
 

Stad Lier   

Lier restaureert 

voormalig 

klooster 
 

MULTI.engineering volgde 

alle aspecten van het 

bouwproces op 

 

De werken aan het zwartzusterklooster zijn eind juni 

2020 begonnen in opdracht van de stad Lier. Tegen 

de zomer van 2022 zou de renovatie helemaal rond 

moeten zijn. 

De renovatie verloopt in verschillende stadia. Zo 

werd er reeds een vleugel verbouwd tot 

jeugdherberg en een kapel. Er zullen akoestische 

leslokalen worden gecreëerd, polyvalente vergader- 

en leslokalen, sanitair en technische. En aan de 

binnentuin wordt een nieuwe foyer gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 OPDRACHTGEVER 

• Lier is een stad in de Belgische 

provincie Antwerpen.  

• Lier ligt ten zuidoosten van de stad 

Antwerpen en bestaat uit de 

deelgemeenten Koningshooikt en Lier 

zelf 

 

 OPDRACHT 

Restauratie van een voormalig klooster 

 LOCATIE 

Lier 

 MULTI DIENSTVERLENING 

Bouwcoördinatie/Leidend ambtenaar 



 

 

 

www.multi.engineering 

MULTI.engineering is an engineering company, we support 

customers  success by offering flexible engineering solutions. 

Working with us is always a great experience! 

CONTACT US 

MULTI engineering 

Orlaylaan 10, 9140 Temse 

03 710 58 10 

info.temse@multi.engineering 

 

 

 

 

 

  FACTS & FIGURES 

• Locatie: Deensestraat, Kloosterstraat, 

Volmolenstraat 

• Oppervlakte: 2571 m² 

• Bouwkundig erfgoed 

 

  HET PROJECT 

• Het project omvat de restauratie van een deel 

van een voormalig klooster. Dit gebouw sluit 

aan één zijde aan bij een reeds vernieuwde 

vleugel die verbouwd werd tot jeugdherberg 

en een kapel. 

• Van het te restaureren deel van het klooster 

werden enkel de voor- en achtergevel en een 

aantal spanten van de dakstructuur behouden. 

• Binnen deze ‘lege doos’ wordt een volledig 

nieuwe structuur in beton en metselwerk 

gebouwd. 

• Aan de kant van de binnentuin wordt een 

uitbreiding aan het gebouw toegevoegd dat 

dienst zal doen als polyvalente inkom-, 

onthaal- en circulatieruimte. 

• Het project omvat de sloopwerken, de 

funderings- en ruwbouwwerken, afwerking en 

volledige technische installaties. 

 

MULTI.engineering zorgde voor de 

bouwcoördinatie van dit project. Als 

bouwcoördinator/leidend ambtenaar volgde 

MULTI.engineering  alle aspecten van het 

bouwproces op. 

 

 ZWARTEZUSTERKLOOSTER 

De cellezusters vestigden zich in 1407 in Lier. 

In 1454 kregen ze van de stad een woning op 

de plaats van het huidige klooster. 

In 1459 namen zij de regel aan van Augustinus 

en gingen ze gekleed in een zwart habijt, 

vandaar hun naam. 


