SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Residentie Vancouver, een ode aan woonkwaliteit in Brussel.
De residentiële rand rond Brussel heeft iets poëtisch.
Zeker Sint-Lambrechts-Woluwe. En vandaag meer dan ooit.
Hier, langs een laan genoemd naar dichter Marcel Thiry, ontwaakt een
bijzondere buurt. Werken maakt er plaats voor wonen. Oude kantoren
worden omgevormd tot comfortabele eigentijdse appartementen.
Op maat van een (internationaal) publiek dat deze ode aan
woonkwaliteit beslist weet te smaken. Geniet van onze bijdrage:
Residentie Vancouver.
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Project

VANCOUVER
INSPIREERT
Marcel Thiry, dichter en politicus,
publiceerde in 1924 zijn bekende, door
de Eerste Wereldoorlog getekende
dichtbundel ‘Toi qui pâlis au nom de
Vancouver’. Het was de inspiratiebron
voor dit gelijknamige woonproject, gelegen
langs ‘zijn’ laan tussen de Europese wijk
en de NAVO, met verschillende
internationale scholen en multinationals
vlakbij.

TOPLOCATIE
OM TE WONEN
De wijk rond de Marcel Thiry-laan in
Sint-Lambrechts-Woluwe is in volle
ontwikkeling. Bedrijven trekken hier
weg. Residentiële woonprojecten van
hoog niveau komen in de plaats. De rust,
het open karakter, het vele groen, de
uitstekende verbindingen met de Brusselse
rand, de nabijheid van alle mogelijke
voorzieningen en dat alles op een zucht
van het centrum… Het maakt van deze
buurt een aantrekkingspool voor mensen
die na hun drukke job in de hoofdstad
graag onverstoord willen genieten van
hun thuis.
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RECONVERSIE MET
ARCHITECTURAAL
KARAKTER
In de jaren 1990 gebouwd als
kantorencomplex, wordt Vancouver
vandaag opgemaakt tot een hypermoderne
residentie met architecturale allures.
De originele structuur en de monumentale
inkom van het gebouw blijven behouden.
Het aanzicht en de indeling ondergaan een
totale metamorfose. Zo’n doorgedreven
renovatie met de focus op kwaliteit in
een groen kader is dé specialiteit van
Antonissen.

Project

DE VISIE VAN
DE ARCHITECT

HOOGSTAAND
WOONCOMFORT

Residentie Vancouver, een ontwerp
van GS3, valt op door zijn statige,
elegante en toch sobere uitstraling. Die
inspireerde architect Marc Corbiau tot
een uitgepuurde stijl voor de gevel. De
afwerking met hoogwaardige materialen,
het genereus gebruik van glas, de lineaire
en transparante terrasopbouw (met
glazen terrasafscheiding) onderscheidt de
residentie van de omliggende gebouwen.
De gevel wordt visueel gebroken door
verschillende verticale volumes met een
tijdloze variatie aan kleuren, materialen
en dieptes. De lichtgrijze composiet
natuursteen, die resistent, natuurlijk en
duurzaam is, contrasteert mooi met het
witte en donkere gedeelte. Dat laatste
bestaat uit aluminium profielen in hetzelfde
antracietgrijs van het schrijnwerk. Zo zijn
ramen en muren in perfecte harmonie en
krijgt de imposante gevel nog meer een
subtiele dynamiek. Pure klasse.

Wonen in Brussel of slim investeren in
vastgoed? Residentie Vancouver biedt
je een grote variatie aan ruime studio’s,
appartementen (tot 4 slaapkamers)
en penthouses. In totaal vind je er 107
woongelegenheden, verdeeld over 5
verdiepingen. Allemaal optimaal ingedeeld
en de meeste met een groot zuid-gericht
terras. Elk appartement beschikt over een
berging in het appartement en een berging
ondergronds. Over de afwerking kunnen
we kort zijn. Die is subliem dankzij het
gebruik van kwaliteitsmaterialen.
Wil je meer? Een upgrade naar nog hoger
wooncomfort is altijd bespreekbaar.
Tot slot: er zijn 117 autostaanplaatsen én
voldoende oplaadpalen voor elektrische
wagens én fietsen voorzien.

COMFORTABEL
WONEN
Kom binnen en laat je overdonderen door
comfort en gezelligheid. Alle woningen
zijn uitgerust met een smart living
domoticasysteem. Een slimme thermostaat
regelt automatisch de temperatuur en
houdt je energieverbruik perfect onder
controle. De verlichting, de verwarming,
de deur, … alles bedien je heel eenvoudig
met je smartphone. Veilig én energiezuinig.
Puur comfort, in alle opzichten!
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Toi qui pâlis au nom de Vancouver,
Tu n’as pourtant fait qu’un banal voyage;
Tu n’as pas vu la Croix du Sud, le vert
Des perroquets ni le soleil sauvage.
Tu t’embarquas à bord de maint steamers,
Nul sous-marin ne t’a voulu naufrage;
Sans grand éclat tu servis sous Stürmer,
Pour déserter tu fus toujours trop sage.
Mais qu’il suffise à ton retour chagrin
D’avoir été ce soldat pérégrin
Sur les trottoirs des villes inconnues,
Et, seul, un soir, dans un bar de Broadway,
D’avoir aimé les grâces Greenaway
D’une Allemande aux mains savamment nues.
Marcel Thiry,
“Toi qui pâlis au nom de Vancouver, 1924”

9

“HET IMPOSANTE KARAKTER VAN HET VROEGERE KANTOORGEBOUW BLIJFT BEWAARD, MAAR
KRIJGT EEN GERAFFINEERDE EN TIJDLOZE STIJL. DE MONOTONE GEVEL WORDT DOORBROKEN
DOOR EEN SUBTIELE COMPOSITIE VAN VERTICALE VOLUMES EN EEN HARMONIEUS SPEL VAN
KLEUREN EN MATERIALEN. HET GEEFT HET GEBOUW EEN DYNAMISCHE EN KLASSEVOLLE
UITSTRALING.”
- VINCENT DEHON, GS3 ARCHITECTES ASSOCIÉS -
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Locatie

GEZELLIG
GROEN

Deze buurt, ook wel Gulledelle
genoemd, toont hoe veilig, sereen
en proper Brussel kan zijn. Ver van
de ratrace hangt er een zalige rust
en gaat het leven zijn gewone gang.
Ligt het aan de vele parken die de
gemeente rijk is? Roodebeekpark,
Georges Henripark, Maloupark, het
Bronnenpark, de Tombergtuin…
Misschien. Maar ook als je gewoon
even wil ontspannen, zit je hier goed.
Het cultuurcentrum Wolubilis en
de Cook&Book restoboekenwinkel
serveren je alvast een lekkere portie
cultuur.
Maloupark

WINKELEN IN
WOLUWE
Na het werk snel nog naar de winkel?
De Cora hypermarkt ligt op nauwelijks
700 meter van je deur. Heb je het
liever iets exclusiever aan tafel? Ga
dan eens langs bij Rob The Gourmets’
Market. Delicatessen voor fijnproevers.
En nog een tip: de markt op het Sint
Lambertusplein. Daar kan je elke
zaterdagvoormiddag terecht voor verse
groenten en fruit en elke eerste zondag
van de maand voor een van de grootste
rommelmarkten van Brussel. Tot slot: het
Woluwe Shoppingcenter en de Cameleon
outlet store doen het hart van elke
modeliefhebber sneller slaan.
Cook & Book

SCHOLEN
A VOLONTE

In de omgeving van Residentie
Vancouver liggen heel wat
gerenommeerde scholen. Zo heb
je onder andere de keuze uit de
Europese school van Brussel II, de
International Montessori School,
het Angelusinstituut en de Prinses
Paola school aan het Roodebeekpark.
Voor kleuter- en basisonderwijs is
er de Floralia school. Opvang voor
je kleine spruit nodig? Geen nood.
Er zijn verschillende crèches op
wandelafstand: van Crèche Baby
House en Nursery Princess Paola
tot Crèche Les Marmots en andere
kinderdagverblijven.
Europese school

Cameleon

Locatie

WINE &
DINE

Aan restaurants en bistro’s geen gebrek
in Sint-Lambrechts-Woluwe. Van hippe
bars zoals 36 Baronomie en Le Jardin
de Nicolas tot de verfijnde Italiaanse
keuken van restaurants Da Mimmo of
Al Piccolo en Le Coq en Pâte. Van de
gastronomische keuken van Moulin
Lindekemale – ooit al getafeld in een
authentieke 15de eeuwse molen? – tot
het kleine maar fijne culinaire geweld van
Jules et Charles. Variatie troef! Hier eet je
smakelijk.
Le Coq en Pâte

Rob The Gourmets’ Market
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SPORT
& FITNESS

Wil je in topvorm blijven? Je inschrijven
in een fitnesscentrum is een goed idee,
maar je kan voor je dagelijkse dosis
beweging ook naar Sportcentrum
Mounier of het Fallonstadion. Loop je
graag een balletje achterna? Waarom
dan geen lid worden van La Rasante, de
hockeyclub met een naam en historie
om u tegen te zeggen. Aspria Royal La
Rasante, het Poseidon zwembad en de
Yoga Loft zijn dan weer het walhalla voor
wie het net iets kalmer aan wil doen.
Mounier Padel Club

VLOTTE
MOBILITEIT

Gelegen tussen de E40 en de statige
Woluwelaan, is Sint-Lambrechts-Woluwe
uitstekend bereikbaar. Met het openbaar
vervoer sta je zo in het centrum van de
stad, op de luchthaven of aan de Europese
instellingen. Ben je met de wagen? De
aansluiting op de grote verkeersassen
is nergens beter in Brussel. Die vlotte
mobiliteit schakelt de levenskwaliteit
sowieso in een hogere versnelling.
Heraanleg van de Woluwelaan
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MOBILITEIT

Ring Brussel:
8 MIN

NAVO:
15 MIN

Brussel centrum:
20 MIN

OPENBAAR VERVOER

Bushalte Ariane ligt op 5 minuten wandelen.
Hier neem je bus 79 die je in 25 minuten naar het
Schumanplein brengt.
Metrostation Roodebeek ligt op 5 minuten met de
fiets (tip: er is een Villo! station in jouw straat, ter
hoogte van het speelplein Marcel Thiry) of
op 9 minuten met bus 45. Van hier sta je op
amper 20 minuten op de Grote Markt.
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LEGENDE

CORA

VANCOUVER
ROB THE GOURMETS’ MARKET

WOLUWE SHOPPING CENTER

CAMELEON

PATISSERIE DE BAERE

EUROPESE SCHOOL BRUSSEL II

WOLUBILIS

SPORTCENTRUM MOUNIER

FALLON STADION

ASPRIA ROYAL LA RASANTE

JULES & CHARLES

LE COQ EN PÂTE

COOK & BOOK

19

- 500M -

Over Antonissen

INVESTEREN OM TE VERHUREN?
SLIM!
Sint-Lambrechts-Woluwe telt een groot aantal ambassades en
internationale bedrijven. Ook de NAVO en de Europese instellingen
liggen op nog geen 10 minuten van Residentie Vancouver. In de
onmiddellijke omgeving heb je bovendien vele winkels, parken,
sportmogelijkheden, Europese scholen én het Universitair
Ziekenhuis UCL. En de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is
uitstekend. Kortom, deze gemeente heeft alles om investeerders in
kwaliteitsvastgoed te verzekeren van een constante verhuur. Wist je
trouwens dat Sint-Lambrechts-Woluwe na Sint-Pieters-Woluwe de
gemeente met de hoogst gemiddelde huurprijs is?

VERHUREN ZONDER
STRESS? NOG SLIMMER!
Verhuren zonder zorgen? Dat kan! Met onze rentmeesterschapformule nemen we je alle stress die een verhuring met zich kan
meebrengen uit handen. De bezoeken aan het pand, de controles,
technische problemen… Alles wordt voor jou geregeld en
opgelost. Ook de hele administratie zoals de briefwisseling met de
huurders, onderhoudsattesten van de verwarmingsinstallatie, de
brand- en huurdersaansprakelijkheidsverzekering en eventuele
schadegevallen. Via rentmeesterschap wordt elk aspect van het
beheer van je appartement voor jou verzorgd. De ‘rentmeester’
treedt op als ‘verhuurder’ in jouw plaats. Jij moet je van niets
aantrekken en alleen genieten. We geven je graag meer toelichting
bij deze formule.
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Over Antonissen

Grand Yard - Antwerpen

ONZE ERVARING,
JOUW GARANTIE
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.

Laurelle - Laken

Zurenborg Poort - Antwerpen

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

Les Emeraudes - Sint-Pieters-Woluwe

Over Antonissen

ANTONISSEN GAAT
EEN STAP VERDER
Bij al onze projecten geniet je van persoonlijk
advies en een begeleiding op maat gedurende
het hele proces: van de aankoop tot de afwerking
van je appartement. Onze real estate adviseur
helpt je bij het scherpstellen van je behoeftes,
en biedt je gericht aankoopadvies. Samen met
jou gaat hij op zoek naar een appartement dat
helemaal aan je wensen beantwoordt. Onze
financieel expert helpt je bij het vinden van de
juiste financiering, zowel voor bewoners als
voor investeerders. In het modelappartement
ervaar je de graad van afwerking en kan je de
door ons gebruikte materialen zien en voelen.
Daarbovenop krijg je nog twee uur gratis advies
van onze interieurstyliste. Ons enthousiast en
ervaren team doet er dus werkelijk alles aan
om je helemaal thuis te laten voelen in jouw
appartement.
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