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Over The Roastery
The Roastery situeert zich op de voormalige site van koffiebranderij Jespers. De 15
appartementen en lofts verdeeld over 3 gebouwen zijn gevormd rond een centrale
binnentuin die een oase van rust biedt in de bruisende buurt. Gezelligheid is hier troef
dankzij de ideale verbinding tussen de modewijk, het trendy Zuid en de oude binnenstad.
Een prachtige locatie om te leven, wonen en genieten.

Een mix van nieuwbouw en renovatie zorgen
voor een mooi contrast in dit karaktervol
project te midden van ‘t stad. De architecturale

Uniek wonen
in ’t stad?
Welkom in
The Roastery

details en hoge afwerkingsgraad zorgen voor
een exclusieve inrichting die doorheen het
hele project voelbaar is.
The Roastery is uniek dankzij haar robuuste
karakter gecombineerd met een tijdloze
elegantie. Met een knipoog naar zowel
het verleden als de toekomst is dit project
de perfecte balans tussen innovatief en
karaktervol wonen.
Welkom in The Roastery, waar wonen in hartje
Antwerpen een nieuwe dimensie krijgt.

www.projecttheroastery.be
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De omgeving

Kathedraal

Groenplaats

Kloosterstraat

The Roastery ligt pal in het historisch centrum van Antwerpen.
Voetgangerstunnel

The Roastery East toont zich aan het gezellige plein van “Den
Oever”. The Roastery is gelegen op wandelafstand van de Grote
Markt, Voetgangerstunnel en Kloosterstraat. Om de hoek wandel
trekpleisters van Antwerpen.
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Wonen in hartje Antwerpen
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Voetgangerstunnel

Groenplaats metrostation

dineren, winkelen of bijbabbelen met een kopje koffie. Wil
je wat uitwaaien aan de Schelde? Neem dan de boot of

Antwerpen centraal station

voetgangerstunnel om snel de groene gordel rond Antwerpen te
bereiken. The Roastery biedt het beste van twee werelden.
Park Munthof

1.8km

Antwerpen centraal station

400m

Groenplaats metrostation

100m

De heraangelegde Scheldekaaien

Ook in de buurt: de levendige Vrijdagsmarkt en Antwerpen Zuid met haar
bruisend uitgaansleven.
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“

Over de architecten
Studio Inarco is een dynamisch team van planners

Een perfecte blend
van verleden en toekomst
De authentieke bouwstijl en de gezellige sfeer van de voormalige koffiebranderij blijven behouden, maar worden in een
hedendaags jasje gestoken. De gevel aan de zijde langs “Den Oever” wordt bijvoorbeeld in oorspronkelijke stijl heropgebouwd. Ook
de andere voorgevels zullen hun specifiek lijnenspel behouden en herinneren aan de architecturale karakteristieken van weleer.
De inrichting van het project is toekomstgericht uitgewerkt. Zo is er extra aandacht voor parkeerplaats voor uw fiets of bakfiets.
Rijdt u graag elektrisch? Geen probleem! In The Roastery heeft u de mogelijkheid om uw fiets of wagen elektrisch op te laden.
Verder kan u ook gebruik maken van de gemeenschappelijke digitale pakketbrievenbus, een slimme automaat voor het ontvangen
en verzenden van al uw pakjes.

en architecten gespecialiseerd in innovatieve
stadsontwikkelingen. Met een doordachte architectuur
en oog voor detail hebben ze de voormalige
koffiebranderij kunnen omvormen tot een unieke
woonplek in de oude binnenstad.
“De drie archetypische gevels geven een uniek
karakter aan The Roastery. Deze wordt extra
benadrukt door het gebruik van eerlijke materialen.”
Architect Kris Rymenants volgt de uitvoering van het
project in detail op en zorgt voor een feilloos verloop. Met
de begeleiding van verschillende high-end projecten
zoals de jachthaven op Linkeroever als deze van Cadzand,
is hij niet aan zijn proefstuk toe.

Deze combinatie maakt van The Roastery een perfecte blend van verleden en toekomst.
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Een stukje geschiedenis
De naam en vormgeving van The Roastery is absoluut niet gestolen. De gebouwen
hebben een prachtige geschiedenis die koffie, familie en het stadsleven in
Antwerpen aan elkaar weeft.

Het familiebedrijf -oorspronkelijk een kruidenier-, dat de lange
lijn van Jespers volgt, start met grootvader Cornelius Jespers. Op
6 juli 1900 doet hij een aanvraag om “een zinken koffiemolen” uit
te hangen. In 1904 wordt de Kloosterstraat verlaten en een jaar
later worden de verbouwingsplannen van de Oever opgesteld.

Na de Watersnoodramp in 1953 krijgt de winkel een opvallende
aanwinst: een grote, moderne koffiebrander. Jespers groeide uit
tot supermarkt met als specialiteit vers gebrande koffie. In 2021
sluit Jespers zijn deuren en kiezen ze voor een volledig online
bestaan. Het verhaal van de koffiebranderij wordt meegenomen
in een nieuw ontwikkelingsproject en heropleving van de site.
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Wonen in The Roastery

The Roastery West
Langs het Scheldeken
merk je meteen de
pakhuisarchitectuur van
The Roastery West op met
5 loftappartementen en 1
penthouse.
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Meer info op p.22

The Roastery East

Centraal in The Roastery bevindt

Wandel de 4 appartementen

zich een groene oase in de vorm
van een grote stadstuin met
fietsenstalling.
Het gehele project The Roastery
is fietsvriendelijk dankzij het
integreren van een fietsenlift en
ruimte voor de stalling van een

The Roastery South
Betreed 4 appartementen
van The Roastery South
langs het straatje naar
de Scheldekaaien, een
gezellig steegje in hartje

van The Roastery East binnen
langs de Oever. De prachtige
vitrine op het gelijkvloers

Stee

sluit mooi aan bij de gezonde

gske

n

dynamiek van het recent
aangelegde pleintje.

Antwerpen.
Meer info op p.14

brede variatie aan fietstypes.
Meer info op p.18
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Gezamenlijke binnentuin

The Roastery East
The Roastery East is een nieuwbouwproject met een
hoogstaande afwerking. De hoge plafonds zorgen voor
een maximalisatie van het ruimtegevoel. Het gebouw
wordt heropgebouwd naar analogie van de historische
gevel. De charmante vitrine met groene accenten,
hoge ramen en hoogstaand buitenschrijnwerk zorgen
voor een knipoog naar het verleden. Bovenaan bevindt
er zich een luxe penthouse met zonneterras. Het
appartement op de 1ste verdieping heeft een prachtig
dakterras.

3 appartementen
1 penthouse
Winkel

14

15

Luxe penthouse

The Roastery East
Oppervlakte interieur
Oppervlakte terras

108m²
11m²

446

397

BADKAMER

618

240

495

LEEFRUIMTE

SLAAPKAMER 2
APP OE4.01
bruto: 107,60 m2

TERRAS
11,20 m2

344

348

388

BERGING
165

275

WC
INKOM
270

SLAAPKAMER 1
450

KEUKEN
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Slpk

Int

Terras

Appartement 1.01

1

2

123m2

27m2

Appartement 2.01

2

2

113m2

9m2

Appartement 3.01

3

2

113m2

9m2

Appartement 4.01

4

2

108m2

11m2

Lichtrijke ruimte
De appartementen in The Roastery
East zorgen met hun kamerhoge
ramen voor een overvloed aan
Niveau 4

daglicht en een enorm gevoel aan
ruimte.

-Niet contractueel document

Oe
ver

Verdieping

-Meubels, schrijnwerk en buiteninrichting zijn indicatief
-Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stabiliteitentechnieken

Steegsken
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The Roastery South
The Roastery South is een renovatieproject waarbij je vanop het terras een prachtig
uitzicht hebt op de kathedraal en de binnentuin. Er is gekozen voor het behoud
van de karaktervolle gevel met authentieke inkompoort. De appartementen
beschikken over hoge ramen die het gebouw ruimte en licht geven.

3 appartementen
1 nieuwbouw penthouse
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Appartement

The Roastery South
78m²

Oppervlakte terras

21m²

TERRAS
20,90 m2

188

Oppervlakte interieur

Verdieping

Slpk

Int

Terras

Appartement 1.01

1

1

78m2

21m2

Appartement 2.01

2

1

78m2

8m2

Appartement 3.01

3

1

78m2

8m2

Appartement 4.01

4

1

78m2

8m2

Garage zijde Steegsken
Elk appartement heeft toegang tot een
berging in de ruime garage met auto- en
fietslift. Elektrisch laden is hier mogelijk
voor wagens en (bak)fietsen.
369

370

373

304

SLAAPKAMER

INKOM

KEUKEN / EETPLAATS

Niveau 1

125

BADKAMER

BERGING

Oe
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244

A PP ST1.01
bruto: 78,40 m2

366
357

377

BUREAU

ZITKAMER

239

Steegsken

-Niet contractueel document
-Meubels, schrijnwerk en buiteninrichting zijn indicatief
-Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stabiliteitentechnieken
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The Roastery West
The Roastery West is een renovatieproject in loftstijl
met ruime en lichte leefruimtes. De wooneenheden
bevatten robuuste elementen met een knipoog naar
het pakhuis verleden. Door deze elementen mee te
nemen in de renovatie past The Roastery West mooi
in het straatbeeld. Dit project heeft ruime, inpandige
terrassen.
De luxe penthouse beschikt over een terras met
prachtig zicht op de omgeving.
De stadswoning beschikt op het gelijkvloers over een
directe toegang tot de binnentuin.
De ruime leefruimte in pakhuisstijl gecombineerd met
het dakterras en de directe toegang tot de binnentuin,
geven de stadswoning een ongezien karakter.

4 appartementen
1 luxe penthouse
1 stadswoning
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Karaktervolle lofts en
ruime stadswoning
De dakterrassen van dit gebouw
overvloed aan daglicht waardoor
binnen en buiten één worden.

van een lichtrijke ruimte op een
droomlocatie in hartje Antwerpen.

Appartement 0.01

glvl

2

93m2

Stadswoning 0.02

glvl / 1

3

185m2

13m2

Appartement 1.01

1

2

110m2

9m2

Appartement 2.01

2

2

110m2

9m2

Appartement 2.02

2

1

82m2

19m2

Penthouse 3.01

3

3

121m2

31m2

Karaktervolle loft

Terras

The Roastery West

Oppervlakte interieur
Oppervlakte terras

121m²
31m²

SLAAPKAMER 2

BADKAMER
164

Int

275

In de stadswoning geniet je

Slpk

0

bieden een prachtig uitzicht en een

Verdieping

WC

INKOM

5m

TERRAS
30,90 m2

4
403

411

616

LEEFRUIMTE
393

KEUKEN

Niveau 3

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 3
354

386

BADKAMER
270

BERGING
125,4

336

Oe
ver

APP SC3.01
bruto: 121,20 m2

Steegsken
-Niet contractueel document
-Meubels, schrijnwerk en buiteninrichting zijn indicatief
-Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stabiliteitentechnieken
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Info & verkoop
+32(0)473 525 000
info@projecttheroastery.be

www.projecttheroastery.be

THE ROASTERY NV
Drukkerijstraat 22 bus 2101
2000 Antwerpen
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www.projecttheroastery.be
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