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Bij een uniek project past een unieke investeerder

 
   onile, aangename 
kennismaking

Volgens een huizenhoge boutade bepalen 
drie criteria de waarde van een onroerend 
goed. Dat zijn de locatie, de locatie en de 
locatie.

In elk cliché schuilt een grond van waarheid. 
Daarom is het mij een eer om u Monile 
voor te stellen. De locatie van dit project is 
werkelijk uniek. De hoofdstad Brussel, de 
internationale luchthaven van Zaventem, de 
NAVO en de treinstations van Haren-Zuid en 
Brussel – ze liggen allemaal vlakbij. En toch 
is Monile rijkelijk gezegend met groen, rust 
en privacy.

Een uitzonderlijke ligging nodigt uit tot een 
uitzonderlijk vastgoedproject. Dat is Monile 
dan ook geworden. De slogan omschrijft 
het treffend: een groen eiland in het hart 
van Europa. Met als doelgroep: een breed, 
internationaal en bemiddeld publiek. 
Kortom, Monile is een project dat aan 
investeerders unieke opportuniteiten biedt.

Deze brochure stelt die opportuniteiten 
uitgebreid aan u voor. Bij het lezen wordt 
het u vast duidelijk: bij Smarthome 
ligt Monile in de bovenste schuif. Die 
betrokkenheid zoeken we ook bij de 
investeerder waarmee wij graag in zee 
gaan: een partner die oog heeft voor de 
unieke mogelijkheden, en tegelijk dit 
project een warm hart toedraagt.

Ik wens u alvast veel leesplezier, en sta met 
mijn medewerkers graag tot uw dienst voor 
meer informatie.

Neil Uyttersprot
CEO Smarthome

Monile in cijfers
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5 ijzersterke fundamenten van het project in Haren

Monile als investerings-
project: uw rendement 
is gegarandeerd

Een uniek dorpsgevoel vlakbij de hoofdstad
Groen, autoluw, rust, privacy. Vlakbij de 
metropool Brussel zijn dat zeldzame troeven. 
Het maakt Monile tot een uitzonderlijke plek, 
waar het aangenaam wonen is.

In een oogwenk in het hart van Europa
Monile bevindt zich op een boogscheut 
van treinstation Haren-Zuid, met directe 
verbindingen naar alle Brusselse stations. 
Ander openbaar vervoer is vlakbij, net als de 
luchthaven, de Ring, de E19 naar Antwerpen 
en de E40 naar Leuven, Limburg en Luik.

Een interessant publiek van huurders
Nergens zijn meer jobs te vinden dan in 
Brussel. De lonen liggen er hoger dan 
elders in het land. Dat verzekert u van groot 
potentieel van solvabele huurders.

U geniet de belangstelling van een brede 
doelgroep
Het project voorziet zowel gezinswoningen 
als appartementen met 1 of 2 slaapkamers. 
Dat maakt het aanbod aantrekkelijk voor 
singles, koppels, gezinnen met kinderen en 
senioren. Uw investering spreekt dus de 
breedst mogelijke doelgroep aan.

Monile is een project van Smarthome
Smarthome is een solide partner, 
die reeds verschillende succesvolle 
investeringsprojecten heeft opgeleverd. Ons 
kantoor is al 15 jaar gevestigd in de streek, 
die wij kennen als onze broekzak. Daardoor 
kunnen wij het potentieel van een project 
optimaal benutten.
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Wonen op maat naar 
ieders smaak

Monile telt 18 appartementen en 7 
woningen. Deze 25 wooneenheden kennen 
een gezonde mix van types en groottes, die 
zowel singles, koppels, gezinnen als senioren 
aanspreken.

Blikvanger is het centrale, groene en 
autovrije binnenplein, dat enkel toegankelijk 
is voor voetgangers en fietsers. Een verhard 
centraal wandelpad leidt tot eenieders 
voordeur.

Koning Auto regeert ondergronds. De 
parkeerruimte biedt plaats aan 20 voertuigen 
en 15 bergingen. Uiteraard kunnen er 
laadpunten voorzien worden voor elektrische 
wagens. 

In de collectieve fietsenstalling is plaats voor 
liefst 74 fietsen en een zestal bakfietsen. Het 
zachte weggebruik krijgt dus nadrukkelijk 
voorrang in het groene eiland van Monile.
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Ook de architectuur 
gooit hoge ogen

Neutraal. Sober. Stijlvol. Hip. Om de 
architectuur van Monile te omschrijven, 
dekken tal van vlaggen de lading. De 
woningen en de appartementen worden 
voorzien van dezelfde gevelsteen, met witte 
en grijze tinten. Andere kleuren van voeg, 
metselverband en oppervlaktebehandeling 
zorgen voor lichte nuances, en geven de 
gebouwen een eigen identiteit.

Rode draad doorheen de materiaalkeuze is 
kwaliteit. Zo worden de ramen uitgevoerd 
in aluminium met dubbele en driedubbele 
beglazing.  De balustrades van de terrassen 
zijn vervaardigd uit verticale aluminium 
stijlen.

“ Monile is een uniek project in de portefeuille van ons architectenkantoor. 
We creëerden als het ware een groen eiland van rust, met een centrum 
waar een dorpsgevoel kan groeien. Je hebt hier het gevoel van op het 
platteland te zijn, terwijl je toch middenin een stedelijke omgeving bent. 
Monile verenigt zo het beste van beide werelden.
Gorik Vanderperren, Impuls(e) Architecten
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Een groene 
woonomgeving als 
ijzersterk 
verkoopargument
Wonen in het groen is een levenskwaliteit. 
Daarom deed Smarthome een beroep op een 
landschapsarchitect voor de ontwikkeling van 
Monile. Op basis van zijn groenplan wordt de 
hele site ingericht als een gemeenschappelijke 
groene tuin rond een centraal autovrij 
binnenplein.

Het ontwerp voorziet de aanplanting 
van streekeigen fruitbomen en struiken, 
structurerende hagen en borders van bloeiende 
vaste planten. Elk seizoen zullen de bewoners 
volop kunnen genieten van de aanwezige natuur 
– en dat is uniek, op een flinke steenworp van de 
Brusselse Grote Markt.

Het groen biedt de bewoners niet alleen 
ademruimte, maar ook privacy. Tegelijk nodigt 
de tuin uit tot ontmoeting met de buren. Gezellig 
bijpraten kan aan de picknicktafels onder de 
fruitbomen, terwijl de kinderen naar hartenlust 
ravotten op de open speelruimten.

Niet alleen de buurt is groen, ook de energie.

Monile wordt gebouwd volgens de 
passiefhuisstandaard van het Brusselse Gewest, 
waardoor de woningen weinig energie verbruiken voor 
verwarming, warm water, ventilatie en koeling.



15.

5.

1.

2.

3.

4.

11.

13.

14.

17.5.

1.

2.

3.

4.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

16.

2.

11.

15.

1.

9.

12.
10.

4.

5.

6.

3. 13.

7.

8.

17.

14.

16.

R22

R0

HAREN

NEDER-HEEMBEEK

DIEGEM

N22a

N1
N260

H
ar

e
n

b
e
rg

N
oendelle

Ru
e 

de
 V

er
du

n 
- V

er
du

ns
tra

at
Ru

e 
de

 J
ar

di
ns

 P
ot

ag
er

s 
- M

oe
st

ui
ns

tr
aa

t

Rue Harenheyde - Harenheidestraat

M
iddelw

eg

Kaste
elhof

Openbaar vervoer
1. Treinstation Haren-Zuid: 300 meter

Werkgelegenheid
2. NAVO hoofdkwartier: 3 kilometer

Kindervoorzieningen
3. Basisschool Harenheide: 280 meter
4. Basisschool De Schatkist: 1,6 kilometer
5. Franstalige Basisschool Haren: 600 meter
6. Collège des Etoiles (middelbare school): 1,6 
kilometer
7. Kinderdagverblijf Lentebloempjes: 750 meter
8. Speelplein Beemdgracht: 800 meter

Ontspanning
9. Park van Haren: 500 meter
10. Restaurant Testa Rossi: 1,8 kilometer
11. Restaurant Mismo: 1,8 kilometer
12. Café ‘t stopsel : 1,6 kilometer

Winkelen
13. Bakkerij-broodjeszaak Verdun: 350 meter
14. Beenhouwerij Renmans: 1,4 kilometer
15. Lidl: 1,8 kilometer
16. Bio-planet: 1,8 kilometer
17. Aldi: 1,4 kilometer
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De ideale woning voor 
jonge gezinnen

De woningen van Monile zijn bijzonder 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen met een 
populair verlanglijstje: een thuis met 3 of 4 
kamers, in een groene omgeving, dicht bij 
het centrum en makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer en de fiets.

De gebouwen tellen twee verdiepingen met 
een plat dak. De inrichting is even praktisch als 
logisch, en garandeert een maximaal gebruik van 
alle nuttige oppervlakte. Toch wordt het plan zo 
open mogelijk gehouden, zodat elke koper of 
huurder het huis kan invullen naar eigen wensen.

De belangrijkste leefruimtes op het gelijkvloers 
– de living en de keuken – zijn zuidwestelijk 
georiënteerd. Zo genieten de bewoners optimaal 
van zon en daglicht.

Elk huis beschikt ook over een tuin, terras en 
tuinhuis. Het eigen hofje loopt uit in de grote 
gemeenschappelijke tuin, en creëert zo een wijds 
natuurgevoel. Hier is het fijn thuiskomen, elke 
dag opnieuw.

De woningen in cijfers

• 7 woningen
• oppervlakte van 135 m2 tot 161 m2
• tuin van 106 m2 tot 147 m2
• terras van 13 m2 tot 21 m2
• 3 of 4 slaapkamers
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De appartementen: 
daglicht en zon troef

De appartementen zijn verspreid over drie 
verdiepingen: zes op het gelijkvloers, acht 
op de eerste verdieping en vier penthouses. 
Elk appartement is zuidwestelijk 
georiënteerd, in de richting van het groene 
binnenplein. Dat garandeert de bewoners 
dat zij op hun ruime terras optimaal kunnen 
genieten van elk straaltje zon.

De appartementen in cijfers

• 18 appartementen
• oppervlakte van 66 m2 tot 90 m2
• terras van 7 m2 tot 29 m2
• 1 of 2 slaapkamers
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Smarthome, klaar voor 
een nieuw verhaal.
Het uwe. 

Smarthome is een projectontwikkelaar met een 
stevige ervaring in vastgoedprojecten op maat 
van investeerders. Ons team heeft een passie 
voor de woonmarkt van de toekomst en zoekt 
continu naar ruimtes voor een nieuw verhaal. Dat 
win-winverhaal schrijven we graag samen met u.

Smarthome is als projectontwikkelaar 
een dynamische speler op de residentiële 
vastgoedmarkt. Ons team kan zeer hands-on 
werken en is gedreven om de uitdagingen van de 
toekomstige woonmarkt aan te gaan.

De leden van ons managementteam kunnen 
ieder bogen op meer dan 15 jaar ervaring. 
Met steun van de hoofdaandeelhouder, CMG 
Invest, wil Smarthome uitgroeien tot een lokaal 
verankerde, middelgrote projectontwikkelaar. 
Kortom, tot een solide, betrouwbare partner van 
investeerders zoals u.

Meer vernemen over Monile als investeringsproject?
Jonathan Bruyninckx staat graag tot uw dienst.

Jonathan Bruyninckx
Sales Manager bij Smarthome
0476 55 49 28
jonathan@smarthome.be



Project Monile
Harenberg, Haren
www.monile.brussels 

Projectontwikkelaar 
Smarthome Nv

Frankin Rooseveltlaan 70
1800 Vilvoorde

www.smarthome.be 


