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ANNA schrijft een nieuw verhaal op Linkeroever.  
Dit kleinschalige woonproject zet aangenaam wonen in een groene 

omgeving voorop. De rustige ligging en de collectieve binnentuin 
zorgen voor een unieke identiteit. Hier woon je in een verkeersarme 

wijk, snuif je de sfeer op van het nabije Sint-Annastrand  
en de jachthaven en ben je op enkele tellen in de levendige binnenstad 

van Antwerpen. Stap mee in dit nieuwe stukje Antwerpen. 
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Prachtig zicht op de  
skyline van Antwerpen 

ANNA vindt haar plek op Linkeroever, een verrassend 
stukje Antwerpen. Het is als een klein dorp in de grote 
stad, waar het telkens een beetje voelt als vakantie. 
Vanop de groene oevers aan de Schelde heb je een 
prachtig zicht op de skyline van Antwerpen.
 
Het bekende Sint-Annastrand is nog steeds een 
populaire trekpleister waar het tijdens de 
zomermaanden gezellig druk kan zijn. Ook de nabije 
jachthaven straalt een unieke sfeer uit. Kriebelt het om 
te sporten? Dan kan je heerlijk zwemmen in het 
openluchtzwembad De Molen of een spelletje padel 
spelen in één van de padelclubs. 

Linkeroever staat ook bekend als de groene rand rond 
de stad die perfect per fiets te ontdekken is. 
Fietsliefhebbers kunnen er hun hart ophalen en van 
hieruit starten met enkele mooie fietstochten binnen én 
buiten de stad. 

Parel aan de Schelde 

Linkeroever is een stadsdeel van Antwerpen, een parel 
aan de Schelde waar het bruist van leven en activiteit. 
Met een kort tochtje op de veerboot, bereik je vlot het 
stadscentrum. De beroemde voetgangerstunnel met 
authentieke houten roltrappen is een van de 
gemakkelijkste manieren om een uitstapje naar de 
overkant te maken. 

Mobiliteit 

Met de wagen zijn de belangrijkste invalswegen vlot 
bereikbaar. Bovendien zal de Oosterweelverbinding 
ervoor zorgen dat de buurt nog verkeersveiliger wordt. 
Er staat verder ook nog een nieuwe fiets-wandelbrug op 
de planning die linker- en rechteroever van de stad met 
elkaar zal verbinden.



Vlakbij de oevers van de Schelde in Antwerpen verrijst 
binnenkort een gezellige, nieuwe woonplek. ANNA wordt een 
kleinschalig woonproject met 40 appartementen en 6 woningen 
met een groen karakter dat deze buurt leven en dynamiek 
inblaast.  

+  centrale ligging in rustige residentiële wijk
+  groene parktuin 
+  kwalitatieve afwerking

Verrassend Linkeroever 

ANNA bevindt zich in een rustige, residentiële buurt maar wel 
vlakbij alle voorzieningen zoals winkels, scholen en gezellige 
horeca-adresjes. Geniet van een prachtige zonsondergang met 
zicht op de skyline van Antwerpen of maak een mooie wandeling 
langs de groene oevers van de Schelde. 

 

Een aangename woonomgeving gericht op beleving  
en ontmoeting was het vertrekpunt voor het ontwerp.  
Door de integratie van het buurtcentrum maakt ANNA  
echt deel uit van de buurt. 

De omgeving rond het project wordt gekenmerkt door  
een netwerk van paden dat verschillende informele  
plekken verbindt. ANNA wordt naadloos opgenomen in dit  
buurtnetwerk door de afgebakende buitenruimtes en  
gebouwen op een speelse manier van elkaar te  
onderscheiden.

De binnentuin vormt een oase van rust en groen.  
Het private woonerf maakt de site doorwaadbaar en vormt 
de scheiding tussen de woningen en de appartementen.  
Tot slot zijn er ook de private tuinen van de woningen die 
door een achterliggend pad bereikbaar zijn via een tweede, 
informele ingang. 

Deze groene buitenruimtes sluiten mooi aan op de  
architectuur. De doordachte materiaalkeuzes geven  
een eigentijds antwoord op het klassieke kleurenpallet, 
waardoor het project eigenheid en herkenbaarheid  
uitstraalt. ANNA is een project met een sterke eigen  
identiteit dat tegelijk haast onopvallend opgenomen wordt  
in de omgeving.
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Aan de (linker)oevers van de Schelde 

De projectnaam ANNA werd bewust gekozen om de link met de 
geschiedenis van de buurt te behouden. Het Sint-Annastrand 
verwijst naar het voormalige dorpje Sint-Anna, wat een 
populaire trekpleister was bij veel Antwerpenaren om mosselen 
te komen proeven. Het dorpje bestaat niet meer, maar je kan 
nog steeds wegdromen op het strand, mosselen eten in één van 
de vele horecazaken of simpelweg genieten van een prachtig 
uitzicht over de stad en de haven. 



AANGENAME WOONSITE  
MET EEN GROEN HART

Gezellig wonen 

ANNA biedt een woonmix van 6 stadswoningen en  
40 appartementen verdeeld over twee gebouwen. 

De 6 stadswoningen zijn perfect voor jonge gezinnen die op 
zoek zijn naar een compacte en betaalbare woning. 
Elke woning geniet van een eigen privétuin. 

Het woonproject omvat ook 40 appartementen met een 
evenwichtig aanbod van één, twee of drie slaapkamers.  
Alle appartementen hebben een inpandig terras met 
optimale oriëntatie. Hier geniet je van mooie  zichten op de 
groene binnentuin en de gezellige omgeving. 

Er is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan een 
aangename, uitnodigende buitenruimte. Hoge bomen en 
lagere, bloeiende planten en grassen maken het een kleurrijk 
geheel een rustige plek om te vertoeven voor de nieuwe 
bewoners. Tussen de twee woongebouwen, bevindt zich een 
groene doorsteek die de Fromentinstraat en de Victor 
Hugostraat met elkaar verbindt. 



Jouw nieuwe (t)huis

In ANNA 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. Samen met jou maakt de 
interieurcoördinator een ontwerp op waarin jouw identiteit en 
persoonlijke smaak tot uiting komt. We zorgen ervoor dat zowel 
functionaliteit en esthetiek perfect bij elkaar aansluiten en je  
je meteen thuis voelt in je appartement of woning.

Vanuit CAAAP doen wij een voorstel voor een doordachte  
indeling en bieden we een waaier aan keuzemogelijkheden  
aan voor de afwerking van jouw nieuwe thuis.   
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Zie jij jezelf hier al wonen? 

Neem vrijblijvend contact op met CAAAP
via 03 569 92 86

anna-aan-de-schelde.be
verkoop@anna-aan-de-schelde.be



 

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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