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Wonen in een park, weg van alle drukte en met een onbetaalbaar zicht  
op groen, zover het oog reikt. In Oak Park is het je dagelijkse realiteit.  

Op een boogscheut van het trendy Gent geniet je in de residentiële 
deelgemeente Sint-Amandsberg van een oase van rust. Voor hippe 

restaurants, gezellige boetieks, een uitgebreid mobiliteitsnetwerk en 
sportfaciliteiten hoef je niet ver te gaan. Maar wat Oak Park écht bijzonder 

maakt is het unieke groene decor. Een prachtig binnengebied  
waar de natuur zich naar hartenlust uitleeft en het Potuitpark  

als je naaste buur: hier woon én leef je te midden van het groen,  
waar stress onbestaande lijkt. 

OAK PARK
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MODERN  
PARKWONEN

In de doodlopende Potuitstraat, omringd 
door het Potuitpark, geeft de natuur de 
toon aan in Oak Park. 

Van de totale grondoppervlakte krijgt de 
natuur maar liefst tweederde toebedeeld. 
Aan het originele boskarakter van het 
centrale binnengebied wordt niet geraakt. 
Oak park wordt zorgvuldig in het groen 
ingeplant, onder het waakzame oog van 
de mooie eik: hét kloppende hart van het 
domein. 

Het bijzondere project telt twee 
kleinschalige woonvolumes die ieder 
plaats bieden aan 16 hedendaagse 
parkappartementen voorzien van het 
modernste comfort met hoogwaardige 
materialen, smart-living technologie en 
zonnepanelen. Dankzij de doordachte 
positionering geniet je  vanop je terras of je 
private tuin van een adembenemend groen 
zicht.

De groene residentie weet nog meer 
te verrassen. Wat dacht je van een 
polyvalente ruimte waarvan je als 
bewoner gebruik kan maken? Je vindt de 
gemeenschappelijke ontspanningsplek op 
het gelijkvloers: ideaal voor die momenten 
waarop je net iets meer ruimte wenst. Een 
familiebijeenkomst of verjaardagsfeestje? 
Je beschikt hier over de perfecte plek om 
het leven te vieren. 

WOODLAND  
GARDENS

Via een poortje stap je zo het naburige 
Potuitpark in, waar je kan voetballen, 
petanquen en genieten van de natuur. 
Al hoeft Oak Park qua groenpracht niet 
onder te doen. Het perceel bleef jarenlang 
gespaard van de menselijke hand. Het 
resultaat? Een spontane groene oase 
waar jonge wilgenbosjes liefdevol naast 
impressionante solitaire hoogstambomen 
groeien. 

De collectieve tuin van Oak Park vertrekt 
zoveel mogelijk vanuit de schoonheid 
van de natuurlijke beplanting. Ingericht 
als ‘woodland garden’ vormen in- en 
uitheemse kruidachtigen, bomen en 
struiken er een bijzonder samenspel.  
In het hart van de bostuin nodigt het open 
grasveld met mooi geïntegreerde wadi uit 
tot ontspannen. 

Stijlvolle lage muurtjes bakenen de 
gemeenschappelijke binnentuin af van 
de private tuinen, aangelegd volgens 
hetzelfde woodland gardenprincipe. 
Wonen alsof je in het hart van een park 
woont? Het kan. 
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GENIET VAN  
OPTIMALE PRIVACY 

Een appartement met één, twee of drie 
slaapkamers? Oak Park heeft voor ieder 
een passend en ruim woonvertrek.  
De gelijkvloerse wooneenheden 
beschikken elk over een mooie privétuin.  
Bij de hoger gelegen woonunits wordt 
je privacy gegarandeerd door een 
stijlvolle beige/groene balustrade, die het 
sobere geveloppervlak van een subtiel 
streepje kleur voorziet. De terrassen 
van de penthouses worden voorzien van 
betontegels. De lager gelegen uitpandige 
terrassen worden vervaardigd in beton 
wat het geheel luchtig en elegant maakt.

BEN: BIJNA  
ENERGIE-NEUTRAAL  

Oak Park kiest resoluut voor BEN-
appartementen, met een E-peil van 
maximaal E30 en volgens de EPB-norm 
die in 2021 ingaat. In je BEN-appartement 
geniet je niet enkel van een hoger comfort, 
maar heb je ook minder energie nodig voor 
verwarming, warm water en ventilatie.  
Dat merk je aan je energiefactuur.  
Je steentje bijdragen aan een mooiere 
planeet? In Oak Park ben je helemaal klaar 
voor de toekomst.

VISIE VAN  
DE ARCHITECT

Oak Park ligt pal in een prachtig stukje 
groen. Licht, openheid en het grootste 
respect voor de waardevolle natuur lopen 
dan ook als rode draad doorheen het 
ontwerp. De architecten kozen bewust 
voor een elegant design. De keuze voor 
slechts vier bouwlagen en het gebruik van 
fijngevoelige materialen doen het gebouw 
met haar natuurlijke omgeving versmelten. 
Het buitenschrijnwerk in aluminium 
harmonieert mooi met de donkergrijze 
granietkleur van de gevelafwerking, terwijl 
het gebeitste hout het project een warme 
aanblik geeft. 
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OOG VOOR  
PARKEERCOMFORT 

In Oak Park maken we het je graag 
makkelijk. Het bovengrondse fietspaviljoen 
biedt plaats aan je tweewieler. Via een 
zachte helling fiets je de ondergrondse 
stalling in, met 50 fietsplaatsen. Beide 
bergingen bieden onderdak aan een totaal 
van 121 fietsen. 
  
Uiteraard is ook de auto welkom in Oak 
Park, al houden we die liever zoveel 
mogelijk uit het zicht. Via een comfortabele 
inrit, laat je de wagen achter op een van de 
38 ondergrondse parkeerplekken die zich 
onder de twee gebouwen bevinden. Hier 
vind je meteen ook 32 ruime bergingen, 
waar je makkelijk én veilig je tuin- en 
andere opbergspullen in kwijt kan. 
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“DEZE BIJZONDERE LOCATIE WORDT VERSTERKT DOOR FIJNGEVOELIGE MATERIALEN  

EN EEN NATUURLIJK GEBEITSTE HOUTEN GEVELBEKLEDING IN HARMONIE MET DE OMGEVING.  

EEN PLEK VLAKBIJ DE BRUISENDE STAD GENT, OM ZICH IN TERUG TE TREKKEN, OM SAMEN  

TE KOMEN EN TE GENIETEN.”

- VAN BORTEL VAN EUPEN ARCHITECTEN, DAEM - REYNAERT ARCHITECTEN  -
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DE STAD: OP AFSTAND  
EN TOCH DICHTBIJ

Hou je van het stadsleven maar geniet je 
in je eigen thuisomgeving liever van de 
nodige rust? Sint-Amandsberg combineert 
het beste van beide werelden. Het 
bruisende Gent ligt op een boogscheut van 
de rustige deelgemeente. De stad ademt 
geschiedenis en slaagt er als geen ander 
in om haar rijke verleden met een hip en 
bruisend stadsleven te combineren.  Een 
dagje cultuur, shoppen of gastronomisch 
genieten? De stad heeft alle troeven in huis 
voor een dagje vertier. Altijd nét dat tikkeltje 
anders, typisch Gent. 

Ook in Sint-Amandsberg vind je alles 
voor een comfortabel leven en worden 
bon vivants op hun wenken bediend.
Rep je ’s ochtends naar Broodhemel, hét 
paradijs voor je dagelijks brood, haal je 
boodschappen bij Carrefour Market op 600 
meter van je deur en schuif ’s avonds je 
benen onder tafel in een van de charmante 
restaurants. 

Gent is dé thuishaven van gastronomisch 
keukentalent en vernieuwende 
restaurantconcepten. Jonge Gentse sterrenchefs 
maken er internationaal furore en leggen de 
gastronomische lat op ongekende culinaire 
hoogte. Maar voor culinaire verwennerijen kan 
je ook in de onmiddellijke omgeving van Oak 
Park terecht. Op nog geen 100 meter van je 
deur smul je bij Alphonsius van de lekkerste 
klassiekers en suggesties overgoten met een 
eigentijds sausje. Of laat je verrassen bij het 
wondermooie Alainproviest, waar zowel het 
interieur als het eten je even laten geloven dat 
je op vakantie bent. Brunchen en lunchen doe je 
voortaan bij Little Things: een gezellig eetadres 
waar twee sympathieke tweelingzussen de plak 
zwaaien. Voor avondlijke gezelligheid moet je bij 
Alberte zijn. Aan de knusse barkrukken waan je 
je in een artistiek Berlijns café. Geniet er samen 
met je tafelgenoten van de kleine én grote 
lekkernijen die er op het leien menubord prijken 
Het ontdekken waard. 

CULINAIR  
GENIETEN

Restaurant Alberte



Bakkerij Broodhemel 

SHOP TILL  
YOU DROP
Gent leeft. Als grootste autovrije winkel-
wandelgebied van Vlaanderen is de stad een 
bijzonder veelzijdige plek om te shoppen.  
Hippe concept stores, chique boetieks, 
authentieke winkeltjes en gekende grote 
kledingketens: de winkelstad biedt voor ieder 
wat wils. Elke eerste zondag van de maand 
zwaaien de winkels in het stadscentrum hun 
deuren open voor de maandelijkse koopzondag. 
Ook buiten het stadcentrum vallen pareltjes te 
ontdekken. Breng zeker eens een bezoekje aan 
de Oude Dokken, op tien minuten fietsen van Oak 
Park. In het bijzondere stadsvernieuwingsproject 
vind je Dok Noord, waar de voormalige fabrieken 
plaats maakten voor moderne kantoren, trendy 
winkels, sport- en vrije tijdszaken en een 
indrukwekkende food hall. Een prachtig staaltje 
geschiedenis, waar de oude architectuur mooi 
versmelt met de nieuwbouwdelen en je ogen en 
oren te kort komt. 

Hal 16 - Dok Noord
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Maak je hoofd leeg tijdens een rondje joggen 
in het Rozebroekenpark of stap de fiets op 
voor een frisse duik in het zwembad Lago 
Rozenbroeken: een waar zwemparadijs 
met binnen- én buitenzwembad, glij- en 
wildwaterbanen en een kinderbad. Plezier en 
ontspanning gegarandeerd. 
Sport je liever wat intenser? Fitnessfanaten 
kunnen zich in het zweet werken bij Basic Fit. Of 
train bij MSA Military Sport Academy of Crossfit 
Gent voor een gezonder en fitter lichaam. Last 
van stress? Rep je dan naar Mano Yoga, een 
heerlijke ontspanningsplek op amper twee 
minuten stappen. Laat er de spanning uit je 
lijf kneden tijdens een ontspannende massage 
of maak je hoofd leeg met een sessie yoga of 
mindfulness. Mens sana in corpore sano! 

SPORT EN  
ONTSPANNING

Park Rozenbroek

Zwembad Lago Rozenbroek
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Sint-Amandsberg ligt op amper 
enkele kilometers van het historische 
stadscentrum van Gent, goed voor twaalf 
minuten fietsen. Met de trein naar het 
werk of op citytrip in eigen land? Met de 
fiets sta je al op zeven minuten aan het 
station Gent-Dampoort, op twee kilometer 
van je deur. Of stap enkele honderden 
meters van je thuis de bus op. Liever met 
de wagen? Dankzij de centrale ligging ben 
je in geen tijd op de autostrade. Een tripje 
dichtbij of veraf, vanuit Oak Park geraak je 
vlot op iedere bestemming.

DE IDEALE  
UITVALSBASIS

Gent binnenstad

Station Gent-Dampoort
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MOBILITEIT

OPENBAAR VERVOER

Gent Centrum:
12 MIN

Gent Dampoort:
7 MIN

E17:
10 MIN

Antwerpen:
40 MIN

Bushalte op 280m van Oak Park.
Van hieruit sta je met lijnen 38 of 39 op nauwelijks 

13 minuten in het centrum van Gent.
 

Elke 5 minuten is er een busrit van 6 minuten naar 
station Gent Dampoort. Van hieruit vertrek je naar 

alle uithoeken van het land zonder fileleed.

D
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LEGENDE

 - 500 M - 

SINT BAAFSKATHEDRAAL

STATION GENT DAMPOORT

ZWEMBAD LAGO ROZENBROEKEN

BASIC FIT

SINT JANSCOLLEGE (CAMPUS HEIVELD)

BAKKER BROODHEMEL

MANO YOGA

BRUNCH LITTLE THINGS

CAFÉ-RESTAURANT ALBERTE

OUDE DOKKEN

CARREFOUR MARKET

RESTAURANT ALAINPROVIEST

COLRUYT SINT-AMANDSBERG

OAK PARK

D
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D’Oude Vesting - Kortrijk

Vancouver - Sint-Lambrechts-Woluwe

Zurenborg Poort - Antwerpen

Grand Yard - Antwerpen

Met meer dan 870 verkochte appartementen in 
Antwerpen en Brussel en 800 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. 

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 nieuwe 
appartement. 
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