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"Met Silsburg Gardens
streven wij ernaar een
groen project te creëren"

VB PARTNERS IMMOBILIËN ORGANISEERT
SYMBOLISCHE EERSTESTEENLEGGING VAN
TOEKOMSTIG WOONPROJECT SILSBURG
GARDENS TE DEURNE

Aan de site van het nieuwbouwproject Silsburg Gardens op de

Herentalsebaan te Deurne werd zonet een symbolische eerste steen

gelegd. Alle bouwpartners werden van harte uitgenodigd voor een

rondleiding waarbij iedereen zowel fysiek als persoonlijk een steentje

kon bijdragen aan blok D van het project, die tevens uitverkocht is. 

Silverline Development en Homebuilding Group ontwikkelen 28

appartementen, verdeeld over vier kleinschalige gebouwen. Drie

hiervan zijn tuinpaviljoenen die zich bevinden in een rustig, groen

binnengebied. De realisatie van het project boekt een gunstige

vooruitgang en ontplooit zich volop tot een volwaardig, kwalitatief

bijna-energieneutraal (BEN) project. 

Het project Silsburg Gardens is een BEN-project en draagt volop bij

aan het duurzaam wooncomfort. De duurzaamheid van dit project

komt tot stand door de combinatie van goede isolatie, zonnepanelen,

een innoverende waterhuishouding en het gebruik van

vooruitstrevende technieken.

DUURZAME VISIE

N I E U W B O U W P R O J E C T  S I L S B U R G  G A R D E N S



28 BEN-appartementen
verdeeld over een groen
binnengebied in Deurne

N I E U W B O U W P R O J E C T  S I L S B U R G  G A R D E N S

“Met Silsburg Gardens streven wij ernaar een groen project te creëren, niet alleen door de groene omgeving, maar ook door bijna-

energieneutraal te bouwen. Iedereen beschikt over eigen zonnepanelen waardoor er heel weinig verbruik zal zijn op basis van energie en

dat aan een betaalbare prijs met een mooi ontwerp aan gekoppeld”, aldus projectontwikkelaars Evert Van Bogaert van Silverline

Development en Marc Decraie van Homebuilding Group. 

Het project wordt gerealiseerd op een bijzondere locatie,

op de grens van Deurne, Borsbeek en Wommelgem. De

vele fietsroutes in de omgeving geven toegang tot veel

ontspanningsmogelijkheden. Bovendien bevindt het project

zich zeer dicht bij alle uitvalswegen en trams zonder hier

last van te hebben. Met de tram bereikt u binnen het

kwartier het bruisende centrum van Antwerpen.

Silsburg Gardens bevindt zich in een groen binnengebied in

alle rust, doch enorm centraal gelegen zonder

geluidsoverlast. 

LOCATIE

DOEL VAN HET PROJECT

Oorspronkelijk werd het project ontworpen door een

ontwerpend architect van POLO Architects en werd daarna

overgenomen door ARVO Architecten. Zij zorgen voor de

aanbesteding en uitvoering van Silsburg Gardens.

Blokken B, C en D hebben hun vijfhoekige vorm te danken

aan het terrein zelf, waar de vijfhoek ook in terug te vinden is. 

ARCHITECTUUR

Heeft u interesse in het project en wenst u graag meer

informatie? Er werd reeds 70% verkocht dus aarzel niet en

contacteer VB Partners Immobiliën gerust voor een afspraak. 

03 337 50 70 | www.vbpartners.be 

INFO & VERKOOP


