


37 LUXE-APPARTEMENTEN & 
KANTOOR/HANDELSRUIMTES 

aan het Dusartplein in Hasselt!

WWW.BOOKS-HASSELT.BE

www.vestio.com              011 800 000
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A home without  
books is a body  
without soul. 
Cicero
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Tussen het bekende Kolonel Dusartplein en de 
vernieuwde Meldertstraat herschrijft Vestio een 
nieuw stukje Hasseltse geschiedenis. Eindelijk 
krijgt dit reusachtige plein een extra toegang tot 
het hart van de binnenstad. 

Langs het prachtige gebouw van de Bank Van 
Lanschot worden de huidige bestaande wonin-
gen afgebroken. Langsheen deze nieuwe gezelli-
ge doorgang verrijst de prachtige woonresidentie 
“Books”. Een schakel tussen het evenementen-
plein en de binnenstad. Hier komen 37 gloed-
nieuwe appartementen en handel/kantoorruim-
tes met een unieke ‘cover’: in de vorm van een 
boekenrek. Een ongezien concept in Limburg. 
Het spreekt boekdelen, hier wonen is op zijn 
zachts gezegd uniek.  

Het geoptimaliseerd concept om parallel met de 
nieuwe doorgang te bouwen, biedt de uitzonder-
lijke troef dat alle terrassen zongericht zijn.  

Hier begint uw leesavontuur en eindigt misschien 
in Residentie Books. Laat u vooral verrassen door 
de vele troeven die Books voor u in petto heeft. 

Ed Somers Stefan Vangronsveld

Residentie Books, 
een nieuw 
hoofdstuk 
in uw leven
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Vestio® staat voor ‘Vangronsveld & Somers, thuis in ontwikkeling’. Vestio® is actief 
in de realisatie van residentiële vastgoedprojecten op toplocaties in het binnen-
land en aan de Belgische kust. Elke klant kan rekenen op een gepersonaliseerde en 
professionele begeleiding. Vestio® realiseerde de afgelopen jaren een indrukwek-
kend palmares van topreferenties van appartementsgebouwen, woningen, verka-
velingen en woonzorgcentra. Ook in de aankoop en verkoop van bestaand vast-
goed is Vestio® een makelaar met een uitstekende reputatie. Een totaalaanpak die 
al meer dan 25 jaar werkt en tot heel wat exclusieve woonprojecten heeft geleid.
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Books are full 
of adventures
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Hasselt, een boeiende stad vol avontuur 
Hasselt voorstellen is misschien overbodig 
en toch … 
Hasselt is een stad met een visie, een stad 
die evolueert, een stad die jaarlijks groeit 
én boeit. De duurzame stadsontwikkeling 
speelt hierbij een sleutelrol. Steeds meer 
mensen verhuizen naar Hasselt om er te wo-
nen, te werken en te leven. De stad straalt 
een dynamiek uit en heeft een aantrekkings-
kracht die niet samen te vatten is in enkele 
woorden of slagzinnen. 

Jong of oud, alternatief of ultramodern… ie-
dereen voelt zich thuis in dé gezelligste stad 
van België. De charme en de troeven van de 
stad leveren hiervoor het bewijs: een verras-
send shoppingaanbod, smaakvolle eetgele-
genheden, originele speciaalzaken en sfeer-
volle evenementen.

Romantisch, cultuurhistorisch of familiaal? 
In Hasselt beleeft u alle genres. Laat u leiden 
door idyllische doorsteekjes naar pittoreske 
pleintjes met gezellige koffie-, champagne- 
en wijnbars. Romantisch dineren doet u in 
één van de vele restaurants in de binnenstad. 

Hasselt bezit ook enkele cultuurparels. Zo 
ligt de bibliotheek, het Jenevermuseum, het 
Cultureel Centrum, het Modemuseum en het 
Stadsmus op wandelafstand. Of bezoekt u 
de historische begijnhofsite Z33 met haar 
tentoonstellingsvleugel en charmante volks-
tuin. 

Samen met de familie op stap? Ook dan kan 
Hasselt jullie bekoren met leuke activiteiten 
voor jong en oud. Fietsen over het fietsrou-
tenetwerk, ravotten door de Japanse tuin, 
spelen in Plopsa Indoor Hasselt of zwemmen 
in het nieuwste zwemparadijs Kapermolen. 

Kortom, Hasselt is een stad van én voor ie-
dereen.

Het evenementenplein met een verhaal
In de 19e eeuw ontstond het Kolonel Du-
asartplein als mars- en verzamelplaats voor 
de inmiddels afgebroken Kolonel Dusartka-
zerne. Op 30 oktober 1922 kreeg het plein 
zijn huidige en definitieve naam die het dankt 
aan kolonel Charles Dusart, die hier op 29 juli 
1914 het 11de Linie Regiment verzamelde om 
tegen de Duitsers te gaan vechten. Na de 
afbraak van de Kolonel Dusartkazerne werd 
het plein autovrij gemaakt en worden er re-
gelmatig evenementen georganiseerd waar 
u als toekomstige bewoner van kan genie-
ten: de wekelijkse markt, de jaarlijkse kermis, 
het charmante Winterland, het straatthea-
ter… U noemt het op en Hasselt biedt het. 
Letterlijk tot aan uw residentie.

©
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A book is a gift 
you can open 
again and again.
Garrison Keillor

Een toplocatie in een nieuwe woonomgeving
Iedereen kent aan de binnenzijde van de Groe-
ne Boulevard aan het Kolonel Dusartplein het 
gebouw van de Bank Van Lanschot. Ter zijde 
hiervan worden de huidige bestaande wonin-
gen afgebroken en wordt er een nieuwe fiets- 
en wandeldoorgang gecreeërd van het Kononel 
Dusartplein naar de Meldertstraat en de Herken-
rodekazerne. Over de 
lengte van deze gezelli-
ge passage bouwen we 
het grootste gedeelte 
van Residentie Books, 
die perfect integreert 
in het bestaande stads-
weefsel.

In de Meldertstraat, 
achter het statige be-
staande herenhuis van 
de bank én tegenover 
de Herkenrodekazerne wordt een kleinere en-
titeit opgetrokken. De Meldertstraat werd re-
cent helemaal heraangelegd met het oog op de 
nieuwe ontwikkelingen in de straat, waaronder 
Residentie Books en in een later fase ook de 
Herkenrodekazerne.

Uw buur ‘Herkenrodekazerne’ herleeft
De Herkenrodekazerne – gelegen tussen de 
Persoonstraat, Maastrichterstraat en Meldert-
straat ademt meer dan 500 jaar geschiedenis 

uit. Achtereenvolgens deed het dienst als refu-
giehuis, ziekenhuis, opvanghuis voor minder-
bedeelden, legerkazerne, administratief cen-
trum en gerechtsgebouw. Binnenkort wordt het 
een gezellige, groene én veilige leefomgeving 
met onder andere een nieuwe invulling van de 
UHasselt.

Uw eigen passage
Ook de vele ‘verborgen’ 
doorsteekjes dragen 
bij tot de unieke char-
me van Hasselt. De in-
woners van Residentie 
Books krijgen hun eigen 
passage. Hier kuiert u 
vlot van het evenemen-
tenplein naar de Has-
seltse binnenstad, zon-
der omwegen te maken. 

Ondergrondse parkeergarage en openbaar 
vervoer
Er komt ook een ondergrondse parkeergarage 
met 67 plaatsen. Verdeeld over 2 niveaus. Deze 
wordt via een ondergrondse doorsteek verbon-
den met de bestaande parking onder het Kolo-
nel Dusartplein. Ieder appartement kan beschik-
ken over een eigen parkeerplaats en een private 
kelder. Maakt u liever gebruik van het openbaar 
vervoer? Geen probleem, want het busstation 
ligt op wandelafstand van uw nieuwe woonst.
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De 2 woonblokken die samen 37 apparte-
menten tellen, hebben een tijdloze, stijlvol-
le architectuur die enorm in de smaak gaat 
vallen. Ze zijn ontworpen door Segers&-
Moermans architecten uit Hoeselt. 

Een ongezien concept 
Aanleunend bij de Residentie Paul Klee, aan 
de zijde van het Kolonel Dusartplein, wordt 
een langwerpig gebouw ingepland, dat aan-
sluit naar de Meldertstraat. De combinatie 
van de sokkel en verticale volumes zorgen 
voor het beeldende concept van een boe-
kenplank. De ‘boeken’ worden uitgevoerd in 
baksteen met een transparante kern in glas. 

Books biedt u een ruime keuze van appar-
tementen aan. Met een ruim aanbod in ty-
pes. Het geoptimaliseerd concept om pa-
rallel met de nieuwe doorgang te bouwen 
biedt de uitzonderlijke troef dat alle ter-
rassen zongericht zijn. Zo genieten de ap-
partementen zowel van de ochtend- als de 
avondzon. Vanuit uw appartement heeft u 
een royaal uitzicht op het Kolonel Dusart-
plein en de Hasseltse binnenstad. 

Een tijdloos karakter
Verder wordt er in de Meldertstraat nog een 
volume geplaatst achter het herenhuis van 
de bank. Door een gelijkwaardig materiaal-
gebruik zoals architectonisch beton en glas, 
ontstaat er een herkenbare link tussen bei-
de volumes. 

Architectuur 
die boekdelen 
spreekt
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se’mo architecten
een gedreven team 

dat zoekt naar duidelijke antwoorden
op steeds complexere vragen

met een idee wat architectuur (niet) is
het bestaat vast niet ’an sich’
maar vormt het bindweefsel
tussen de ruimtelijke context
en de te beleven (binnen)ruimte

dit alles wars van trends en ego’s
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Troeven
• Uitstekende ligging in het centrum van Hasselt
• Nieuwe toegankelijke woonomgeving
• Vlotte bereikbaarheid met  
 openbaar vervoer of auto
• Ervaren ontwikkelaar
• Uitzonderlijke architectuur
• Royaal uitzicht
• Duurzame materialen
• Ruime zuidgerichte leefterrassen
• Ondergrondse parking

Gelegen aan
• Kolonel Dusartplein 
• Binnenstad 
• Herkenrodekazerne 
• Busstation
• Zwembad Kapermolen
• Bibliotheek
• Musea en Cultureel Centrum
• Universiteit Hasselt
• Op een steenworp van de Grote Markt
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Your adventure starts here 


