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Abdijbeke schrijft een nieuw verhaal op een boogscheut 
van de Brugse binnenstad. Het is een nieuwe woonplek met 

ruime appartementen die gericht zijn op leven en beleven. 
Hier woon je aan de poort van Brugge, geniet je van de rust 

in een verkeersarme wijk en word je omgeven door groen. 
Stap mee in dit nieuw stukje Brugge en ontdek Abdijbeke.
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Aan de poort van de historische binnenstad 

Met zijn middeleeuwse steegjes en kanaaltjes, chocolatiers van 
wereldniveau en een imposant cultuurhistorisch patrimonium  
is het niet vreemd dat de historische Brugse binnenstad 
opgenomen werd als UNESCO werelderfgoed.  
Brugge is al eeuwenlang een befaamde wereldstad met 
internationale aantrekking. 

Sint-Andries is één van de meest welvarende deelgemeenten  
van Brugge. De ruimere buurt rondom de Abdijbekestraat en 
Hoog-Brabantlaan bloeide letterlijk toen “Orchideeënkoning” 
Frederick Sander vanaf eind 19e eeuw er met zijn tuinbouwbedrijf 
floreerde. Deze eminente bloemenkweker heeft een onuitwisbare 
stempel gedrukt op het Sanderkwartier en vandaag refereren de 
straatnamen nog naar de fleurige geschiedenis.

Centrale ligging  
en vlotte bereikbaarheid 

Brugge heeft nog veel meer te bieden dan een 
rijke geschiedenis en cultuur. Zo kan je er 
heerlijk wandelen in één van de vele 
stadsparken en halen fietsers hun hart op 
tijdens een mooie tocht langs de Brugse 
vesten, door het ommeland of richting de 
Kust. De centrale ligging zorgt bovendien 
voor een vlotte bereikbaarheid met de wagen 
richting binnenland.
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Buitengewoon anders 

De oude site van het Provinciehuis in Sint-Andries krijgt  
een nieuwe bestemming. In het hart van een rustige wijk  
en aanpalend met het Frederick Sanderpark wordt woonproject 
Abdijbeke gerealiseerd. 

Abdijbeke biedt een woonmix van zowel een- als tweeslaapkamer- 
appartementen met grote terrassen en lichtrijke leefruimtes 
aangevuld met enkele hoekappartementen met drie slaapkamers 
en twee terrassen. Daarnaast zijn de architecturale duplex-
appartementen echte eyecatchers door de doordachte inplanting 
van de dubbelhoge vides. De uitzonderlijk goede ligging in 
combinatie met de frisse en gedurfde architectuur maken van 
Abdijbeke een bijzondere plek om te wonen en te genieten.

+ verfrissende architectuur 
+ uitzonderlijke ligging 
+ royale ruimtes met aandacht voor privacy 
+ 38 lichtrijke appartementen 
+ ruime, zuidgeörienteerde terrassen
+ stijlvolle en hoogwaardige afwerkingspakketten
+ persoonlijke interieurcoördinator

 

Project Abdijbeke ligt tussen twee groenzones die dankzij 
de groenaanleg doorheen de site in elkaar over lopen.  
Het project biedt een onbeperkte doorwaadbaarheid  
voor voetgangers en fietsers en de twee nieuwe gebouwen 
worden zo gepositioneerd dat ze beide een mooi zicht 
hebben op het Frederik Sanderpark. 

Als knipoog naar de vele serres die de site ooit sierden, 
wordt een frivole witte structuur tegen de zuidgerichte 
gevels voorzien. Deze combinatie van terrassen en 
plantenbakken fungeert als multifunctionele filter.  
Niet alleen vormt de structuur een luifel tegen de zon, 
maar zorgt deze ook voor de nodige privacy. 

Er wordt gebruik gemaakt van mooie, warme en duurzame 
gevelmaterialen die harmonieus samengaan met de 
architectuur van omliggende gebouwen. Tegelijk vallen de 
gebouwen goed op tegenover hun groene achtergrond.

Abdijbeke is speels en evengoed rationeel, massief en 
vederlicht, transparant en geborgen.

Declerck-Daels architecten

EEN BIJZONDERE PLEK
OM TE WONEN 

EN TE LEVEN 



RUIM EN KWALITATIEF WONEN 
MET OOG VOOR DETAIL 

Op enkele tellen van de  
Brugse binnenstad

Abdijbeke ligt langs de Abdijbekestraat en de  
Hoog-Brabantlaan. Je woont er op enkele tellen van de  
Brugse binnenstad met alle voordelen en de rust van een 
verkeersarme, residentiële wijk. Het project ligt centraal  
en vlakbij openbaar vervoer, winkels, scholen en 
zorgvoorzieningen. Op een kwartiertje wandelen ben je in het 
hart van de Brugse binnenstad en kan je het stadsleven 
opsnuiven. Winkelen, wandelen, uit eten gaan of cultuur 
beleven, alles is dichtbij.

Groen als basis voor je nieuwe thuis 

De gebouwen van Abdijbeke worden gekenmerkt door een 
gedurfde en frisse architectuur waardoor er een zeker 
contrast ontstaat met de aanwezige bebouwing in de 
omgeving. Er wordt sterk ingezet op buitenbeleving door de 
aanleg van nieuwe groenzones en de connectie met het 
aanpalende park.

De centrale, doorwaadbare groenzone in het project sluit 
aan op het Frederick Sanderpark en dient als levendige basis 
voor de twee nieuwe gebouwen. Het nodigt uit tot verpozen en 
rustig kuieren. In deze openbaar toegankelijke tuinzone kan je 
zorgeloos genieten.  

Absolute privacy en comfort 

De sublieme penthouses bieden je absolute privacy en een 
fenomenaal zicht vanop de perfect georiënteerde ruime 
terrassen. De ondergrondse parkeergarage is gericht op 
maximaal gebruiksgemak en comfort. In je garagebox kan je 
naast je wagen ook je fiets kwijt. Daarnaast zijn er ook enkele 
staanplaatsen en bergingen beschikbaar.



ERVAAR LICHT, RUIMTE EN RUST.
HIER LOPEN BINNEN EN BUITEN 
GRENZELOOS IN ELKAAR OVER

De ruime leefappartementen 
combineren klassevol wonen  

met een intense buitenbeleving.  
De grote ramen, lichtinval en 

terrassen brengen het buitengevoel 
tot in je woonkamer. Een plek  

waar je tot leven komt  
én tot rust. 

OUTSIDE IN



Wonen in Abdijbeke is puur genieten 

In Abdijbeke staan de bewoners centraal.  
We gaan voor niets minder dan het ultieme wooncomfort.  
Om dit te bereiken, word je doorheen het hele traject  
bijgestaan door een persoonlijke interieurcoördinator.  
Zij stemt samen met jou de afwerking van jouw appartement 
af op jouw persoonlijke smaak. 

Je kan nog een stapje verder gaan in het ontwerp van je 
droomwoning en de indeling van je appartement helemaal zelf 
bepalen. Je interieurcoördinator luistert naar jouw specifieke 
noden om zo tot de beste oplossing te komen. 

Een gepersonaliseerd ontwerp voor maatmeubilair of  
professioneel advies voor schilderwerken, verlichting  
of gordijnen? Je interieurcoördinator staat je graag bij.  
Zo kan je zorgeloos uitkijken naar je nieuwe thuis. 

JOUW PERSOONLIJKE 
INTERIEURARCHITECT BEGELEIDT JE 

MET PASSIE VOOR PERFECTIE
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Samen met jou maakt de interieurcoördinator een 
ontwerp op waarin jouw identiteit en persoonlijke 
smaak sterk tot uiting komt. We zorgen ervoor  
dat dit ontwerp zowel functioneel als esthetisch 
perfect bij elkaar aansluit en je je meteen thuis 
voelt in je appartement.

Het parket loopt over het volledige  
appartement door en geeft het een aangename, 
stijlvolle afwerking. Ook de volledig ingerichte 
keukens zijn exclusief, Belgisch maatwerk met 
kwalitatieve toestellen en uitgebreide functies.  
Sanitair is van Duravit en kraanwerk van Grohe. 
In de duplexen en penthouses gaan we nog een 
stapje verder en wordt sanitair voorzien uit het 
designgamma van Philippe Starck voor Duravit.

Laat je alvast inspireren door het moodboard 
dat onze interieurcoördinator voor je heeft 
samengesteld. Hier zie je in één oogopslag hoe 
de combinatie van duurzame, kwalitatieve 
materialen rust en evenwicht uitstralen.

Ervaar de kracht van dit verfrissende woonproject 
en ontdek Abdijbeke.
 

 

KWALITATIEVE
EN DUURZAME 
MATERIALEN



Zie jij jezelf hier wonen?
Neem vrijblijvend contact op voor meer info en verkoop.

abdijbeke.be

ontwikkelaar makelaars

T 09 242 90 30 T 050 45 03 45 T 050 44 49 99 T 050 68 83 88

Buitengewoon anders wonen in Brugge 

De projectnaam Abdijbeke werd bewust gekozen om de link met de vroegere 
identiteit van de site te behouden. Zo blijft het project historisch verankerd met 
zijn locatie en de buurt. In het project wordt sterk ingezet op buitenbeleving, 
de aanleg van nieuwe groenzones en de connectie met het aanpalende park.

Hier leef je net buiten de stad in een luxueus appartement, beleef je 
een nieuwe dimensie van rust, luxe en comfort en woon je buitengewoon 
anders in Brugge. 



 

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 bouw-
team nog sterker. Met onze passie creëren we plaatsen met een ziel. 
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CAAAP.BE
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