
Stijlvol interieur 

De grote raampartijen zorgen niet alleen voor veel lichtinval maar ook voor een intense 
beleving van binnen naar buiten. Om de buiten-beleving compleet te maken heeft ieder 
appartement een groot terras met veel privacy, een prachtig zicht en optimale 
zonoriëntatie. 
De hoogwaardige en stijlvolle interieurafwerking zorgt voor maximaal comfort. Samen 
met jouw persoonlijke interieurcoördinator kan je het interieur van jouw appartement 
inrichten volgens je eigen wensen en voorkeuren.

Architect Niklaas Deboutte

‘Bij het ontwerp van de appartementen zijn we steeds uitgegaan van een zachte reno-
vatie. Daarbij wordt gezocht naar een harmonie tussen de rijkdom van de historische 
gebouwen en niet-destructieve ingrepen met kwalitatieve, duurzame en pure materia-
len die zich schikken naar het bestaande patrimonium. Gezien de drastische functiewij-
ziging van onderwijs- naar woonfunctie zijn enkele plaatselijke aanpassingen echter 
onvermijdelijk. Deze zullen met de grootste zorg uitgevoerd worden, steeds met de 
geest van de bestaande gebouwen in gedachten. Met bijzonder veel aandacht is gezocht 
naar een architecturaal hoogstaande oplossing om de beeldbepalende kwaliteit van het 
bestaande erfgoed te behouden en te vertalen naar een hedendaagse en duurzame vi-
sie op wonen en het hergebruik van de oorspronkelijke gebouwen.‘
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Een tweede leven voor de Normaalschool 

Eind 2012 sloot de eeuwenoude Normaalschool in het hart van Lier haar 
deuren en kreeg projectontwikkelaar CAAAP de unieke opportuniteit om 
deze prachtige plek een tweede leven te geven. De leslokalen worden 
omgevormd tot hedendaagse woningen met bijzondere aandacht voor 
de origine van de plek. De voormalige speelplaatsen ondergaan een 
metamorfose tot publieke pleinen en groene stadstuinen. Naast kwali-
tatief wonen voor een gevarieerd doelpubliek biedt de Normaalschool 
ook plaats aan enkele bruisende handelszaken. 

Een groot deel van de historische gebouwen blijft bewaard. De  
bestaande bakstenen gebouwen getuigen niet alleen van een bruisend 
onderwijsverleden, ze geven deze plek ook haar kenmerkende  
uitstraling en zorgen voor een belangrijke architecturale diversiteit. 

De school mag dan wel haar deuren hebben gesloten, door de  
verscheidenheid aan toekomstige functies zal de plek opnieuw bruisen 
van het leven. Naast een divers aanbod van appartementen en woningen 
herbergt de nieuwe wijk ook een incubator voor startende onder- 
nemers en creatievelingen, een buurtpaviljoen, stadslandbouwproject, 
enkele buurtwinkels en trendy horecazaken met gezellige terrasjes. 
Stap mee binnen in dit ongezien project in hartje Lier… 

+ Historische site in het hart van Lier
+ Uniek wonen
+ Architecturale diversiteit
+ Publieke pleinen en groene stadstuinen

Meesterlijk wonen 
in het voormalige schoolgebouw 

De eerste fase van dit ambitieuze stadsvernieuwingsproject bevindt zich 
in het voormalige schoolgebouw aan de kant van de Berlaarsestraat.  
De eerste verdieping van het gebouw wordt gerenoveerd tot 10 luxueuze 
duplexappartementen met 2 of 3 slaapkamers. 

De royale oppervlaktes tot 160 m² in combinatie met vides en dubbelhoge 
leefruimtes zorgen voor een ongekend ruimtegevoel en roepen een  
loft gevoel op. Hierdoor komen de grandeur en het unieke karakter van het 
bestaande gebouw volledig tot hun recht. 

+ 10 luxueuze duplexappartementen
+ Woonoppervlaktes tot 160m²
+ Ongekend ruimtegevoel door dubbelhoge leefruimtes en vides
+ Grote terrassen met perfecte oriëntatie
+ Uniek karakter
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Zie je jezelf ook wonen op deze  
historische site in het hart van Lier? 

Ontdek de Normaalschool op www.normaalschool.be 
of maak een persoonlijke afspraak met onze sales adviseur Stanislas De Witte 
stanislas.dewitte@caaap.be   -   0475 29 05 58
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