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“WONEN IN ALLE 
RUST EN PRIVACY, 
TE MIDDEN VAN 
DE BRUISENDE 
STAD.” 

ANTWERPEN ZUID
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I
s wonen in een kwalitatief appartement met 1, 2 of 

3 slaapkamers of een luxueus penthouse, te midden 

van een bruisende, hippe stadsbuurt, iets voor u? 

Dan is Elzenhof u op het lijf geschreven! U koppelt 

er rust en privacy aan een overvloedig aanbod aan  

voorzieningen, groen, cultuur, horeca en ontspanning. 

De ruime appartementen baden in het licht en op uw 

terras is het zalig genieten van het zonnetje.  

De appartementen van Elzenhof hebben een frisse 

uitstraling en een inrichting die u in grote mate zelf 

bepaalt. Voeg daar de mooie, grote binnentuin aan toe 

en last but not least het aantrekkelijke prijskaartje, en u 

hebt duidelijk te maken met een absolute topper!
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D
e architectuur van Elzenhof is een realisatie 

van het internationaal vermaarde Antwerpse 

bureau Binst Architects. De klemtoon ligt op 

tijdloze architectuur en het gebouw vormt 

het naadloze verlengstuk van zijn sfeervolle omgeving. 

Twee frisse kleuren baksteen - wit en lichtgrijs - zorgen 

voor variatie in de eenheid en een aangename dynamiek. 

De opvallende en stijlvolle grote raampartijen in  

aluminium fungeren als smaakvolle finishing touch van 

het innovatieve concept. Deze ramen zorgen niet alleen 

voor een lichtvoetig en dartel gevoel, maar ook voor een 

overvloed aan lichtinval in uw appartement. U krijgt als 

bewoner een zalig gevoel van openheid en ruimte, door 

de hoge plafonds en de bijna kamerhoge ramen.
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Als bewoner van Elzenhof geniet u volop van uw 

privacy, ook als u op het gelijkvloers woont. Dat 

gelijkvloers bevindt zich namelijk 40 cm boven  

de vloerpas. Als bewoner van een gelijkvloers  

appartement beschikt u ook over een groot,  

tuingericht terras. Maar ook de andere bewoners 

blijven niet in de kou staan. Integendeel: op elke 

verdieping vormen terrassen een aangename toe-

voeging aan het appartement. Deze jonge, frisse 

terrassen met strakke designleuning zijn niet alleen 

een zalige plek om te relaxen en in alle rust van de 

buitenlucht en zon te genieten, ze zijn op esthetisch 

vlak het orgelpunt van de schitterende gevel. Door 

de teruggetrokken gevel zijn de terrassen trouwens 

extra ruim. Als bewoner van een penthouse is het 

dan weer zalig relaxen op uw zongerichte dakterras. 

Alle appartementen hebben toegang tot de  

gemeenschappelijke tuin.
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De onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen, zoals de vloer- en wand-

tegels op het gelijkvloers, zijn uiterst handig in gebruik. Ze hoeven bijvoor-

beeld niet jaarlijks geschilderd te worden.

In de gemeenschappelijke ruimtes staat toegankelijkheid centraal. Zo zijn er bijvoor-

beeld geen drempels, voor maximaal gebruiksgemak.

Dankzij het algemene verwarmingssysteem op gas, met een ketel in de kelder, 

is er geen plaatsverlies in de privatieve bergingen. Dat betekent dus extra veel 

bergruimte voor u!

Superpraktisch: de liften naar alle parkings- en appartementslagen zijn groot, 

breed en stuk voor stuk rolstoeltoegankelijk.

MAXIMALE VOORZIENINGEN, MINIMALE KOSTEN

Bij Elzenhof is de beperking van de algemene kosten een belangrijke troef.  

Er werden talrijke maatregelen genomen om dat te realiseren. Het regenwater 

wordt opgevangen in waterputten en hergebruikt voor de druppelaars van de 

binnentuin. Resultaat: minder waterverbruik en dus minder onkosten. Verder 

is er overal led-verlichting, werd resoluut voor duurzame materialen gekozen 

en leveren zonnepanelen groene, goedkope stroom!
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ALGEMENE ONKOSTEN
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Aan parkeermogelijkheden geen gebrek. Twee ondergrondse parkeerlagen 

voor auto’s van verschillende breedte en de talrijke fietsstaanplaatsen op -1, 

eenvoudig bereikbaar via liften, staan daar garant voor.
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‘DE WITTE STAD’ 

In de stad van morgen ligt de klemtoon op de opwaardering van potentiële woonsites, wat de woonkwaliteit een 

boost geeft. Dat geldt ook voor Antwerpen, waar de binnenstad een tweede jeugd beleeft. Die binnenstad stond in de 

19de eeuw bekend als ‘witte stad’. Dat vormt meteen een belangrijk referentiepunt bij deze nieuwbouwontwikkeling.

In de omgeving vind je momenteel een grote diversiteit aan coloriet en geveltinten. Wat echter ontbrak, was een licht 

en fris project dat dienst doet als sterk en duidelijk baken. Er was nood aan een hoekanker, dat de buurt versterkt met 

een tijdloze, beheerste en klassevolle architectuur. 

Elzenhof neemt die rol op zich. Beide volumes van Elzenhof profileren zich als een eenheid, met mooie inpandige terras-

sen aan de straatzijde. Die bevorderen de levendigheid en woonbeleving van het project. Het ambachtelijke smeedwerk 

verfijnt de gevelopbouw en versterkt de eigenheid. Ook de kleuren dragen hun steentje bij aan het karaktervolle van 

deze stadsinbreiding. De combinatie van de witte en zilvergrijze tinten in het metselwerk en het donkerbronskleurige 

buitenschrijnwerk spelen hier een belangrijke rol.

Wonen in het Elzenhof van morgen, dat is wonen in de stadsgeest van het Antwerpen van de 19e eeuw, maar dan met 

een actuele en verfijnde twist. Het concept biedt een antwoord op de versnipperde schakeling van smalle panden en 

straalt de kracht uit van een heuse woongemeenschap. 

ARCHITECT 13

ARCHITECT  
LUC BINST VAN  
BINST ARCHITECTS

www.binstarchitects.be
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DE BUURT
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Vlakbij Antwerp Zuid is de wijk ’t Zuid. Een trendy hotspot,  

met een uitstraling tot ver buiten Antwerpen. Dat is ook logisch, 

met al die exclusieve boetiekjes, kunstgalerijen, hoogstaande 

musea, hippe restaurants, coole concept stores … Als inwoner 

van Antwerpen Zuid ligt dat voor u allemaal op loopafstand. 

Denk maar aan de talrijke prachtige parken, zoals Park Hof 

Van Leysen, Domein Hertoghe of het Koning Albertpark. Het 

overvloedige groen in deze parken, maar ook in het algemene 

straatbeeld, naast de winkels, scholen, kindvriendelijke speel-

tuinen, horeca en andere voorzieningen maken van de wijk een 

absolute droom om te wonen. 

In het majestueuze Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

haalt u als kunstliefhebber uw hartje op, maar dat geldt ook 

voor de vele andere kunstgalerijen en musea, zoals het FOMU 

en het MuHKA. En dan hebben we het nog niet gehad over 

deSingel, het unieke cultuurcentrum dat men ons tot ver buiten 

de landsgrenzen benijdt. Ook het indrukwekkende gerechtsge-

bouw drukt zijn stempel op de buurt. Het ‘vlinderpaleis’ is een 

ontwerp van architect Richard Rogers, die tevens het Centre 

Pompidou in Parijs en de Millennium Dome in Londen tekende.
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Ook de aanwezigheid van een aantal hoog aangeschreven 

hogescholen zorgt voor een extra cachet. Het Provinciaal 

Instituut PIVA is een referentie op vlak van toeristische en 

horeca-opleidingen. Ook de komst van de gloednieuwe 

campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool doet hier 

zijn duit in het zakje.

Zin om even uit te rusten na een drukke dag? Op enkele  

minuten stappen vertoeft u al op de Vlaamse Kaai.  

Daar, langs het zachtjes kabbelende wateroppervlak van  

de Schelde, is het heerlijk uitwaaien. U drinkt er een lekker 

glas in een van de talloze gezellige cafés of op een terrasje. 

Ook op culinair vlak wordt u op uw wenken bediend. Ook 

een aanrader voor wie gezelligheid hoog in het vaandel 

draagt: elke week is het heerlijk rondstruinen op de grote 

Vrijdagsmarkt in het begin van de Lange Elzenstraat.

ONTDEK 
DE BUURT

DE BUURT 19
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Ook op vlak van mobiliteit wordt u verwend. 

U bevindt zich in geen tijd op de Ring als u de 

stad uit wilt en bijvoorbeeld richting Gent, Brus-

sel of Nederland moet. Via het nabije verkeers-

knooppunt zit u zo op goede weg, letterlijk en 

figuurlijk! Maar ook als u gebruik wilt maken van 

het openbaar vervoer zit u gebeiteld. Het trein-

station van Antwerpen-Zuid ligt op een boog-

scheut, net als talrijke bushaltes. En ook met de 

fiets staat u in geen tijd overal in de stad! 

“HET ZUID IS EEN  
TRENDY HOTSPOT, MET 
EEN UITSTRALING TOT  
VER BUITEN ANTWERPEN.“
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MOBILITEIT
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INTERIEUR &
PLANNEN
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In Elzenhof kiest u het interieur dat bij u past, vertrekkende van een 

kwalitatief basispakket in een eigentijdse stijl. De aanzet wordt ge-

geven, de rest kunt u vervolgens in hoge mate personaliseren. Op 

die manier wordt uw appartement het verlengde van uw smaak en 

persoonlijkheid. Van de inrichting van de badkamer en de keuken 

tot de keuze van de tegels: the choice is yours! 

INRICHTING
OP MAAT

INTERIEUR & AFWERKING 25
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PENTHOUSE

Hoge plafonds

Ruime zongerichte terrassen aan beide zijden

Privé-inkomhal

Masterbedroom met aanpalende dressing en masterbadkamer

Twee extra slaapkamers met gedeelde badkamer

Royale leefruimte met open keuken
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2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

Ruim appartement

Grote raampartijen

Twee terrassen

Ruime berging

Open keuken
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1-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

Terras

Praktisch ingedeelde open leefruimte

Slaapkamer

Badkamer met afzonderlijk toilet

Berging

TOTAALINRICHTING • PRODUCTIE IN EIGEN ATELIER • PROFESSIONEEL ADVIES • VAKKUNDIGE PLAATSING • CORIAN® VERWERKING

Kontichsesteenweg 35, Aartselaar - 03 877 96 00

www.augustijnskeukens.be

B E L G I S C H  VA K M A N S C H A P

 

OPEN OP ZONDAG



PASSIE VOOR KERAMISCH

DESIGN & INNOVATIE

De Keramische partner bij uitstek voor projectontwikkeling.
Met plezier gaan wij  voor elk project met onze klant op zoek naar een totaaloplossing op maat.

2240 MASSENHOVEN  |  LIERSEBAAN 206  |  info@rgtegel.be

www.rgtegel.be | +32 3 205 10 50

“EXCLUSIEVE BOETIEKJES, 
KUNSTGALERIJEN, MUSEA,  
HIPPE RESTAURANTS,  
COOLE CONCEPT  
STORES, GROENE PARKEN …  
ALLEMAAL OP LOOPAFSTAND.“

ANTWERPEN ZUID
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SAMENWERKING 

In Elzenhof gaat u in zee met twee solide, betrouwbare partners. Beide hebben hun sporen op vlak van kwalitatief 

vastgoed reeds meer dan verdiend. BLI (Bouw Lemahieu Invest) heeft reeds een jarenlange ervaring in residentieel 

vastgoed. Vlaamse Poort is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kwalitatief vastgoed op triple A-locaties en  

exclusieve bouwprojecten. De focus van beide partners ligt op modern, kwaliteitsvol en duurzaam wonen.  

Dat is in Elzenhof niet anders!

BLI en Vlaamse Poort brachten samen reeds een aantal topprojecten tot een goed einde. Eveneens op ‘t Zuid in  

Antwerpen realiseerden ze Residentie Zuiderpoort en Residentie Lindenpoort. Ook Residentie Cécile in het centrum 

van Schilde is een schitterend product van hun succesvolle samenwerking.

We doen ons uiterste best om alle informatie zo correct mogelijk aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde gegevens onvolledig, onjuist of 
niet meer actueel zijn. In dat geval willen wij ons bij voorbaat excuseren. De plannen, beschrijvingen en materialen zijn indicatief en onder voorbehoud 
van wijzigingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze brochure.

www.vlaamsepoort.be www.lemahieu-bvba.be

BOUW  LEMAHIEU INVEST

RESIDENTIE LINDENPOORT (’T ZUID) 

33 appartementen & 11 kantoren

RESIDENTIE LINDENPOORT & ZUIDERPOORT (’T ZUID) 

Binnentuin

RESIDENTIE ZUIDERPOORT (’T ZUID) 

14 appartementen & 3 kantoren
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