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De Rijnpoortvest en Ankerrui maakten lang geleden deel uit van het 
netwerk van de Antwerpse haven. Vandaag maken we van Rijnpoort 

opnieuw een veilige haven. 

Een stijlvol bouwwerk middenin de bruisende stad.
Een plek waar echte stadsbewoners genieten van de rust.

Een deel van de stad en een gezellige thuis.

WELKOM  
BIJ RIJNPOORT.

THUIS.
WELKOM

ALLE 3D BEELDEN IN DEZE BROCHURE ZIJN INDICATIEF.
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Antwerpen, de metropool. Een stad als 
geen ander. Waar roemrijke geschiedenis 
naadloos aansluit bij de nieuwste trends en 
ontwikkelingen. Een stad die leeft, bruist en er 
telkens weer anders uitziet, maar nooit haar 
karakter verliest. Een grootse wereldstad, die je 

verwelkomt als een oude vriend. 

En te midden van dit alles ligt … Rijnpoort.  
Jouw veilige haven in de stad.

BRUIST.
RIJNPOORT STAAT ER 

MIDDENIN.

ANTWERPEN



6 7



8 9

In Antwerpen zijn geschiedenis en vernieuwing nooit 
ver van elkaar verwijderd. Rijnpoort ligt precies op 
de plek waar je dit het beste kunt ervaren. Tussen 
het beroemde historische centrum en het trendy 

Eilandje. Tussen Rubens en het Mas. 

JOUW 
STAD.

JOUW UITVALSBASIS.
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Gezellig kuieren door de binnenstad of 
praktische verplaatsingen maken zonder 
onnodig tijdsverlies? Hier ligt Antwerpen én de 

wereld letterlijk aan je voeten

Op de hoek van de Rijnpoortvest en de Ankerrui 
worden bestaande gebouwen omgetoverd 
en uitgebreid tot gloednieuwe woningen voor 
de moderne stedeling. Comfort, kwaliteit én 
hemelse rust vlakbij de charme van de oude stad 
en de hippe bars, winkels en galerijen op het 
Eilandje. Rijnpoort ligt op een steenworp van de 
Leien, de vitale verkeersader van de stad, en op 
wandel- of fietsafstand van het wereldberoemde 
Centraal Station, dus ook wie het graag buiten 
de stadsgrenzen zoekt, vindt hier een ideaal 

vertrek- en aankomstpunt. 
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Londenstraat

EILANDJE

LINKEROEVER

GROTE MARKT

Park Spoor Noord

CENTRUM

Van Aerdtstraat

Oranjestraat

Viséstraat

Halenstraat

Kerkstraat

Sint-Jacobsmarkt

Kipdorp

Lange Nieuwstraat

MAS
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Wie vandaag naar Antwerpen verhuist, kiest 
er bewust voor om zich onder te dompelen in 
het wervelende stadsleven. Maar achter de 
muren van Rijnpoort vind je een oase van rust 
als welkom tegenwicht voor de hectiek van 
buitenaf. In de gemeenschappelijke binnentuin 

is het heerlijk vertoeven en thuiskomen. 

Maar ook buiten de muren van het project krijgt 
Antwerpen een frisse make-over. De volledige 
buurt wordt in een modern kleedje gestoken. En 
daarbij staan de bewoners centraal: met betere 
fietspaden, de nodige ruimte voor voetgangers 
en extra groen, wordt de wijk rond Rijnpoort een 

aangename en comfortabele leefomgeving.

OASE
ZKT DYNAMISCHE 
STADSBEWONER.

GROENE
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Naast de kathedraal en de Boerentoren, definieert 
nog een derde monumentaal gebouw sinds enkele 
jaren de Antwerpse Skyline. Het iconische uit rode 
steen opgetrokken Museum Aan de Stroom heeft een 
plekje veroverd in de harten van de Antwerpenaren. 
Vanuit de hoger gelegen woningen in Rijnpoort 
heb je een fantastisch zicht op dit kenmerkend 
pronkstuk en de levendige omgeving. Je geniet van 
een prachtig uitzicht over dit bruisende deel van de 

stad en dat allemaal vanuit je eigen stekje.

Met zo’n prachtig panorama sta je altijd in verbinding 
met de stad.

ICONEN
SPOTTEN VANUIT  
JE WOONKAMER
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Mag het wat meer zijn? Bij Rijnpoort hoef je geen 
compromis te zoeken tussen je verschillende eisen.  
Je vindt op deze centrale locatie appartementen met 1, 2 
of 3 slaapkamers en ruime penthouses. Voor elk gezin en 
elke woonsituatie vind je een geschikte oplossing binnen 

dit bijzondere renovatieproject.

JE OOK

ZOEKT
WAT

ROOFTOP APPARTEMENTEN
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Onder de vlag van projectontwikkelaar 
Fides Invest mag je er prat op gaan dat er 
gebouwd en verbouwd wordt zonder de 
historische en culturele verbindingen met 

de stad uit het oog te verliezen. 

tegen te zeggen. Rijnpoort staat garant 
voor kwalitatief hoogstaand vastgoed op 

een toplocatie. 

Daarnaast mag je rekenen op een 
afwerking om
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