De Heerenhuizen

De karaktervolle voorgevel van de Heerenhuizen
springt onmiddellijk in het oog wanneer je
aankomt in de Witherenstraat. Daarachter
gaan tien unieke lofts schuil, waar is nagedacht
over elk detail en alles piekfijn is afgewerkt.
Zoals het een herenhuis betaamt, kan je in de
woningen genieten van hoge plafonds. Ze doen
je onmiddellijk terugdenken aan de grandeur van
weleer.
De prachtige groene stadstuin is de kers op de
taart. Naast het Hanssenspark is het één van
de grootste groene longen van het centrum van
Vilvoorde. Het oude schildersatelier in de tuin
zal gerestaureerd worden tot een plek waar
ontspannen centraal staat. Gezellig aperitieven
met de buren, barbecueën met de vrienden … Het
is er een oase van rust midden in het centrum.
De Heerenhuizen, dat is kiezen voor het unieke.
Zie jij jezelf hier al bij het ochtendgloren
ontwaken?

1.

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw
va n T r o o s t

De kerk van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost
dateert uit 1663-1665 en werd in 2006
verheven tot basiliek. In de sobere basiliek prijkt
vandaag nog steeds het miraculeuze beeld van
Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost dat in de 13de
eeuw werd geschonken door Sofia Van Thüringen,
echtgenote van Hendrik II van Brabant.
2.
W i n k e l s t r a at

De Leuvensestraat is de grootste winkelstraat
van Vilvoorde. Stap eens binnen in de lokale
boetiekjes of geniet van één van de vele
horecaplekken.
3.
Grote Markt

De Grote Markt in Vilvoorde onderging in 2018
een grote metamorfose. De nieuwe ondergrondse
parking zorgt voor heel wat parkeergelegenheid
middenin het centrum. En zo is er bovengronds
meer plaats om te genieten. De gezellige
terrasjes kijken uit op het vernieuwde stadsplein
en ondertussen dat jij geniet van een drankje
kunnen de kinderen zich helemaal uitleven in de
waterpartij.
4.
V’Ice

Werken in de Heerenhuizen

Wil je wonen en werken in de Heerenhuizen
combineren? Dan is de loft met eigen ingang
op het gelijkvloers helemaal iets voor jou. De
aparte praktijkruimte zorgt voor een duidelijk
onderscheid tussen werk en privé. Zit het
werk erop? Dan trek je de deur dicht en stap je
rechtstreeks je woning binnen.
De architect van het project, Styfhals
Architecten, werd trouwens zelf zo verliefd
tijdens de ontwerpfase dat ze besloten er hun
kantoren in onder te brengen. De bovenste
verdieping van de Heerenhuizen wordt dus het
creatieve hart van het architectenbureau.

De zoetste hotspot van Vilvoorde. Het
ambachtelijke ijssalon is nog maar een jaartje
oud, maar ondertussen een vaste waarde op de
Grote Markt. Lode bereidt het ijs ter plaatse op
traditionele en ambachtelijke wijze. Nu rest ons
enkel nog de vraag: “Voor welke smaak kies jij?”.
5.
Stoom

Wat krijg je wanneer je een jong Vilvoords koppel
met passies rond interieur, architectuur en koffie
in een prachtige bank uit de jaren 70 plaatst? Een
knaller van een koffiebar met vele lekkernijen,
in de bankkluis een kinderruimte en op de
bovenverdieping prachtige workspaces. Spring er
eens binnen voor de lekkerste koffiecreaties of
een heerlijke lunch!

I m o ya

Met de ontwikkeling van de Heerenhuizen
is Imoya niet aan haar proefstuk toe. De
heropwaardering van de binnenstad van Vilvoorde
begon met de realisatie van Kantfabriek en werd
opgevolgd door Kantkwartier. De lofts van de
Heerenhuizen luiden de laatste fase in. De focus
van Imoya is duidelijk: stadskernontwikkeling
en reconversieprojecten. Steeds met het oog op
verbinding. Mensen verbinden met hun omgeving.
De toekomst verbinden met het verleden. En
vooral mensen verbinden met elkaar.
STOOM

6.
S t r e e ta r t

Wanneer je tussen de pilaren van de Europabrug
wandelt, heb je ogen te kort. Als je goed kijkt,
ontdek je dankzij de meer dan 10 verschillende
graffiti kunstwerken heel wat over Vilvoorde.
Zo is de stierenvechter een verwijzing naar de
grote Spaanse gemeenschap en kan je ook het
Brabants Trekpaard, het symbool van Vilvoorde,
terugvinden.
7.
Steenkaai

De Steenkaai dat is zalig wandelen en fietsen
langs het water. Wist je trouwens dat de
waterbus die er stopt je in een mum van tijd in
Brussel brengt?
8.
Z e n n e pa d

Het charmante Zennepad is een echte verborgen
parel. Flaneer op het houen vlonderpad langs de
Zenne en spot de vele verschillende waterdieren.
Het is de ideale plek om even tot rust te komen
en te genieten van de natuur.
9.
H a n s s e n s pa r k

Wandelen, joggen, picknicken, spelen … Het
Hanssenspark in het centrum van Vilvoorde is de
uitgelezen plaats om heerlijk te vertoeven. Met
een oppervlakte meer dan 6ha is het de grootste
groene long van de stad.
10.

K a n t fa b r i e k e n
K a n t k wa r t i e r

Misschien herken jij de voorgevel van Kantfabriek
wel als Massa uit de serie Lisa op VTM. In het
echte leven kan je er appartementen terugvinden.
Kantfabriek en Kantkwartier zijn Imoya’s eerste
realisaties in Vilvoorde om de stadskern te
vernieuwen.

Startpunt Witherenstraat
Unieke route (3,5km)
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www.deheerenhuizen.be
www.imoya.be
info@imoya.be
02 787 02 05
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