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Ontdek de rust op Handbogenhof. 
Op slechts enkele tellen sta je in de bruisende 

binnenstad of geniet je van het groen van de vesten en 
het stadspark. Stap mee in deze nieuwe wijk in Lier.



Een charmante binnenstad 

Charme en gezelligheid. In Pallieterstad Lier vind je 
beide. De rijke geschiedenis, de aantrekkelijke terrasjes 
en de prachtige, groene stadsvesten maken van Lier 
een uiterst aangename plek om te vertoeven. 
De stad wordt gekenmerkt door historische gebouwen 
zoals bijvoorbeeld het Stadhuis, het begijnhof, de 
Zimmertoren, de gevangenenpoort en vele andere.  

PALLIETER
DE LEVEnSgEnIETER

Fiets langs de groene stadsvesten 
en geniet van het stadspark

Het uitgebreide fietsnetwerk in en rond Lier strekt zich uit 
langs de grote en de Kleine nete. Zo geniet je al fietsend van 
de natuur en het culturele erfgoed van de Pallieterstad 
en omstreken. Ook de vijf kilometer lange stadsvesten rond 
Lier zijn een ideale plek om even uit te waaien. 
De verschei den heid aan bomen maakt deze gordel een echte 
groene long en zorgt voor rust in een prachtig kleurenpallet. 

natuurliefhebbers kunnen ook volop genieten 
in het mooie stadspark van Lier. De vijver met witte 
voetgangersbruggetjes is een geliefde plek om te 
kuieren of ideaal voor een gezellige picknick. De 
uitstekende treinverbinding met steden als 
Antwerpen, brussel en Hasselt maakt Lier 
ook vlot toegankelijk vanuit de rest van Vlaanderen.
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wonen binnen de groene stadsvesten 

Handbogenhof schrijft een nieuw verhaal op het 
middeleeuwse oefenterrein van de Sint-Sebastiaans 
handbooggilde. Het historische terrein krijgt een nieuwe 
identiteit als woonwijk in het centrum van de stad. 
Handbogenhof ligt op wandelafstand van het bruisende 
stadscentrum. Het is dé ideale uitvalbasis voor wie in Lier 
wil wonen, werken en leven.

+ Centrale ligging
+ Vlakbij de groene stadsvesten
+ Mooie zichten naar de stadsvesten en binnenstad
+ groene binnentuin
+ Hedendaagse architectuur met ruime terrassen



Een oase van rust vlakbij het centrum 

Het volledige binnengebied van Handbogenhof is autovrij. 
Spelende kinderen, wandelaars en fietsers kunnen er 
dus naar hartenlust genieten van een veilige omgeving. 

De doordachte inplanting van de verschillende gebouwen 
zorgt ervoor dat je van op elk terras kan genieten van 
mooie zichten op de binnentuin, de vesten of de stad. 
Het gezellige wandelpad dat diagonaal door de site loopt, 
geeft bovendien een prachtig uitzicht op de beroemde 
Sint-Gummaruskerk. De connectie met de binnenstad 
en het groen is steeds voelbaar.   

+ 5 woongebouwen
+ 82 appartementen 
+ 1 praktijkwoning
+ 6 handelsruimtes 
 (bv. fietswinkel, kinderdagverblijf,  
 buurtwinkel of broodjeszaak)

DE connEctiE mEt 
DE binnEnStaD én HEt GroEn 

iS StEEDS voElbaar

met de verhuis van woonzorgcentrum Paradijs naar de 
nieuwe locatie aan de transvaalstraat en de sloop van de 
bestaande gebouwen ontstond een bijzondere opportuniteit 
voor de stad lier om deze uniek gelegen site te 
herontwikkelen.

Het nieuwe ontwerp streeft naar een optimale integratie 
van hedendaagse architectuur in de historische context van 
de lierse binnenstad.

Geïnspireerd op de vele pittoreske hoekjes en pleintjes van 
de stad lier biedt het project een maximale 
doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers met veel 
groenaanleg. Het project verbindt de historische 
structuren van de oude wallen, Kapucijnenvest, en de 
groene vesten langsheen de recentelijk gerestaureerde 
Godshuizen. 

De diagonale wandelas doorheen het groene binnenplein 
geeft een prachtig zicht op de spits van de Sint-
Gummaruskerk. Een eigentijdse vormgeving met lichtgrijs 
genuanceerde baksteenarchitectuur gecombineerd met 
architecturaal zichtbeton in een bruisende schoolomgeving 
biedt schitterende opportuniteiten als aangename 
woonomgeving voor zowel jonge gezinnen als ouderen.

Architect Bart Janssens
Architects in Motion
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De appartementen combineren stijlvol 
wonen met een intense buitenbeleving. 
De grote ramen, lichtinval en terrassen 

brengen het buitengevoel tot in je 
woonkamer. bovendien heb je een 
prachtig zicht op de spits van de 

Sint-gummaruskerk.

OUTSIDE IN

ERVAAR LICHT, RUIMTE 
En RUST: HIER LOPEn 

bInnEn En bUITEn 
gREnZELOOS In ELKAAR OVER



wonen in Handbogenhof 
is puur genieten

Jouw wooncomfort staat centraal in elk aspect van 
dit project. niet de gebouwen, maar wel de mensen 
zijn het belangrijkste in alles wat we bij CAAAP doen. 
Daarom gaan we voor niets minder dan het ultieme 
wooncomfort.

Zo ontwerpen we stuk voor stuk woningen voor 
levensgenieters. we nodigen je uit om de kracht van 
deze uitzonderlijke nieuwe wijk in Lier zelf te ervaren. 
Kom wonen in een oase van rust op een boogscheut 
van de historische trekpleisters. 

EEn PERSOOnLIJKE 
InTERIEURARCHITECT bEgELEIDT JE 

MET PASSIE VOOR PERFECTIE 
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+ Doordachte indeling van de ruimtes
+ Kwalitatieve afwerkingspakketten
+ Minder keuzestress
+ Tijdsefficiënt
+ Persoonlijke begeleiding interieurcoördinator

Luxueus genieten met uniek uitzicht

De exclusieve penthouses beschikken over riante 
leefruimtes met veel lichtinval en zijn superieur afgewerkt 
waardoor het gevoel van luxe en comfort 
overal aanwezig is. 

+ Ruime, goed georiënteerde terrassen
+ Outdoor living
+ Prachtige vergezichten op de binnenstad,

de binnentuin of de stadsvesten

Handbogenhof biedt bovendien ook appartementen 
volgens het SmartOne principe, ontwikkeld door CAAAP. 
Moderne appartementen ideaal voor starters, 
investeerders of mensen die op zoek zijn 
naar een budgetvriendelijke woning met een 
hedendaagse inrichting. 

Voor de SmartOne appartementen hebben onze 
interieurcoördinatoren voor jou gezocht naar de 
meest efficiënte indeling van de ruimte, gecombineerd 
met een aantal hedendaagse afwerkingspakketten. 
Hierdoor kan je zorgeloos uitkijken 
naar jouw nieuwe woning.

DOORDACHT OnTwORPEn 
VOOR OPTIMAAL 

RUIMTEREnDEMEnT

23 SmartOne
+ 1 of 2 slaapkamers
+ woonoppervlakte van 65 m² - 109 m²
+ Ruime terrassen van 8 m² - 12 m²

60 appartementen waaronder 3 exclusieve penthouses
+ 1, 2 of 3 slaapkamers
+ woonoppervlakte van 64 m² - 175 m²
+ Ruime terrassen van 8 m² - 59 m²

HAnDbOgEnHOF, 
DE PERFECTE wOOnMIx.



niet enkel de naam van deze nieuw wijk, maar ook 
de vijf woongebouwen hebben een duidelijke connectie 
met het historische karakter van Lier. Een voor één 
eren ze het omvangrijke oeuvre van dichter en schrijver 
Felix Timmermans. Oranjebloemekens, Hovenierken, 
wilgen, Elegast en Krabbekoker zijn geïnspireerd op 
prachtige werken van de beroemde schrijver en geven 
de gebouwen elk hun eigen, historisch getinte identiteit. 

ROyALE 
bInnEnTUIn

Zie jij jezelf hier wonen?

neem vrijblijvend contact op met CAAAP via
+32 475 29 05 58

voor meer info en verkoop.

handbogenhof.be

HISTORISCH VERHAAL, 
MODERnE ARCHITECTUUR



 

CAAAP staat voor creators of triple-A places. De 3 A’s definiëren niet alleen 
onze projecten, ze zeggen ook waar wij als projectontwikkelaar voor staan.

AMBITIE

Met onze creativiteit willen we meebouwen aan de stad van de toekomst. Dat is 
voor ons meer dan energiezuinig bouwen. Het is de perfecte interactie tussen 
de gebouwen, de mensen en de omgeving. We dagen onszelf uit om altijd beter 
te doen. CAAAP doet buurten opnieuw bloeien.

ARCHITECTUUR

Sterke architectuur is voor ons onmisbaar, maar wij gaan verder dan dat. 
Samen met stedenbouwkundigen en architecten maken we een masterplan. 
In dat plan gaan architectuur en aandacht voor de publieke ruimte hand in 
hand. Zo geven we een nieuwe identiteit aan de hele buurt.

A-TEAM

Wij zijn mensen die projecten ontwikkelen voor mensen. Ons team is onze 
grootste troef. Omdat CAAAP deel is van de Artes Group staan we als bouw-
team nog sterker. Met onze passie creëren we plaatsen met een ziel. 

®
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CREATORS OF TRIPLE—A PLACES
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