
STIJLVOL WONEN AAN HET WATER





WELKOM BIJ BRIG

Op een van de voormalige scheepswerven in 

Boom verrijst binnenkort een prachtig nieuw 

woonproject: Brig. De naam verwijst naar de brug 

die daar tot 1945 de linker- en rechteroever van de 

Rupel met elkaar verbond. Dankzij Brig wordt het 

opnieuw een plek van verbinding en ontmoeting. 

Niet tussen oevers maar tussen mensen, de 

gemeente Boom en de prachtige omliggende natuur. 

ONOPVALLEND OPVALLEND

Brig bestaat uit vier organisch gevormde 

   bouwvolumes ontworpen door Binst Architects. 

Ze vallen op door hun eigentijdse vormgeving, hun 

originele inplanting in de vorm van een  klavertje

vier en hun duurzaamheid.

PROJECT





“U vindt in Brig een  
rustige plek voor uzelf,  

terwijl u vlakbij het centrum  
van Boom woont.“

TUSSEN ANTWERPEN EN BRUSSEL

U werkt in Boom of in een van de steden op de as 

Antwerpen-Mechelen-Brussel? Brig is “the place to 

live”. U geraakt vlot op uw werk en terug. ’s Avonds 

geniet u meteen van de rust vanop uw eigen terras. 

En dat met een fantastisch zicht op de Rupel.

TUSSEN BLAUW EN GROEN

U vindt Brig tussen de Bassinstraat en Hoek 

in de gemeente Boom. Aan de Rupel en op een 

 boogscheut van het Gemeentelijk Park en het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Deze 

plek is erg geliefd bij wandelaars, fietsers én 

 levensgenieters. 

LOCATIE
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1.  Grote markt

2.  Restaurant

3.  Slager 

4.  Bakker

5.  Basisschool De Hoeksteen

6.  Onze-Lieve-Vrouwinstituut

7.  Station Boom 

8.  Recreatiedomein De Schorre

9.  Restaurant

LEGENDE

BUSHALTE



EEN UNIEKE COMBINATIE  
VAN VOLUMES

De vier bouwvolumes tellen maximaal vijf 

verdiepingen en geven elkaar de nodige ruimte. 

Ze staan zo tegenover elkaar ingeplant dat elke 

wooneenheid van het project een maximum 

aan licht en uitzicht krijgt. Daarnaast heeft elk 

appartement een eigen leefterras. Want wat hebt 

u aan zo’n mooie omgeving als u er niet van kunt 

genieten vanop uw eigen terras?

EEN KNAP STAALTJE 
ARCHITECTUUR

Brig werd ontworpen door Binst Architects.  

Het bureau heeft meer dan 45 jaar ervaring 

in architectuur, interieur en urbanisme. 

Ze  omschrijven zichzelf als “de architecten van 

morgen”.  Terecht, want hun originele  ontwerpen 

vallen op door een futuristische en tegelijk 

 natuurlijke identiteit die zowel voor dynamiek  

als rust zorgt.

DESIGN

STOER & STIJLVOL 

Voor de look & feel van het project kozen de 

 architecten voor een eigentijdse combinatie van 

architectonisch beton en gecoat aluminium, 

 waarvan de gouden kleur zacht wisselt naargelang 

de lichtinval. Het  geheel oogt stoer en stijlvol. 



CHI: EEN EIGEN ENERGIECENTRALE

Maar het pronkstuk van Brig wordt zonder twijfel 

de eigen energiecentrale (CHi). Die produceert 

elektriciteit uit waterstof, een 100% hernieuwbare 

energiebron. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt 

gebruikt voor de verwarming van uw appartement. 

De elektriciteit dekt ongeveer 80% van het totale 

geschatte verbruik, en dat aan een kwart van het 

huidige tarief van traditionele elektriciteit. De eigen 

energiecentrale heeft dus drie belangrijke voordelen: 

een goedkopere energiefactuur, een lager E-peil en 

een duurzamere samenleving.

“Een groene pionier in 
de residenti le sector in 

Vlaanderen“  

BRIG ALS REFERENTIEGEBOUW

Het nieuwbouwproject gaat verder dan de laatste  

normen inzake duurzaamheid. Het overgrote 

deel van de wooneenheden wordt Bijna Energie 

Neutraal (BEN), onder andere dankzij individuele 

warmtepompboilers voor de verwarming van 

uw sanitair water. We rusten het gebouw ook 

uit met extensieve groendaken en verschillende 

voorzieningen voor duurzame mobiliteit: een 

gelijkvloerse overdekte fietsenstalling, deelwagens 

en oplaadpunten voor elektrische wagens.

DUURZAAM



365 DAGEN MOOI WONEN 

Brig bestaat uit 97 wooneenheden verdeeld over 

vier unieke bouwvolumes. Zelfs de beplanting rond 

de volumes verschilt, zodat er altijd wel een boom, 

plant, struik of bloem in bloei staat. 

EN, WAAR WIL  WONEN? 

Maak uw keuze uit één, twee of drie slaapkamers, 

en een bewoonbare oppervlakte van 70 tot 120 m2, 

exclusief buitenruimte. Elke wooneenheid heeft een 

terras, evenals plaats om uw auto vlot te parkeren 

en uw fiets veilig te stallen.

APPARTEMENTEN
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INVESTEER IN DE TOEKOMST

Als u de troeven van dit woonproject bekijkt, dan 

weet u meteen: Brig is uw investering waard. 

U kiest niet alleen voor een duurzaam 

 nieuwbouwappartement, maar ook voor een 

 aantrekkelijke locatie en een mooie omgeving op 

de felbegeerde as AntwerpenMechelen. Projectontwikkeling:

Informatie en verkoop:

Belfius Immo

02 222 77 59 | brig-boom.be | infobelfiusimmo@belfius.be

www.belfiusimmo.be  www.dca-woonprojecten.be 
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www.brig-boom.be
 

Bassinstraat - Hoek
2850 Boom


