
 

 

Beste toekomstige bewoner van SILSBURG GARDENS, 

 

Het bouwverlof is achter de rug en dus geven we u graag een nieuwe stand van zaken van de 

vooruitgang op SILSBURG GARDENS. 

 

Update werken: 

Ondergrondse verdieping – autostaanplaatsen en bergingen 

De gehele ondergrondse verdieping onder blok B, C en D werd afgedekt en de vloerplaat van het 

gelijkvloers van Blok C en D is een feit. Ook werden er al premuren geplaatst op verdieping -1. Zo 

krijgen de privatieve bergingen al zicht. De ondergrondse verdieping omvat in zijn totaliteit 38 

autostaanplaatsen en 13 bergingen, toegankelijk door de drie afzonderlijke liften en trappenhallen. De 

inrit van de ondergronds verdieping zal analoog met de bouw van Blok B plaatsvinden. 

 

  



   

Blok C | D BINNENTUIN – Appartementen 

De ruwbouwfase van het gehele project is volop aan de gang. Blok C en D hebben afgelopen week de 

eerste volledige bouwlaag gekregen. De premuren werden geplaatst van het gelijkvloers en men treft 

volop de voorbereidingen voor de opbouw van verdieping 1. 

  

 

 

 

Blok A | B BINNENTUIN – Appartementen 

De werkzaamheden voor blok A en B staan gepland half september 2021. De werkzaamheden zullen 

analoog geschieden met de verdere aanleg van de inrit van de ondergrondse parking onder blok B, C 

en D. 

    

  



 

Ondergrondse verdieping Blok A – bergingen 

Op heden wordt er volop grondwater weggepompt teneinde een droge ondergrond te creëren 

zodoende de werken van de ondergrondse verdieping kunnen starten. Wegens het regenachtige weer 

van de afgelopen weken staan de pompen de klok rond aan. Alle benodigde materialen werden reeds 

geleverd op de site. 

 
  

Project SILSBURG GARDENS bestaat uit 28 appartementen verdeeld over vier blokken. Blok A vormt 

met zijn 7 appartementen een front voor het groene project aan de Herentalsebaan. Op heden werd 

er één appartement verkocht. Blok B werd afgelopen week uitverkocht en alle zes nieuwe eigenaars 

maken nu afwerkingskeuzen. In blok C zijn er nog 3 appartement te koop, één 2-slaapkamer en twee 

3-slaapkamer appartementen. Blok D werd eveneens volledig verkocht aan zes gelukkige eigenaars. 

 
Inplantingsplan  



Nu de werf zo goed vooruit gaat, nodigen we u graag uit ons te vervoegen op de werf. Voor een 

vrijblijvend gesprek of afspraak ter plaatse kan u steeds contact opnemen op 03 337 50 70. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Linus Nuyts 

Nieuwbouwverantwoordelijke  

 

 


