
Woonbeleving op Topniveau
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De luxe van een villa in de natuur of het comfort 

van een appartement? Het is een moeilijke keuze. 

Maar wat als u niet hoeft te kiezen? Het innoverende 

woonconcept van Sylvestris Wonen biedt het beste 

van beide werelden en onderscheidt zich op diverse 

manieren van andere woonvormen. 

We vertrekken van een nieuwe visie dan deze van 

andere woonprojecten met ‘villa-appartementen’: 

in plaats van een villa op te delen in appartementen, 

ontwerpen we een gebouw dat opgedeeld wordt 

in villa’s en is ingebed in de natuurlijke omgeving. 

Architectonisch en op het vlak van woonbeleving is 

dat van een heel ander niveau.

Deze 10 pijlers van Sylvestris Wonen bieden  
u een uniek en innovatief woonconcept 

Riante leefruimtes 

de grootte van een villa met grote 

volumes en zuidgerichte living-outdoor 

terrassen.

Ecologisch  

kleine voetafdruk en respect voor de 

natuur.

Gemeenschappelijk comfort  

twee liften, een ondergrondse parking, 

gedeeld onderhoud en gedeelde kosten.  

BEN-woning  

(Bijna-Energie-Neutraal bouwconcept) 

bouwen zodat de woning vandaag al 

beantwoordt aan de energienormen van 

morgen.

Hoogkwalitatieve afwerking op 

maat topmaterialen, met bijzondere 

aandacht voor energie-efficiëntie en 

akoestiek.

Beveiligd domein  

privacy en veiligheid door afsluitingen, 

warmtebeeldcamera’s, toegangscontrole 

en camerabewaking.

Grote afgesloten garageboxen  

ruimte voor 2 auto’s en voorzieningen 

voor elektrische wagens.

Bosrijke omgeving  

unieke ligging te midden van exclusieve, 

residentiële omgeving. Doordachte aanleg 

met oog voor maximale integratie van 

gebouw en domein in de groene context.

Smart home  

intelligente bekabeling voor slimme 

toepassingen (domotica) met eindeloze 

uitbreidingsmogelijkheden.

Luxe, luxe, luxe  

ligging, concept, leefvolume en afwerking 

resulteren in een hyperluxueus geheel.
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De ecologische voetafdruk van Sylvestris 

Wonen ligt veel lager ten opzichte van 

klassieke villa’s met vergelijkbare 

woonopppervlakte.

Kleine voetafdruk,  
grootse leefervaring

Sylvestris Wonen combineert 

duurzaamheid met luxe en comfort. Het 

concept villa wordt opgewaardeerd tot 

een hedendaags en duurzaam equivalent 

met een kleinere voetafdruk en maximaal 

bosbehoud.

Ecologisch verantwoorde voetafdruk:

✓ beperkte inname natuur

✓ beperkt energieverbruik tijdens 

bouwproces

✓ beperkt  energieverbruik tijdens 

bewonen

✓ gebruik natuurlijke energiebronnen

Veilig wonen in het bos,  
met respect

Sylvestris Wonen bewijst dat een luxe-

woonomgeving en respect voor de natuur 

hand in hand kunnen gaan. De beperkte 

voetafdruk, het Bijna-EnergieNeutraal 

bouwconcept, en de doordachte inplanting 

en integratie tussen het groen, maken van 

Sylvestris Wonen een uniek, duurzaam en  

toekomstgericht woonconcept dat past in  

de huidige tijdsgeest.

Sylvestris Wonen ontwikkelt domeinen 

die volledig zijn afgesloten met 

warmtebeeldcamera’s. Daarnaast wordt 

voorzien in toegangscontrole met badges 

en bewakingscamera’s. 

Warmtecamera’s vormen een 

virtueel beveiligingsnet en detecteren 

mogelijke indringers onder alle 

weersomstandigheden, zowel overdag als 

’s nachts.

U komt stijlvol en veilig thuis in uw oase 

van rust, ruimte, luxe en privacy! 
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Luxueus maar duurzaam  
wonen in het bos

Onder het concept van Sylvestris Wonen 

bouwen we de residentie Sorbus op een 

domein van meer dan 8.000 m2 omgeven door 

bossen. Deze telt acht riante woningen van 

minimaal 240 m2 waarvan vier penthouses, 

allen voorzien van living-outdoor terrassen. 

Het gebouw wordt opgetrokken in warme 

materialen in natuurtinten, in harmonie met de 

omgeving. Sorbus is de Latijnse benaming voor 

lijsterbes, een boom uit de rozenfamilie die 

hier van nature voorkomt en past perfect in de 

filosofie van Sylvestris Wonen.

Architectuur met stijl en visie

De twee monumentale inkomhallen met 

vide en grote glazen wanden brengen de 

natuur binnen in het gebouw. Dit wordt 

doorgetrokken naar de woningen met 

verdiepinghoge raampartijen. Resultaat: veel 

lichtinval, een vrije doorkijk door de ruimtes 

en een optimale beleving van de omgeving. 

De doordachte indeling zorgt ervoor dat de 

riante ruimtes ideaal zijn gesitueerd, zowel 

ten opzichte van elkaar als ten opzichte van 

de buitenomgeving. Lange zichtassen en 

overvloedig licht versterken het ruimtegevoel.

Luxe, kwaliteit en intelligentie

De afwerking is zuiver vakmanschap, 

zeer luxueus en met oog voor comfort en 

harmonieus detail, met materialen van 

topkwaliteit. De woningen van Sylvestris 

Wonen bieden de modernste technologie 

op het vlak van energie, (vloer)verwarming, 

ventilatie en isolatie, en slimme domotica-

toepassingen, klaar voor de uitdagingen van 

morgen. Het interieurontwerp kan naar uw 

persoonlijke smaak en stijl gepersonaliseerd 

worden. Verschillende, grote zonneterrassen 

bieden u de buitenbeleving van een villa. 

Veiligheid, rust en privacy

Het domein is gelegen in een rustig doodlopend 

straatje en volledig afgesloten, vooraan met 

een in groen ingebedde omheining. De volledige 

contouren van het domein zijn beveiligd 

met warmtebeeldcamera’s. We voorzien 

daarnaast toegangscontrole met badges en 

bewakingscamera’s aan de toegangen tot het 

domein. Veiligheidsbeelden kunnen worden 

doorgestuurd naar uw smartphone.

Door middel van slimme architectuur en goede 

positionering van de groenaanplantingen 

wordt de privacy van elke woning 

geoptimaliseerd en functioneren ze als op 

zichzelf staande entiteiten in het midden van 

het groen.

Het is hier klassevol en veilig thuiskomen in 

een oase van rust, ruimte, luxe en privacy!

Meer luxe, meer comfort,
meer vrijheid.
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De Waasmunsterse Heide is centraal 

gelegen in de driehoek Antwerpen-Gent-

Brussel. Het gebied ligt midden in de 

groene bossen nabij de Durmevallei.  De 

nabije omgeving biedt u een keur aan 

gezellige brasseries en gastronomische 

restaurants. Buitenliefhebbers genieten 

van het golvende, groene landschap en de 

uitgestippelde wandel- en fietsroutes.

Residentie Sorbus is een schitterende 

centrale uitvalsbasis: u woont midden 

het groen en toch bereikt u in een wip de 

belangrijkste in- en uitvalswegen naar de 

meeste Vlaamse steden.

Centraal gelegen in een  groene 
omgeving vlakbij de Durmevallei

LOKEREN
GENT

BRUSSEL

Exclusief  
wonen op de  

Waasmunsterse  
heide
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E17  
Afrit 13  

Waasmunster

W A A S M U N S T E R

S O M B E K E

Abdij Roosenberg

Restaurant
Roosenberg

Restaurant
La Cucina

Afspanning De Lekkerbek

Vreedehof

Alex

Bistro
Gusta

De Boshoeve

Manege  
De Paddock

Heidekapel

RESIDENTIE
SORBUS

Durme

ANTWERPEN
SINT-NIKLAAS

Waasland 
Shopping Center
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De omgevingsaanleg is ontworpen door 

erkend landschapsarchitect Erik De Waele, 

een deskundige inzake inheemse vegetaties 

en het aanleggen van tuinen met respect 

voor hun bosrijk karakter. Dit resulteert in 

een perfecte integratie van het gebouw en 

terrein in de context.  

Een groene oase van rust kenmerkt dit 

ontwerp, waarbij de natuur letterlijk bijna 

binnenkomt. De glooiende taluds versterken 

deze beleving nog waarbij je het gevoel 

krijgt van een dal. 

Met dit concept in het achterhoofd 

hebben we zowel de beplanting als de 

materiaalkeuze hierop afgestemd.

Aan de randen is gewerkt met typische 

bosplanten zoals hazelaar (Corylus 

avellana), sporkehout (Rhamnus frangula), 

gelderse roos (Viburnum opulus) en de 

inheemse vogelkers (Prunus padus). 

Tussen deze bosplanten worden hoogstam 

bomen geplant om een duidelijke 

gelaagdheid te creëren. Denk hierbij aan de 

grove den (Pinus sylvestris), eik (Quercus 

robur), lijsterbes (Sorbus aucuparia) en 

berk (Betula pendula). Bij de keuze hebben 

we met voldoende groenblijvende soorten 

gewerkt om de privacy te optimaliseren 

(hulst en Pinus). Rond het gebouw vinden 

we een typische heidevegetatie van hoge 

(brem, gaspeldoorn en hulst) en lage 

(struikheide, dopheide en pijpestrootje) 

soorten. Op deze manier voorzien we 

alle plantenlagen zoals die in de natuur 

voorkomen. 

Thuiskomen in een oase van groen  
met respect voor de natuur
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Indrukwekkend  
domein  

aangeplant met het  
oog op een maximale  

groenbeleving

•  Taluds die het gevoel van een 
dal creëren, evenals bieden ze 
afscherming naar de buren toe

• Afwisseling van open en 
gesloten heide vegetatie/
bosvegetatie

• Terrassen als eilanden in het 
groen

• Hoogstammige –en 
meerstammige bomen  
lukraak doorheen het ontwerp 
om een natuurlijk effect te 
creëren 

• Groenblijvende Jeneverbessen 
(Juniperus communis) als 
steunpalen in de natuur.
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Exclusief wonen in 
een oase van groen.

Limited edition,  
unlimited luxury.
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TRAP

LIFT

Schaal 1/100
1 cm = 1 meter

Oppervlakte 246,13
Berging 19,23
Terras 72,91

Residentie Sorbus
GELIJKVLOERS 0.1

Totaal 338,27 m2



TRAP

LIFT

INKOMHAL
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Schaal 1/100
1 cm = 1 meter

Oppervlakte 231,07
Berging 25,03
Terras 61,7

Residentie Sorbus
GELIJKVLOERS 0.2

Totaal 317,80 m2
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De gedroomde woning voor wie houdt van privacy, rust, 
ruimte en luxe.
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INKOMHAL

LIFTTRAP

16

Schaal 1/120
1 cm = 1,2 meter

Oppervlakte 249,98
Berging 17,49
Terras 41,13

Residentie SORBUS
GELIJKVLOERS 0.3

Totaal 308,60 m2



INKOMHAL

LIFTTRAP

INKOMHAL

17

Schaal 1/120
1 cm = 1,2 meter

Oppervlakte 241,14
Berging 20,80
Terras 71,04

Residentie Sorbus
GELIJKVLOERS 0.4

Totaal 332,46 m2
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In Residentie Sorbus woont u rustig en verscholen 
tussen de bomen, U beleeft er de sfeer van een villa 
in het comfort van een appartement, hier is het 
thuiskomen in grote klasse.



19



INKOMHAL

 TRAP
LIFT

VIDE

VIDE
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Schaal 1/100
1 cm = 1 meter

Oppervlakte 250,84
Berging 21,69
Terras 42,31

Residentie Sorbus
PENTHOUSE 1.1

Totaal 314,84 m2
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LIFT

VIDE

VIDE

VIDE

VIDE

TRAP

LIFT

INKOMHAL
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Schaal 1/100
1 cm = 1 meter

Oppervlakte 234,68
Berging 21,97
Terras 51,95

Residentie Sorbus
PENTHOUSE 1.2

Totaal 308,60 m2
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Ruimte en luxe worden versterkt door een verfijnde 
architectuur, elk interieur wordt afgewerkt met 
hoogwaardige materialen.
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LIFT

INKOMHAL

TRAP

24

Schaal 1/120
1 cm = 1,2 meter

Oppervlakte 249,03
Berging 20,25
Terras 58,25

Residentie SORBUS
PENTHOUSE 1.3

Totaal 327,53 m2



INKOMHAL
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Schaal 1/100
1 cm = 1 meter

Oppervlakte 217,75
Berging 18,22
Terras 35,93

Residentie SORBUS
PENTHOUSE 1.4

Totaal 271,90 m2
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Het gebouw wordt ingebed in de authentieke 
biotoop van de heide waarvan u vanop de riante 
zonneterrassen in alle rust kan genieten.
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GARAGEBOX  6

GARAGEBOX  7 GARAGEBOX  8

BERGING

TRAP

ONDER
HOUD

INKOM
HAL

GARAGEBOX  1GARAGEBOX  2GARAGEBOX  3
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INKOMHAL

LIFT

LIFT

BERGING
0.3

BERGING
0.1

WATER

ELEKTRA

BERGING
0.8

BERGING
0.7

BERGING
0.4

BERGING
0.5

BERGING
0.6

BERGING
0.2
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Schaal 1/200
1 cm = 2 meter

Box 1 47,11 m2

Box 2 42,06 m2

Box 3 34,97 m2

Box 4 36,54 m2

Box 5 50,89 m2

Box 6 43,08 m2

Box 7 41,40 m2

Box 8 38,79 m2

Residentie Sorbus
GARAGE
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OPDRACHTGEVER Verheyen Estates NV

Oudeheerweg-Heide 40 

9250 Waasmunster

WET BREYNE Belfius Bank 

Pachecolaan 44 

1000 Brussel

ARCHITECTEN Archiburo Van Royen Johan

Houten Schoen 58 

9100 Sint-Niklaas

Erik De Waele - Tuin- en landschapsarchitect

Ingooigemstraat 42/A 

8553 Zwevegem

BOUWPARTNERS Dimcontrols - Domotica en beveiliging

Kwakkelhoekstraat 48

9100 Nieuwkerken-Waas

Joossens Sanitair

Singel 11 

9100 Sint-Niklaas

Qbus - Domotica

Joseph Cardijnstraat 19  

9420 Erpe Mere

Steylaerts Vloeren

Hoogkamerstraat 308 

9140 Temse

Mobotix AG- Beveiliging

Kaiserstrasse

D-67722 Langmeil (Duitsland)

DM Line Kasten & Dressings

Hoogkamerstraat 337/9

9140 Temse

Klimaterra - Verwarming

Sinaaidorp 65 bus 102 

9112 Sinaai

Groenidee Tuinaanleg & onderhoud

Lauwershoek 42a

9140 Temse

Keukenhome (SieMatic) - Keukens

Parklaan 98 

9100 Sint-Niklaas
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Uw persoonlijke buitensuite in een oase van groen.

Overal waar u kijkt ziet u een stukje natuur.
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Omdat het groen een centrale positie inneemt binnen de beleving van de woningen, is dit innoverende 

en unieke woonconcept Sylvestris Wonen gedoopt. Sylvestris betekent “bosbewonend” en aangezien de 

kleurrijke bonte specht in bosrijke omgevingen vertoeft, beschouwen wij hem graag als ambassadeur.

Oudeheerweg-Heide 40 · 9250 Waasmunster · www.sylvestris.be


