DEDICATED DEVELOPERS

GEZELLIG GROEN
WONEN IN DE
BINNENSTAD

GULDEN ROOS
BRUGGE

Met Gulden Roos ontwaakt deze triple A-locatie
om te wonen en te leven uit haar jarenlange winterslaap.
Deze nieuwe woonplek wordt een hedendaagse invulling
van het typisch Brugs wonen en combineert
de gezelligheid van de binnenstad met een uniek aanbod
aan woningen en appartementen.

Top locatie in het historisch stadscentrum
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Enerzijds ligt Gulden Roos op een steenworp van winkels, scholen, horeca
en culturele hotspots. Anderzijds ontsnap je er aan de Brugse stadsdrukte.
Groen vind je meer dan genoeg in deze buurt. Naast de parktuin, centraal
gelegen rond twee kastanjebomen van meer dan 100 jaar oud,
vind je aan de overkant van de straat twee groenparken en de Vesten.
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De ligging van Gulden Roos is op meer dan één vlak een schot
in de roos. Op één van de best toegankelijke locaties binnen het historische
stadscentrum en op een boogscheut van het idyllische “Stil Ende” en de
Ezelpoort geniet je optimaal van de gezelligheid van de binnenstad.
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Verborgen Brugse parel
Gulden Roos speelt helemaal in op de troeven van Brugge.
Het woonproject nestelt zich in een netwerk van kleine straatjes,
waar je op ontdekking gaat om iedere hoek.
Deze fijnmazigheid wordt doorgetrokken door de site in een
opeenvolging van steegjes, pleintjes en een parktuin.

+ hedendaagse invulling van de klassieke Brugse architectuur
+ 45 appartementen en 16 woningen met tuin of terras
+ autovrij binnengebied rondom parktuin
+ privatieve tuinen en/of ruime, lichtrijke terrassen
+ kwalitatieve afwerking
+ persoonlijke interieurcoördinator

EEN NIEUWE BUURT
VOL NIEUW LEVEN.
VOOR ELK WAT WILS

Brugge kenmerkt zich door een harmonieus lappendeken
aan materialen in gevels en daken. Dit principe wordt
verlengd in de nieuwe gevels van Gulden Roos waar
dezelfde lichte baksteen in verschillende verbanden
wordt verwerkt.
Door steeds te vertrekken van eenzelfde vormentaal
en kleurgebruik straalt het project eenheid uit.
De spraakmakende gevels worden gebroken door grote
glaspartijen, verzonken vlakken en uitstekende balkons.
Enkele schuine gevelvlakken zorgen dan weer voor
dynamiek en geleiding op de site. De architectuur is
modern en tijdloos en toont respect voor zijn omgeving.
Het is een prachtige plaats om te wonen, een aantrekkelijke
site om te kuieren en een leuke buurt om te spelen.
Kortom: een nieuwe buurt vol nieuw leven.
Tussen de straatjes en steegjes van de site vinden we
appartementen van verschillende oppervlaktes,
enkele penthouses met uitzonderlijk ruimtegevoel
en woningen met private tuin.
De woningen en appartementen zijn verspreid over
de verschillende gebouwen, elk met hun eigen identiteit.
Gulden Roos biedt een thuis aan iedereen die houdt van
gezellig groen wonen in de Brugse binnenstad.
Declerck-Daels architecten en Dugardyn

GENIETEN VAN DE
BRUGSE BINNENSTAD

Groen als basis voor je nieuwe thuis
Het project nestelt zich in de buurt en vormt een meerwaarde
voor zowel de nieuwe bewoners als de huidige omwonenden.
De groene parktuin, met de twee statige kastanjebomen
als blikvangers, wordt na meer dan 100 jaar eindelijk
opengetrokken en zal letterlijk zuurstof geven aan de buurt.

In het hart van Brugge
De site sluit perfect aan op het Brugse stadsweefsel
en je vindt alles wat je nodig hebt binnen handbereik.
Je geniet van de nabijheid van de Brugse binnenstad: scholen,
winkels en horeca liggen op wandelafstand.
Maar je kan ook verpozen op Gulden Roos: in de parktuin
of in het park en de groene stadsvesten aan de overkant
van de straat.
Jouw kinderen of kleinkinderen zullen ook fan zijn, want wie
heeft er een speeltuin zo dichtbij?

Vrijheid, blijheid… mobiliteit!
Alles wat je nodig hebt ligt op wandelafstand, maar niet enkel
de benenwagen voelt zich comfortabel op Gulden Roos.
Vanuit de ondergrondse parking, met zowel staanplaatsen als
garageboxen, sta je meteen op de Brugse ring en zo ook snel
aan de kust of in het binnenland.
Fietsers kunnen hun fiets meenemen in de lift vanuit de
parking en ook bovengronds zijn er fietsstalplaatsen,
voor een snelle passage of voor bezoekers die de gezellige
sfeer komen opsnuiven.

Bovendien pikt de bus je vlak voor de deur op en sta je in
minder dan vijf minuten in het treinstation.

JOUW PERSOONLIJKE
INTERIEURARCHITECT
BEGELEIDT JE MET PASSIE
VOOR PERFECTIE
Op Gulden Roos gaan we voor
niets minder dan het ultieme
wooncomfort. Doorheen het hele
traject word je bijgestaan door een
persoonlijke interieurcoördinator die
samen met jou de afwerking van jouw
appartement of woning afstemt
op jouw persoonlijke smaak.

Woningen
Op de site komen 16 stadswoningen met drie of vier
slaapkamers én een private tuin of terras. Samen met je
persoonlijke interieurcoördinator kan je opteren om de ruimtes
anders in te delen volgens jouw behoeften. Zo creëer je een
lichtrijke vide of een handige bureauruimte naar wens.
Een eigen tuin is uitzonderlijk in de Brugse binnenstad,
maar niet op Gulden Roos.

EEN EIGEN TUIN
IN HET HART VAN BRUGGE

+ Zuidwestelijk georiënteerd
+ Tuin sluit aan op de leefruimte van de woning
+ Terrasafwerking zelf te bepalen
+ Tuinberging mogelijk
+ Eenvoudig toegankelijk via kruiwagenpad

GROEN ALS
BASIS VOOR JE
NIEUWE THUIS

ZONNIGE,
GEBORGEN
TERRASSEN

DIVERS
A ANBOD IN
HARTJE BRUGGE

VEEL
LICHTINVAL
VOOR STERK
RUIMTEGEVOEL

Het woonproject omvat ook 45 lichtrijke
appartementen met één, twee of drie slaapkamers.
De grote glaspartijen zorgen voor veel lichtinval
waardoor er een sterk ruimtegevoel heerst.
De appartementen vinden onderdak in
verschillende gebouwen op de site. Elk gebouw
heeft een eigen identiteit en is apart bereikbaar
vanuit het binnengebied of vanuit de ondergrondse
parking via trap of lift. Alle gebouwen bieden
andere uitzichten, wat een andere beleving
met zich meebrengt.
Parkappartementen

+ Ruime, geborgen leefterrassen
+ Groene gezelligheid met zicht op de parktuin
+ Kwalitatieve afwerkingsgraad
+ Oppervlaktes tot 160 m²
Urban appartementen

+ Ruime, geborgen leefterrassen
+ Zuidwestelijke oriëntatie
+ Het uitzicht op de pleintjes en steegjes
zorgt voor connectie met de stad

+ Functionele indeling met optimaal ruimtegebruik

Zie je jezelf binnenkort ook gezellig
groen wonen in de binnenstad?
Ontdek Gulden Roos op www.guldenroos.be en maak een persoonlijke afspraak
in het verkoopkantoor ter plaatse via info@guldenroos.be of +32 (0)9 242 90 30.

guldenroos.be

CREATORS OF TRIPLE—A PLACES

®

CAAAP staat voor creators of triple-A places. De 3 A’s definiëren niet alleen
onze projecten, ze zeggen ook waar wij als projectontwikkelaar voor staan.

AMBITIE
Met onze creativiteit willen we meebouwen aan de stad van de toekomst. Dat is
voor ons meer dan energiezuinig bouwen. Het is de perfecte interactie tussen
de gebouwen, de mensen en de omgeving. We dagen onszelf uit om altijd beter
te doen. CAAAP doet buurten opnieuw bloeien.

ARCHITECTUUR
Sterke architectuur is voor ons onmisbaar, maar wij gaan verder dan dat.
Samen met stedenbouwkundigen en architecten maken we een masterplan.
In dat plan gaan architectuur en aandacht voor de publieke ruimte hand in
hand. Zo geven we een nieuwe identiteit aan de hele buurt.

A-TEAM
Wij zijn mensen die projecten ontwikkelen voor mensen. Ons team is onze
grootste troef. Omdat CAAAP deel is van de Artes Group staan we als bouwteam nog sterker. Met onze passie creëren we plaatsen met een ziel.

CAAAP.BE
DEDI CAT ED DEV ELO P E RS

