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“ Nieuwe woonbuurten 
creëren is niet alleen goed 
om de leegstand in de 
binnenstad weg te werken, 
ook de lokale middenstand 
profiteert hiervan.” 
GREG DEGHISLAGE
EIGENAAR VAN BRILLENWINKEL LUNETIQ

Dit moet u erover weten  
een creatieve hub in het 
centrum van Hasselt

Buurt aan het woord  
“Publieke stadstuin wordt 
rustpunt in bruisend Hasselt”

Oproep 
tijdelijke werkruimte voor 
jonge creatievelingen
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Bruisend Hasselt in je achtertuin. Complete rust in je binnentuin.
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Cijfers

4
141
appartementen

m2

stadstuin en plein

50%

van de hele site 
wordt publieke 
buitenruimte 

publieke doorgangen, 
bereikbaar voor 
alle Hasselaren

22
bomen

Voormalige 
Herkenrodekazerne 
wordt nieuwe 
Hasseltse 
stadsbuurt.

Hasselt krijgt er binnenkort een 
bruisende nieuwe woonbuurt bij, en dat 

in de bekende Herkenrodekazerne, pal 
in het stadscentrum. Het 16e-eeuwse 

refugehuis of vluchthuis stond jarenlang 
te verkommeren en krijgt nu een 

vierde leven. De bekende Hasseltse 
ontwikkelaars Vestio en Kolmont zullen 

het oudste burgerlijke gebouw van de stad 
- en bij uitbreiding de hele site - omvormen 

tot een nieuwe bruisende woonbuurt 
die de naam Refuga krijgt. In totaal 

komen er 141 luxueuze appartementen 
en een publieke binnentuin van 

meer dan 4.000 vierkante meter.

De nieuwe woonbuurt 
moet Hasselt verder op weg 
helpen om nog meer uit te 
groeien tot een stad van de 
toekomst. Eén ding is alvast 
duidelijk: het belooft een 
paradepaardje te worden. 
Verschillende bouwvormen 
zullen er straks samensmel
ten in hetzelfde bouwproject. 
Zo wordt er werk gemaakt 
van een nieuwe stadsbuurt 
met  woningen, maar de 
Hasselaar mag zich evenzeer 
klaarmaken voor de komst 
van de UHasselt, die op deze 
site haar officiële ontvangst
ruimtes gaat huisvesten, 
samen met het Instituut voor 
Mobiliteit.

“Binnenkort wordt de volle
dige site omgebouwd tot een 
nieuwe residentiële stads
buurt met 141 appartemen
ten, pal in het historisch 
stadscentrum”, vertelt Michel 
Verhoeven namens de THV 
Refugehuis, een samenwer
king tussen projectontwik
kelaars Kolmont en Vestio.

Maar er komt dus meer dan 
alleen appartementen: de 
Universiteit Hasselt brengt 
zo binnenkort ook één van 
haar faculteiten onder in 
het bouwproject. De toe
komstige bewoners krijgen 
bovendien ook een onder
grondse parking die recht
streeks verbonden is met het 
Kolonel Dusartplein. En al 
even opvallend aan de site: de 
Hasselaar krijgt er een grote 
publieke stadstuin bij van 
4.280 vierkante meter met 
onder meer een speeltuin 
voor kinderen uit de buurt. 
Nog dit: heel de site van het 

Refugeproject wordt ook 
autovrij waardoor de stads
tuin een veilige plaats blijft 
voor elke Hasselaar. 

WONEN IN EEN STUKJE 
GESCHIEDENIS

De nieuwe site bevindt zich 
alvast op een historische 
plek. Gedurende de 16e eeuw 
was de Herkenrodekazerne 
een onderkomen voor de 
zusters en de rijke dames 
van de Herkenrode abdij 
toen ze vluchtten voor de 
oorlogen uit die tijd. Vanaf 
de 19e eeuw deed het refuge
huis nog jarenlang dienst 
als legerkazerne, tot na de  
Tweede Wereldoorlog. 

De voorbije jaren nam eerst 
een administratieve over
heidsinstelling er z’n intrek, 
daarna vond het vredege
recht er onderdak. “Nadat 
die laatste de deur achter 
zich dichttrok, werd de 
Herkenrodekazerne niet 
meer gebruikt en stonden 
de gebouwen grotendeels 
leeg”, klinkt het bij de THV 
Refugehuis. “Nu zijn we fier 
dat we samen met de stad 
Hasselt zo’n prachtige his
torische site volledig onder 
handen kunnen nemen om er 
een nieuwe bruisende stads
wijk van te maken.”

De gevels van het historisch 
waardevolle refugehuis aan 
de Maastrichterstraat blijven 
alvast behouden, net als het 
merendeel van de gebou
wen langs de Persoonstraat  
en de Meldertstraat.

N I E U W  Wintertuin als extra woonkamer
Leuk detail: alle toekomstige appartementen van het centrale hoofd-
gebouw in Residentie Refuga krijgen een zogenaamde wintertuin. 
Geen klassieke wintertuin, maar een nieuwe trend die komt overge-
waaid uit Scandinavië. “De wintertuinen die we hier gaan bouwen, 
zijn in feite buitenterrassen met een systeem van dubbele beglaas-
de gevels van schuiframen”, vertelt Michel Verhoeven van THV 
Refugehuis. “Op zonnige dagen zal je de schuif ramen aan de bui-
tenkant van je terras wagenwijd kunnen openzetten, waardoor je een 
grote verbondenheid met buiten krijgt. Maar op grijze, koude dagen 
kan de ruimte evenzeer worden afgesloten en blijft het toch een ver-
lengstuk van de leefruimte waar ook nog eens heel wat licht langs 
binnenkomt. De wintertuinen creëren zowel akoestisch als thermisch 
een buffer met de omgeving en voorzien in een extra permanen-
te leefruimte”   

Meer info vindt u op www.refuga.be

“We zijn fier dat we zo’n 
prachtige historische site 

volledig onder handen 
kunnen nemen om er 

een nieuwe bruisende 
stadsbuurt van te maken.”

MICHEL VERHOEVEN
VASTGOEDONTWIKKELAAR  

THV REFUGEHUIS

Meer informatie?
Wenst u meer inlichtingen over de appar-
tementen? Of op de hoogte gehouden te 
worden wanneer de verkoop start? Dat kan 
via eenvoudige inschrijving op de website. 

www.refuga.be

4280   
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Grondplan

Wie werkt er mee aan deze nieuwe stadsbuurt in Hasselt?

De nieuwe stadsbuurt Residentie Refuga is een samenwerking tussen de Hasseltse vastgoedont
wikkelaars Kolmont en Vestio. Beide ontwikkelaars hebben doorheen de jaren heel wat erva
ring opgebouwd in het creëren van duurzame woonbuurten en zullen ook hier de hele site en 
de 141 luxueuze appartementen tot in de puntjes afwerken. Met de komst van de nieuwe resi
dentiële woonwijk bouwen ze mee aan Hasselt en zullen ze deze stadsbuurt alvast een nieuwe 
start geven.
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1  Rectoraat UHasselt  
& onderzoeksinstituut IMOB

2  Incubator - creatieve 
bedrijven (tijdelijk gebruik)

3  Urban Villa appartementen

4  Zuidgerichte appartementen

5  Stadsappartementen

6  Publieke stadstuin

De Herkenrode
kazerne krijgt 
een tijdelijke 
invulling.
DIT MOÉT U EROVER WETEN!  

DE REFUGERIE

Creatieve hub voor mode, kunst, muziek, 
design en architectuur in Hasselt. 

In meer en meer steden krijgen leegstaande gebouwen een zinvolle 
invulling. Zo zal het ook gebeuren in de Hasseltse Herkenrodekazerne, 
waarvoor leegstandsbeheerder FMT net zoals in verschillende 
andere Belgische steden wordt ingeschakeld. Deze drie zaken moét 
u alvast weten over de nieuwe, tijdelijke invulling van de site. 

1. HET THEMA: MODE, KUNST EN MUZIEK 

Bij de keuze voor een tijdelijke invulling van het 
voormalige refugehuis, in afwachting van het nieuwe 
woonproject Refuga, zal vooral gekeken worden naar 
thema’s zoals mode, kunst en muziek. En dat mag 
gerust breed geïnterpreteerd worden. “We willen 
zeker niet in hokjes denken: er is dus ook plaats voor 
bijvoorbeeld design en architectuur”, zegt Glenn 
Versieck van leegstandsbeheerder FMT. “Het doel is 
steevast om een creatieve hub te creëren waar inspire
rende samenwerkingen tot stand kunnen komen. We 
maken er werk van om een gepast concept te vinden 
met een sociaalmaatschappelijke insteek.” 

2. SAMENWERKING MET STAD 

Om tot een geschikte invulling te komen, wordt er 
samengewerkt met de stad of verschillende stads
diensten en organisaties. “Simpelweg omdat je niet 
zomaar die lege ruimte wil invullen. Het moet vooral 
ook voor de Hasselaren een meerwaarde zijn”, meent 
Versieck. “Zo kan er bv. samengewerkt worden met de 
lokale jeugddienst en de dienst cultuur. Op die manier 
kunnen straks ook de plaatselijke vzw’s of kunstver
enigingen terecht in de Herkenrodekazerne om het 
gebouw tijdelijk kleur te geven.”

3. PUZZELEN TOT HET GOED ZIT 

Het refugehuis aan de Persoonstraat telt drie ver
diepingen, opgedeeld in verschillende lokalen met 
diverse afmetingen. “Afhankelijk van de activiteit 
en de noden van de kandidaten die de ruimte zullen 
gebruiken, zullen we de beschikbare ruimtes toewij
zen. De puzzel moet passen en dus zal er gepuzzeld 
worden tot het goed zit. De vroegere paardenstallen 
zullen zo bv. vooral een flexibele, meer evenementi
ele invulling krijgen en ruimte bieden aan exposities, 
live muzieksessies, buurtbrunches, workshops, enz.”, 
aldus de leegstandsbeheerder.
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Buurt aan het woord
Een buurt is niets zonder zijn bewoners. Precies daarom laten we 

een aantal bekende gezichten uit de wijk aan het woord. Mensen 
die al jarenlang in de omgeving van de Herkenrodekazerne wonen 

of werken. Als geen ander weten ze wat er leeft in deze stadsbuurt. 
Hoe hebben zij deze buurt in het centrum van Hasselt zien veranderen? 

En wat vinden zij van de nieuwe plannen voor de Witte Kazerne?

“ De grote publieke stadstuin wordt 
straks ongetwijfeld een plaats om 
tot rust te komen in onze drukke, 
bruisende stad. En ook bijzonder 
leuk voor al die nieuwe mensen die 
erbij komen. Ze zullen nog meer 
leven in de brouwerij brengen. 
Ook de plannen die er zijn om 
tijdelijk ruimte te voorzien voor 
jonge creatievelingen, vind ik 
trouwens een erg goed idee. Dat 
creëert een dynamiek waar talent 
zich volledig kan ontplooien.” 
KATELIJNE KEVELAERS
UITBATER BOEKENWINKEL GRIM 

“ Toen mijn overgrootvader de slagerij 
opende, was dit nog een volkse buurt. 
Maar sinds de jaren ‘60 veranderde 
ze naar één van de commerciële 
stadsdelen van Hasselt. Steeds 
minder Hasselaren kwamen hier 
in de buurt wonen en dat merk je 
nu nog altijd. ‘s Avonds zie je hier 
bijna niemand over straat wandelen. 
Gelukkig zie ik dat er stilaan 
verandering in komt en krijgt deze 
wijk weer dat ‘volkse’ karakter van 
weleer. Het woonproject Refuga met 
zijn nieuwe inwoners zal hier zeker 
goed aan doen. Hoe meer mensen 
in deze stadsbuurt, hoe liever!”
ANTHONY MESTR
ZAAKVOERDER SLAGERIJ QUETIN

“Deze buurt heeft het lang 
moeilijk gehad. Met als gevolg 

dat er veel leegstand was. Ik 
heb hier veel handelszaken zien 

komen en gaan. Maar nu zie 
je dat de buurt stap voor stap 
heropleeft. En dat hebben we 

onder andere te danken aan 
de komst van woonprojecten 
zoals Residentie Refuga. Die 

trekken uiteraard nieuwe 
mensen aan, en daardoor krijg 
je meer schwung in de straat.”

NICOLA CORBACIO
EIGENAAR RESTAURANT LA FONTANELLA

“Het feit dat ze van de 
leegstaande gebouwen in de 

Herkenrodekazerne een nieuwe 
woonbuurt willen creëren, 
is niet alleen goed voor de 

binnenstad maar ook voor de 
lokale middenstand. Residentie 

Refuga wordt volgens mij één 
van de mooiste bouwprojecten 

van Hasselt. Een prachtig 
initiatief. Zeker ook met de 

stadstuin die er komt.”
GREGORY DEGHISLAGE 

ZAAKVOERDER BRILLENWINKEL LUNETIQ
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aan Hasseltse 
startups 
en creatieve 
zielen.

Bezoek de 
Herkenrodekazerne 
tijdens Open 
Monumentendag

LEEGSTAANDE GEBOUWEN 
VAN HERKENRODEKAZERNE 
KRIJGEN TIJDELIJKE INVULLING

Jonge bedrijven en creatieve zielen die 
een leuke werkplek zoeken, kunnen straks 
misschien wel terecht in het ‘Kwartier 
creatief’, de Witte Kazerne met paardenstallen 
van de Herkenrodekazerne. De gebouwen die 
vandaag nog altijd leeg staan, zullen tijdelijk - 
én tegen een betaalbare prijs - gebruikt kunnen 
worden door start-ups en creatievelingen. 
Wie zich geroepen voelt, kan zich kandidaat 
stellen, aldus bouwheren Kolmont en Vestio.

Dat leegstand ook opportuni
teiten kan bieden, bewijst leeg
standsbeheerder FMT al sinds 
jaar en dag in steden zoals 
Antwerpen en Brussel. Nu wordt 
de expert in leegstandsbestrij
ding ook ingeschakeld om de 
leegstaande Herkenrodekazerne 
in Hasselt een zinvolle, maat
schappelijke invulling te geven. 
En dat kan wel eens een ver
ademing zijn voor startups 
zonder kantoorruimte of voor 
jonge kunstenaars die dringend  
op zoek zijn naar atelierruimte. 

Dat beaamt leegstandsbeheer
der FMT: “Door het tijdelijk 
openstellen van de leegstaande 
ruimtes in de voormalige Witte 
Kazerne, willen we Hasselaren 
met een kunstproject of zakelijk 
project de mogelijkheid bieden 
om hun droom waar te maken. 
Eenmaal ze een eerste professio
nele ervaring met een eigen wer
kruimte achter de rug hebben, 
kunnen ze gemakkelijker 
nieuwe stappen zetten om hun  
carrière helemaal te lanceren.”

ZINVOLLE INVULLING 

Door de verhuis van de gerech
telijke diensten naar de stations
buurt van Hasselt kwam onder 
meer de Herkenrodekazerne 
leeg te staan. Maar als FMT 

Op 9 september vindt de 30e editie 
van Open Monumentendag plaats. 
Toepasselijk bij het hele verhaal rond de 
Herkenrodekazerne kiest de stad Hasselt 
dit keer voor het thema ‘Ademruimte’. 

één iets duidelijk maakt, dan 
is het wel dat zoiets niet nood
zakelijk negatief hoeft te zijn. 
Zeker niet als je bijvoorbeeld 
weet dat ook de Universiteit 
van Hasselt er nu een plaatsje 
heeft veroverd. De oproep die 
nu gedaan wordt, geeft het hele  
verhaal zelfs een positieve draai. 

“De Hasseltse binnenstad zal de 
komende vijf jaar drastisch ver
anderen en wellicht komen er 
dus nog meer gebouwen leeg te 
staan”, weet Michel Verhoeven 
van THV Refugehuis. “Dat is 
onder meer het gevolg van de 
verhuis van openbare diensten, 
zoals de politie, de brandweer en 
de stedelijke administratie. Zij 
hebben intussen of krijgen weldra 
ook een nieuw onderkomen in en 
buiten de stad. Laten we de oefe
ning die we nu maken voor de 
Herkenrodekazerne daarom ook 
verderzetten in andere projecten 
en nog meer leegstaande gebou
wen een tijdelijke, zinvolle invul
ling geven.” 

Wie zijn bedrijf of activitei-
ten graag wil onderbrengen 
in dit tijdelijke ‘Kwartier crea-
tief’,  kan zich alvast kandidaat 
stellen. Dit kan door een mail te 
sturen naar sales@fmt-be.com 
of via het invulformulier op de 
website www.fmt-be.com. Meer 
info vindt u op www.refuga.be

Oproep

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Samen met de Universiteit 
Hasselt en het stadsbestuur 
nodigen projectontwikke
laars Kolmont en Vestio 
u dan ook graag uit in de 
Herkenrodekazerne. Van 10 
uur tot 18 uur gaan de deuren 
open en kan u de gebou
wen en bijhorende foto
tentoonstellingen bezoe
ken. Fotografen Philippe 
van Gelooven, Marc Wynen 
en Alexander Dumarey 
(gekend van de VRT repor
tages “Markante Plekken”) 
geven hun interpretatie 
aan tijdelijkheid van gebou
wen in Hasselt. In samen
werking met de kunstgalerij 
“De Mijlpaal” wordt de suc
cesvolle tentoonstelling 

“Celibataire Divas” van 
vorig jaar middels een foto
reportage van Philippe van 
Gelooven voor het grote 
publiek opnieuw opengesteld. 

Maar daar stopt het niet 
bij: u zal er tijdens Open 
Monumentendag ook kunnen 
genieten van een gezellige 
brunch en een streepje live 
muziek. De Erfgoedbar zal 
overigens een nieuwe Tripel 
30 serveren, een fijnproevers
bier dat de organisatie zélf 
heeft gebrouwen ter gelegen
heid van haar dertigste ver
jaardag. Voor meer info en 
voor de verplichte inschrij
ving van de brunch kunt u 
terecht op www.refuga.be

Allen daarheen! 

vangronsveld & somers
thuis in ontwikkeling

Havermarkt 45, 
3500 Hasselt

T: 011 21 11 52

www.kolmont.com

Havermarkt 22,  
3500 Hasselt

T: 011 80 00 00

www.vestio.com
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