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wonen binnen
de groene
stadsvesten

HANDBOGENHOF
LIER

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.

Pallieter
de levensgenieter

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.

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 verscheidenheid 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.

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

Sint-Gummaruskerk

Stadhuis
Grote markt
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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.
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ERVA AR LICHT, RUIMTE
EN RUST: HIER LOPEN
BINNEN EN BUITEN
GRENZELOOS IN ELKAAR OVER

OUTSIDE IN
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.

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

Intense
buitenbeleving
ROND DE GROENE
BINNENTUIN

Ruime
terrassen

Toplocatie
in het hart
van de stad

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.

Handbogenhof,
de perfecte woonmix.

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

+

Ruime, goed georiënteerde terrassen

+

Outdoor living

+

Prachtige vergezichten op de binnenstad,

+ 1, 2 of 3 slaapkamers
+	Woonoppervlakte van 64 m² - 175 m²
+ Ruime terrassen van 8 m² - 59 m²

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.

+ Doordachte indeling van de ruimtes
+ Kwalitatieve afwerkingspakketten
+ Minder keuzestress
+ Tijdsefficiënt
+ Persoonlijke begeleiding interieurcoördinator

Doordacht ontworpen
voor optimaal
ruimterendement

Historisch verhaal,
moderne architectuur

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.

Zie jij jezelf hier wonen?
Neem vrijblijvend contact op met CAAAP via
+32 475 29 05 58
voor meer info en verkoop.

handbogenhof.be

royale
binnentuin

CREATORS OF TRIPLE—A PLACES

®

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 bouwteam nog sterker. Met onze passie creëren we plaatsen met een ziel.
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