht naar de juiste financiering, zowel voor 
bewoners als investeerders. In het modelappartement 
ervaar je de graad van afwerking en kan je de gebruikte 
materialen zien en voelen. Onze klantenbegeleidster 
staat je bij op technisch vlak. De inrichting van keuken en 
badkamer, de materiaalkeuze… Tot aan de oplevering is 
zij jouw objectief aanspreekpunt. Om je nieuwe woonplek 
helemaal eigen te maken bieden we je daarbovenop twee 
uur gratis advies van onze interieurstyliste aan.  
Ons enthousiast team van woonexperts doet er alles aan 
om je helemaal thuis te laten voelen in je appartement. 
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