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APPARTEMENTEN



NOA’H schrijft een nieuw verhaal in Halle. Het is een 
woonplek met comfortabele, ruime appartementen die luxe 
ademen. Hier woon je aan de groene long van Halle, geniet 
je van een prachtig zicht op het stadspark en wandel je zo 
het bruisende centrum in door de autovrije Basiliekstraat. 

Stap mee in dit nieuw stukje Halle en ontdek NOA’H. 



Gezellige binnenstad 

Het mooie Halle in het Pajottenland is een bruisende stad om te 
wonen, leven en werken. Je vindt er een mix aan handelszaken, 
cultuur en groen. Belangrijke historische gebouwen die de stad 
kenmerken zijn de Sint-Martinusbasiliek, het Renaissancestad-
huis en het standbeeld van de beroemde componist Servais op de 
Grote Markt. Als deel van het bosrijke Pajottenland, geniet Halle 
van een veelzijdig en open landschap omringd door groen.

Nabij Brussel

Halle ligt bovendien ook op een steenworp 
van de Brusselse binnenstad. De nabijheid 
van de hoofdstad biedt extra troeven voor wie 
in Brussel werkt, maar in de rand wil wonen.

Met de trein en bus ben je snel in verbinding 
met alle omliggende steden.
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Het oude Belgacomgebouw in het hartje van Halle krijgt een 
nieuwe bestemming. Achter de prachtige Art Deco-gevel 
komt het verhaal van NOA’H, een kleinschalig woonproject 
met 23 ruime appartementen en 3 handels- of 
kantoorruimtes. De uitzonderlijke ligging van dit project in 
combinatie met een modern staaltje architectuur, maken 
NOA’H een bijzondere plek om te wonen en te leven. 

+ centrale ligging 
+ kleinschalig woonproject
+ royale ruimtes met aandacht voor privacy 
+ zuidgerichte terrassen
+ stijlvolle en hoogwaardige afwerking
+ persoonlijke interieurcoördinator 
+ moderne architectuur 



Bij het gehele ontwerp van NOA’H was vooral het 
totaalbeeld van de Arkenvest uiterst belangrijk. 
Door middel van een eigentijdse vormgeving en 
materiaalgebruik passen de beschermde Art-Deco gevel 
van het oude Belgacomgebouw en de nieuwe entiteiten 
zich naadloos in de omgeving.
 
Er werd gekozen voor een duidelijke structuur in de gevel, 
gevormd door een frame in baksteen en dieper liggende 
ramen. De verschillende gelaagdheden in het gebouw, 
zowel horizontaal als verticaal, zorgen ervoor dat de schaal 
van het gebouw verkleind wordt en er toch één 
harmonieuze gevelgroep gecreëerd wordt langsheen 
de Arkenvest.
 
Zowel een intens ruimtegevoel alsook privacy worden sterk 
geaccentueerd in het volledige ontwerp. De leefruimtes en 
de terrassen zijn telkens boven elkaar gesitueerd, wat een 
maximale privacy creëert ter hoogte van de terrassen. 
Door de hoge, grote raampartijen wordt je appartement 
de hele dag door in een warme gloed gehuld.
 
De combinatie van de verschillende accenten en 
materialen geven het gebouw een eigen karakter en dit in 
het kloppende hart van de stad.
 

Architect Sigrid Decramer
B2Ai architecten
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DE CONNECTIE MET 
DE BINNENSTAD 

ÉN HET GROEN 
IS STEEDS VOELBAAR

Centraal met zicht op het groen

NOA’H ligt aan de groene long van de stad. 
De appartementen hebben een mooi zicht op het 
Elisabethpark en Koning Albert I – park waar je rustig kan 
wandelen, verpozen op een bankje of gewoon genieten 
van de natuur. NOA’H ligt ook heel centraal in de stad op 
wandelafstand van belangrijke winkels, scholen en 
zorgvoorzieningen. Je woont in het centrum aan de bekende 
Basiliekstraat en kunt zo het stadsleven opsnuiven, lekker 
eten in één van de restaurantjes of genieten op een terrasje. 



ERVAAR LICHT, RUIMTE EN RUST: 
HIER LOPEN BINNEN EN BUITEN 
GRENZELOOS IN ELKAAR OVER



De zuidgerichte terrassen vormen het 
verlengde van je leefruimte en creëren een 

intense buitenbeleving. De grote ramen 
zorgen voor een enorme lichtinval die je 

appartement de hele dag door  
in een warme gloed hult en het 

buitengevoel tot in je  
woonkamer brengt.

OUTSIDE IN



Wonen in NOA’H 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 levens-
genieters. We nodigen je uit om de kracht van dit kleinschalige 
boetiekgebouw zelf te ervaren. Kom wonen aan de groene 
long van Halle in het centrum van de stad. 



EEN PERSOONLIJKE 
INTERIEURARCHITECT BEGELEIDT JE 

MET PASSIE VOOR PERFECTIE 
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RUIM WONEN  
IN NOA’H 
IS EVIDENT



Kleinschalig woonproject

NOA’H is een boetiekgebouw met 23 ruime appartementen 
met een mix van één-, twee-, drieslaapkamerappartementen 
en penthouses. Op het gelijkvloers zorgen drie handels-of 
kantoorruimtes voor een commerciële dynamiek. 

Elk appartement straalt luxe uit en wordt afgewerkt met 
hoogwaardige afwerkingsmaterialen. Met woonoppervlaktes 
tot 154 m² is ruim wonen in NOA’H evident. 



NOA’H, een naam die comfortabel in de mond ligt en naadloos aansluit op 
de identiteit van het project. Een naam die “rust” betekent en ook uitstraalt, 
zoals de ruime woonentiteiten. Ook de link met de centrale, uitzonderlijke 
ligging is gelegd… NOA’H ligt op de Arkenvest in Halle. Een subtiele 
verwijzing dus naar de Ark van Noach. Een veilige, geborgen plek om te leven 
en een uitzonderlijke plek om te wonen. Kom wonen in NOA’H, een nieuwe 
dimensie van rust, luxe en comfort.

Zie jij jezelf hier wonen?
Neem vrijblijvend contact op voor meer info en verkoop.

residentieel                           handelsruimtes  

T 0477 38 99 74                            T 0474 33 27 85   

ontwikkelaar

T 09 242 90 30

noa-h.be
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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. 

®

CAAAP.BE
DEDICATED DEVELOPERS

CREATORS OF TRIPLE—A PLACES
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