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PROJECT
De gloednieuwe stadsontwikkeling Jachthof in Etterbeek verwelkomt u hartelijk: met een 

park, openbare voorzieningen en 200 woningen. Daarvan vindt u er 69 terug in residentie 

Ardea. Parallel aan de Beckersstraat, met het frisgroene park in uw achtertuin. De 

benedenverdieping ligt iets boven het straatniveau. Zo kunnen de bomen langs de weg 

blijven staan – als een soort haag die u uw privacy garandeert. 

Appartementen  
met zonneterras
Bij elk appartement hoort een zuidelijk terras. Vandaar kijkt u uit op het park. Ook op de 

benedenverdieping geniet u van dit heerlijke uitzicht. Uw terras van 5 meter diep steekt 

immers boven de kelderverdieping uit. Het laat u over het park zweven. 

U kiest uit 69 studio’s en appartementen van 1 tot 3 kamers, verdeeld over 5 verdiepingen. 

Die woonniveaus en de kelder bereikt u vlot dankzij 5 circulatiekernen voorzien van lift en 

trap. Elke kern brengt u naar 2 tot 3 wooneenheden per verdieping.

De kernen verdelen het gebouw in 5 eenheden van 13 tot 15 woningen. Via uw ruime privé-

ingang gaat u in alle rust naar uw nieuwe thuis. Een loopbrug boven de voortuinen brengt 

u naar de andere ingangen. Hebt u een fiets of een kinderwagen? Dan stalt u die handig 

in het lokaal aan de ingang.

Komt u met de auto thuis? Dan rijdt u de kelder binnen via de Beckersstraat. Daar 

parkeert u op een van de 63 plaatsen – waarvan er 7 zijn aangepast voor andersvaliden. 

In de ondergrondse verdieping heeft elke wooneenheid ook een eigen kelder. En u vindt 

er technische lokalen voor de water- en elektriciteitsmeters, het vuilnis en onderhoud.
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Ardea in Etterbeek ligt centraal in het Brusselse Gewest. Vlot verbonden met vier 

metrostations. En met allerlei faciliteiten in de buurt: bijna dertig scholen van 

uiteenlopende onderwijsnetten, verschillende bedrijven en vijf ziekenhuizen. Shoppen 

doet u in niet minder dan negen winkelwijken. En op de middeleeuwse markt, braderieën 

en rommelmarkten verzamelt u heel wat schatten. Nog meer ontspanning? Trek naar 

het sportcentrum, zwembad of voetbalstadion. En snuif de sfeer op in het cultureel 

centrum, de theaterzalen of tijdens één van de vele activiteiten van de gemeente.

Etterbeek is in volle bloei. Het verkeersplan zit ingenieus in elkaar. En voor stedenbouw 

ligt de nadruk op duurzame huisvesting. Het is dan ook geen verrassing dat de 

gemeente meer en meer mensen aantrekt. Ambassades openen er de deuren. En 

Europarlementariërs en Europese ambtenaren kiezen massaal voor Etterbeek. De 

dienst Internationale Solidariteit van de gemeente stimuleert hen om zich open te 

stellen voor de wereld, met initiatieven als tentoonstellingen, culturele evenementen 

en solidariteitsacties.
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Passiefbouw voor 
‘de koningin van 

het Jachthof’

een uniek 
project met 

zeer
veel 
toekomst

Ardea is ontworpen door het architectenbureau A2M. Dat innovatieve bureau verdiende internationaal 

zijn pluimen met moderne én ecologische ontwerpen. Gedurende het volledige ontwerpproces staat 

studiebureau Istema garant voor de naadloze integratie van een ecologisch én economisch doordacht 

technisch concept. Zo voldoet Ardea, ‘de koningin van het Jachthof’, aan de criteria voor passiefbouw. 

Die zijn verplicht in Brussel vanaf januari 2015. De stad anticipeert daarmee op de Europese Nearly Zero 

Energy-norm, die tegen 2020 is gepland.

De ‘koningin’ bedient u op uw wenken: passiefbouw garandeert u het hoogste comfort. Bovendien kan u 

rekenen op een zuinig, klassiek verwarmingssysteem, om het thuis nóg knusser te maken. Een extraatje, 

want in Ardea woont u sowieso al in een optimaal binnenklimaat … met minimale energiekosten!

Ardea is het eerste project van het Jachthof. En de lat ligt meteen hoog. Met aandacht voor duurzaam-

heid, hoogwaardige afwerking en eigentijds design zet Ardea de trend voor de rest van de buurt. De 

materialen staan voor kwaliteit, en staven de resolute keuze voor het milieu. Ook het respect voor de 

omliggende natuur maakt het project tot toonbeeld van de groene ontwikkeling van de gemeente. 

U leeft in een oase midden in de stad. Want alle terrassen en leefruimtes liggen aan de zuidkant, waar het 

park u zuurstof geeft. Door die oriëntatie vangt u de grootste hoeveelheid zon en dus ook warmte op. Wil u de 

warmte volledig buitenhouden? Dan valt u terug op de zonnewering en het uitgekiende ventilatiesysteem.

A 2 M
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een nieuwe 
wijk in etterbeek

De komende maanden verrijzen er 69 nieuwe woningen langs de Beckersstraat, in 

hartje Etterbeek en op een steenworp van de Jacht.

De bouw van residentie Ardea vormt de eerste stap in een grootscheeps 

herontwikkelingsproject geleid door onze gemeente, op initiatief van het college van 

burgemeester en schepenen.

Het project kreeg de naam ‘Jachthof’ mee en beslaat een oppervlakte van 3 

hectare. Op termijn wordt hier een volledig nieuwe wijk opgetrokken, met maar 

liefst 200 nieuwe woningen verdeeld over verschillende woongebouwen, een nieuw 

administratief centrum dat onderdak biedt aan het gemeentebestuur, het OCMW en een 

politiecommissariaat, 500 parkeerplaatsen waarvan het merendeel ondergronds, en 

een prachtige centrale groene zone die toegankelijk wordt voor het publiek.

De gemeente onderneemt hiermee een project van formaat, met als eerste stap de 

bouw en verkoop van de woningen van residentie Ardea.

Wij hopen uiteraard dat het project tal van nieuwe inwoners de weg doet vinden naar 

Etterbeek, en als u een van hen bent, heet ik u alvast van harte welkom in Etterbeek!

Vincent DE WOLF 

Volksvertegenwoordiger-burgemeester van Etterbeek
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Dynamische wijk  
als uitvalsbasis
Vanuit Ardea in de fonkelnieuwe buurt Jachthof krijgt u meteen 

toegang tot een aantal nuttige voorzieningen. En met het openbaar 

vervoer raakt u vlot op andere plaatsen in het Brusselse Gewest. 

Wil u België, Europa of zelfs andere continenten verkennen? Dan 

rijdt u zo de snelweg op. Ook de luchthaven is dichtbij. En eigenlijk 

ontsluit de wereld zich al voor u in uw uitvalsbasis. Dankzij de 

Europese wijk, de ambassades, de VUB en het nabije centrum van 

Brussel dat bruist met de verschillende nationaliteiten. 

Groen en rust

In residentie Ardea ademt u rust. Want open ruimte en natuur 

krijgen een prominente plaats bij de aanleg van de site. De 

bomen aan de Beckersstraat blijven staan. Het pad naar de 

ingang van elk appartementsdeel kronkelt door de voortuinen. 

En er kiemt nieuw groen, met het ruime park achter Ardea als 

summum. Bovendien zorgen de open ruimtes voor een gezonde 

energie in uw buurt, waar mensen samenkomen en genieten. 

Investeer slim

Met een woning in Ardea gaat u voluit voor de toekomst. Want 

uw studio of appartement voldoet nu al aan de Europese 

ecologische richtlijnen voor 2021. En u kiest voor de klasse van 

hoogwaardige architectuur in een opkomende wijk. Een slimme 

investering dus, die alleen maar in waarde stijgt. 

onze troeven teken
voor 

uw
geluk
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apparteme nten
op maat

type appartement: B1.04 C1.04 D1.04 B2.07 C2.07 D2.07 B3.10 C3.10 D3.10

oppervlakte 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2 53,7m2

type appartement: B0.01 B0.02 C0.01 C0.02 D0.01 D0.02 A1.06 B1.03 B1.05 C1.03 C1.05 D1.03 D1.05 E1.04 A2.09 B2.06 B2.08 C2.06

oppervlakte 107,4m2 108,1m2 107,4m2 108,1m2 107,4m2 108,8m2 93,5m2 93,9m2 101,3m2 100,4m2 94,7m2 93,9m2 101,3m2 102,2m2 93,5m2 93,9m2 101,3m2 100,4m2

type appartement: C2.08 D2.06 D2.08 E2.07 A3.12 B3.09 B3.11 C3.09 C3.11 D3.09 D3.11 E3.10 A4.13 B4.13 C4.13 D4.13 E4.15

oppervlakte 94,7m2 93,9m2 101,3m2 102,2m2 93,5m2 93,9m2 101,3m2 100,4m2 94,7m2 93,9m2 101,3m2 102,2m2 92m2 98,3m2 98,3m2 98,3m2 90,4m2

type appartement: A0.01 E0.03 A1.04 E1.06 A2.07 E2.09 A3.10 E3.12 B4.12 C4.12 D4.12

oppervlakte 124,5m2 124,5m2 140,8m2 130,4m2 140,8m2 130,4m2 140,8m2 130,4m2 116,5m2 116,5m2 116,5m2

type appartement: A0.02 A0.03 E0.01 E0.02 A1.05 E1.05 A2.08 E2.08 A3.11 E3.11 A4.14 A4.15 E4.13 E4.14

oppervlakte 73,2m2 81,1m2 81,1m2 73,2m2 72,1m2 72,1m2 72,1m2 72,1m2 72,1m2 72,1m2 72,2m2 79,7m2 80,62 72,2m2

14
1 slaapkamer
Oppervlaktes

van: 72 tot 82 m2

11
3 slaapkamers
Oppervlaktes

van: 116 tot 141 m2

35
2 slaapkamers
Oppervlaktes

van: 90 tot 109 m2

 9
studio’s

Oppervlakte
53,7 m2

Oppervlakte van de appartementen zijn exclusief terras
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AFWERKINGeen mooi
interieur is

thuis
komen en
genieten

Doorgedreven isolatie
Residentie Ardea is een passiefbouw. Uitstekend geïsoleerd, 

met vooral aandacht voor de bouwschil, ondersteund door 

een sterk technisch concept. Dit resulteert in zeer lage 

E-peilen, waarvan de definitieve certificaten bij oplevering 

overgemaakt worden.

Dankzij die doorgedreven isolatie beperkt u uw energiefac-

tuur tot het minimum. Want u hoeft uw verwarming minder 

vaak op te zetten. En door de lagere CO2-uitstoot helpt u ook 

het milieu een handje.

Doordacht interieur 
De afwerking van uw nieuwe woning is volledig naar uw 

smaak. Logisch, want u kiest uw interieur zelf. Charmant en 

traditioneel, of strak en minimalistisch? Uw mogelijkheden 

zijn eindeloos. Onze partners werken uw wensen vakkundig 

voor u uit. Tegen aantrekkelijke prijzen die we opnemen in het 

verkoopslastenboek. Zodat u er intrekt, heerlijk onderuitzakt 

in uw zetel, en beseft: hier ben ik thuis. 

Doortastende begeleiding
Hoe u de juiste keuzes maakt voor uw nieuwe woning? 

Uw persoonlijke begeleider gooit zijn ervaring en kennis 

voor u in de strijd. Van begin tot einde vertrouwt u op hem. 

Hij adviseert u bij uw materiaalselectie. Helpt u met uw 

plannen voor elektriciteit en sanitair. En geeft u tips voor uw 

inrichting. Zo denkt u aan de kleinste details, en staat u bij de 

oplevering versteld van het resultaat. 
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betrouwbare
partner

WILLEMEN GROEP 
Willemen Groep omvat verschillende bedrijven actief 

in de bouwsector, gaande van aannemingsbedrijven 

over toeleveranciers tot projectontwikkeling. Door de 

complementariteit van de bouwbedrijven kan de groep aan zijn 

klanten een oplossing bieden zowel in de burgerlijke bouwkunde, 

in de industriebouw, in het residentiële segment als in de 

algemene utiliteitsbouw en de wegenbouw. Naast de algemene 

aannemingen zijn er ook enkele specifieke onderaannemers 

binnen de eigen rangen, zoals bijvoorbeeld paalfunderingen, 

dakdichting, sanitair, HVAC en verhoogde vloeren. 

De solide basis van de groep ligt in België, maar uitgedaagd 

door de vele buitenlandse mogelijkheden, heeft Willemen Groep 

sterke internationale ambities. Daardoor is de groep nu al actief 

in verschillende Centraal- en Oost-Europese landen en in Afrika.

Willemen Groep heeft zo’n 2.000 mensen in dienst en creëert 

daarnaast een indirecte tewerkstelling voor een veelvoud 

hiervan. Over alle filialen heen worden verschillende 

indrukwekkende projecten gerealiseerd. Enkele voorbeelden: 

het MAS in Antwerpen, Vlaams Administratieve Centra in Gent 

en Leuven, Clarenhof en Sint-Janshof in Mechelen.

WILLEMEN REAL ESTATE
Willemen Real Estate, onderdeel van de Willemen Groep, 

zorgt in heel België voor de ontwikkeling van kwalitatieve 

en energievriendelijke appartementsgebouwen en 

wooncomplexen op mooie locaties en aan aantrekkelijke 

prijzen. Een klantgerichte aanpak en doorgedreven 

samenwerking met makelaars zorgen ervoor dat de eisen 

en verwachten van de klanten probleemloos kunnen worden 

ingelost. De medewerkers binnen projectontwikkeling 

volgen de projecten van a tot z op, wat resulteert in een 

tijdige, kwaliteitsvolle en vlotte afwerken van de projecten.
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Ligging: 
rue beckers - 1040 etterbeek
Stedenbouwkundige inlichtingen:
www.residence-ardea.be/downloads

Architect:
A2M
Chaussée de Boondael 6 bte 13
1050 Bruxelles

Ontwikkeling: 
Willemen Real Estate
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

Alle tekeningen en beelden zijn louter ter informatie weergegeven en hebben geen enkele contractuele waarde

De woning is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het brussels hoofdstedelijk gewest in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten

R E A L  E S T A T E

Willemen Real Estate

Boerenkrijgstraat 133

2800 Mechelen • België

tel.: +32 15 29 44 44

ardea@willemen.be

www.willemen-realestate.be
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