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in hartje Hasselt, op een historische plek en midden 

in een bruisende buurt, bouwen vastgoedspecialisten 

Kolmont en Vestio de woonbuurt 'Residentie Refuga'.

Dit prestigieuze project blinkt uit door zijn uitstraling, 

klasse en exclusiviteit. Zo zijn de luxeappartementen 

stuk voor stuk woonparels, voorzien van alle comfort 

en afgewerkt met materialen van topkwaliteit.

Daglicht stroomt in elke woning rijkelijk binnen. 

Buiten is het heerlijk vertoeven op de grote terrassen. 

en in het midden van het stijlvolle complex: een oase 

van rust. De riante, groene binnentuin nodigt uit tot 

verpozing, ontmoeting en spelen. 

Je zal het snel merken in deze brochure: wonen in de 

binnenstad was nog nooit zo aantrekkelijk.
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Ed Somers, Stefan Vangronsveld, Bart Tans

OVeR De AUTeURS

Vastgoedspecialisten Kolmont en Vestio bundelen 
de krachten om in Hasselt 'Residentie Refuga' te 
realiseren. Het project belooft een topreferentie 
te worden en een voorbeeld van een duurzame 
opwaardering van historische gebouwen. 

Appartementen bouwen in het centrum van Hasselt, rond het oudste  
burgerlijke gebouw van de stad, mét een binnentuin van bijna een  
halve hectare … Residentie Refuga is zelfs voor de meest doorwinterde  
vastgoedspecialist allesbehalve een doorsneejob. Daarom besloten Vestio  
en Kolmont samen hun schouders onder het project te zetten. Bart Tans,  
gedelegeerd bestuurder van Kolmont, en ed Somers en Stefan Vangronsveld, 
gedelegeerd bestuurders van Vestio, lichten de intense samenwerking toe.

ed Somers: "Zowel Kolmont als Vestio kennen allebei de markt in Hasselt  
als geen ander en houden zeer goed de vinger aan de pols van wat er beweegt 
in de provinciehoofdstad. Toen de stad besliste om de Herkenrodekazerne 
te laten ontwikkelen, zagen we meteen het immense perspectief in van het 
project. niet alleen voor de stad, maar ook voor de Hasseltse gemeenschap. 
Want honderden jaren lang was de Herkenrodekazerne een bouwblok 
dat niet toegankelijk was voor de Hasselaar. Dat gaan we nu helemaal 
opentrekken en er een volledig nieuwe stadsbuurt van maken."

"Het is dus een zeer ingrijpend initiatief, zowel qua omvang als belang voor  
de stad", zo gaat Bart Tans verder. "Omdat Kolmont en Vestio heel hard geloven 
in de nieuwe ontwikkeling, hebben we besloten om onze expertises samen te 
brengen om van een Residentie Refuga een succes te maken. Als collega-vast-
goedspecialisten hebben we ook in het verleden al heel goed samengewerkt."

HOE VERLOOPT DIE SAMENWERKING CONCREET?

Stefan Vangronsveld: "Zaken zoals de ontwikkeling, conceptbepaling, keuze van 
architecten en partners, daar beslissen we samen over. Ook de verkoop nemen 
onze beide verkoopteams voor hun rekening. Wat betreft opvolging en klanten-
begeleiding, hebben we de taken verdeeld. De visie en ervaringen van beide 
familiebedrijven zijn beslist een meerwaarde om tot het beste resultaat te komen."

Van 'stadsvlucht' heeft Hasselt bijzonder weinig last. integendeel zelfs. Bart Tans: 
"De bevolkingsaangroei in Hasselt van de laatste jaren is opvallend. Mensen willen 
terug in de stad wonen en genieten van alle faciliteiten. Met Residentie Refuga 
komt er nu een nieuwe, hippe buurt bij. De handelaren van en rond de Maas-
trichterstraat creëren er alvast een eigenheid. De ongeveer 300 inwoners die er 
gaan bijkomen, dragen verder bij tot de leefbaarheid van de buurt. en daarvoor 
steken wij, als Hasseltse vastgoedspecialisten, graag de handen uit de mouwen."

KOLMONT & 
VESTIO BOUWEN 
SAMEN IN HUN 
THUISSTAD

KOLMOnT
De familieonderneming Kolmont heeft 
een uitstekende reputatie op het gebied 
van nieuwbouw-woonontwikkeling en - 
verkoop. De expertises 'ontwikkeling' en 
'verkoop' zitten onder één dak. Kolmont 
creëert unieke woonprojecten op de 
juiste locaties, waar mensen met plezier 
leven en zich volop kunnen ontspannen. 
Ook de doordachte mix van duurzame 
woningen en fraaie buurtomgevingen, 
is typerend voor Kolmont.

Havermarkt 45 
3500 Hasselt 

Tel. +32 (0)11 21 11 52 
info@kolmont.com 
www.kolmont.com

VeSTiO
Vestio is actief in de realisaties van 
residentiële vastgoedprojecten op 
toplocaties in het binnenland en aan de 
Belgische kust in Knokke. Daarbij hecht 
de vastgoedspecialist veel belang aan 
een goede begeleiding. Vestio biedt ook 
assistentie bij de projectontwikkeling 
van woningen, appartementen, retail, 
verkavelingen, woon- en zorgcentra 
en de koop en verkoop van bestaand 
vastgoed. een totaalaanpak die al 
meer dan 25 jaar werkt en tot heel wat 
exclusieve woonprojecten heeft geleid.

Havermarkt 22 
3500 Hasselt  

Tel. +32 (0)11 80 00 00 
info@vestio.com 
www.vestio.com
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Voor de stad Hasselt en de andere 
betrokken partijen - Stichting Limburg 

Sterk Merk en Universiteit Hasselt - 
kwam het voorstel van het consortium 

Kolmont-Vestio voor de ontwikkeling van 
de Herkenrodekazerne, als sterkste uit 

de bus. Ook de plannen en de visie van de 
architecten zijn daarin een belangrijke 
factor. We laten ze hier aan het woord:

RESIDENTIE REFUGA  
OP DE ONTWERPTAFEL

Voor Abscis Architecten uit gent 
staat sociale interactie centraal in 
het ontwerp van het appartemen-
tencomplex in Residentie Refuga. 
De woonunits zijn zo ingedeeld 
dat ze eenvoudig te koppelen zijn. 
Zo kan er optimaal ingespeeld 
worden op de vraag van 
toekomstige bewoners, bij 
bijvoorbeeld gezinsuitbreiding  
of de zorg voor een ouder.

Architect Piet Van 
Cauwenberghe: "Residentie 
Refuga is in vele opzichten 
een heel bijzonder project. 
Het complex is de grootste 
aaneengesloten bouwblok 
binnen de groene Boulevard, 
dat jaren leegstond, publiek 
niet toegankelijk was en een 

ABSCiS genT
RESIDENTIE A, E EN ONDERGROND

blinde vlek vormde in de stad. 
Dankzij de herbestemming 
komen er letterlijk enkele 
hectaren stedelijke ruimte 
bij in de binnenstad."

"Wat de site uniek maakt, is 
de mix van functies die de 
nieuwe gebouwen en publieke 
ruimte zullen invullen. 
naast de appartementen 
zal de Universiteit Hasselt 
haar meest representatieve 
functies onderbrengen in 
het historische poortgebouw 
aan de Maastrichterstraat. 
Zo wordt het binnengebied 
een echte stedelijke publieke 
ruimte, en op termijn een 
volwaardige stadswijk."

"Voor ons was de woonkwaliteit 
van bij het begin een heel 
belangrijk uitgangspunt. 
We hebben gekozen voor 
een grote diversiteit van 
kleine en grote woningen, 
onderling combineerbaar tot 
kangoeroewoningen of ruimte 
voor een vrij beroep. Alle 
appartementen hebben ruime 
terrassen en sommige geven 
rechtstreeks uit op de tuin.  
Ook de groene binnentuin,  
de goede oriëntatie en het lage 
energieverbruik maken deze 
woonlocatie heel bijzonder. Ze 
kan moeiteloos de concurrentie 
aan met wonen op de buiten."

www. abscis-architecten.be
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COLLeCTiV

Met hun Hasseltse roots is 
het architectenbureau UAU 
Collectiv (spreek uit als: 'WOW') 
onmisbaar in dit project. Hun 
bijdrage aan Residentie Refuga 
is te zien aan het gebouw met 
hoofdingang aan de Meldert-
straat en de tweede ingang via 
de stadstuin. Bij het ontwerpen 
van dit gebouw was voldoende 
zicht, licht en lucht voor de be-
woners een belangrijk vereiste.

Partner-architect Massimo 
Pignanelli: "een historisch 
gebouw omvormen tot moderne 
appartementen is uiteraard een 
hele uitdaging. Aan de ene kant 
moet je als architectenbureau 
het oorspronkelijk karakter 
van het pand respecteren, 
tegelijk wil je je eigenheid 
erin leggen. Alles wat je nieuw 
toevoegt, moet zonder meer 
een meerwaarde hebben."

"in nauw overleg met het Agent-
schap Monumenten en Land-
schappen hebben we ons deel van 
Residentie Refuga ontworpen. Het 
witte gebouw - of de voormalige 
paardenstallen - blijft wit, maar 
de raamopeningen hebben we 
vernieuwd en groter gemaakt. Zo 
genieten ook deze appartementen 
van royaal daglicht. Daarnaast 
stonden we in voor het ontwerp 
van de staalstructuur waarop de 
terrassen gebouwd worden."

"Aan dit project mogen meerwerken, 
is een hele eer voor ons als Hasselts 
architectenbureau. We kennen 
de stad en zijn dan ook het ideale 
klankbord bij de andere bureaus. 
De samenwerking verliep boven-
dien uitstekend, met een vrucht-
bare kruisbestuiving van ideeën 
en visies. Zo zijn we er samen in 
geslaagd om de stad, zijn inwoners 
en bezoekers een open, autoluwe 
en toegankelijke buurt te bieden."

www.uaucollectiv.com

RESIDENTIE REFUGA B + D 



Het internationale architectenbureau  

Atelier Kempe Thill stond in voor het  

ontwerp van de 'urban villa', die centraal  

op het plein gelegen is. Het gebouw telt een 

gevarieerd aanbod aan woningen: studio's, 

duplexwoningen, twee- tot drie-slaapka-

merappartementen en penthouses. Dit 

alles met een unieke touch: grote terras-

sen met schuivende glazen panelen die 

omgetoverd kunnen worden tot winter-

tuinen en voor extra woonruimte zorgen. 

ATeLieR  
KeMPe THiLL

De architect en mede-oprichter  
Oliver Thill: "De meerwaarde van dit 
project is de boeiende combinatie van 
stedelijkheid en een bijna groene woonkwa-
liteit. Aan de ene kant woon je in het 
historisch centrum, met alle voorzieningen 
in de onmiddellijke omgeving. Tegelijk 
zorgt de prachtige binnentuin voor het 
landelijk karakter van de woonsite." 

"Projecten als deze herstellen niet alleen een 
stuk historische binnenstad, ze vergroten 

ook de beleving ervan. Zo zal de site door 
de poorten toegankelijk zijn, waardoor 
nieuwe, onverwachte looplijnen binnen het 
centrum zullen ontstaan. Het binnengebied 
krijgt een groen, rustig en publiek karak-
ter. Opnieuw is Hasselt een park rijker."

"Residentie Refuga biedt een unieke woon- 
ervaring, precies omwille van de onverwach-
te combinatie van kwaliteiten. Het is zonder 
meer een toonbeeld van het nieuwe wonen."

www. atelierkempethill.com
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RESIDENTIE REFUGA C

LAnD  
LAnDSCHAPSARCHiTeCTen

LAnD Landschapsarchitecten tekende de 
groene binnentuin waar de appartementen 
op uitgeven. Het team bestaat zowel uit  
landschapsarchitecten als stedenbouw kundigen, 
zodat er een groot raakvlak is tussen het 
landschappelijke en het stedelijke. Die com-
binatie leidt tot een verbluffend resultaat.

Koen Hauspy van LAND: "Samen met 
de andere architectenteams hebben we 
overlegd over de manier waarop we het 
niet-bebouwde gedeelte van Residentie 
Refuga gaan inkleden. De keuze om de 
beschikbare oppervlakte maximaal te 
benutten als tuin, is snel gevallen. een oase 
van rust, zeg maar een stilteplek midden 
in een bruisende stad, dat is het opzet."

"grote bomen krijgen de hoofdrol in de 
binnentuin. er komt een onderlaag van 
gras en voor de paden hebben we een 
esthetische verharding gekozen. De bomen 
zijn zodanig ingeplant dat ze voldoende 
ruimte krijgen en niet gesnoeid hoeven 

te worden. een onderhoudsvriendelijke 

tuin dus. eén die uitnodigt tot verpozen, 

elkaar te ontmoeten en tot spelen."

"De binnentuin van Residentie Refuga 

is ook publiek toegankelijk. niet dat het 

een uitzicht krijgt van een openbaar park. 

Het residentieel karakter blijft behou-

den, waardoor de pasanten zich meer 

als gast zullen voelen op de woonsite."

"Voor wie een woning in de stad zoekt, maar 

ook veel belang hecht aan natuur, is Residen-

tie Refuga een uitgelezen kans. De woningen 

liggen niet aan de straatkant, maar geven 

uit op een groene zone. Je gaat de achter-

deur uit en wandelt rechtstreeks de tuin in. 

ideaal voor gezinnen met kinderen, maar 

evengoed voor senioren die willen genieten 

van de rust in een stedelijke omgeving."

www. landschapsarchitect.be
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GROENE BINNENTUIN
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Toen Mechtildis de Lechy in 1542 het refugehuis in 
de Maastrichterstraat liet bouwen, kon ze niet weten 

dat er bijna 500 jaar later een moderne woonbuurt 
zou komen met luxeappartementen. Het contrast lijkt 

misschien groot, maar er zijn ook overeenkomsten. 
Destijds was het ook een levendige plek en het 

refugehuis werd als een waar stadspaleis aanschouwd.

HET VERHAAL  
ACHTER REFUGA

geSCHieDeniS 13

Wie denkt dat het refugehuis slechts een 
stoffige en vrome plek was, heeft het mis.  
De abdis van Herkenrode schakelde zeker 
niet de minste architecten en kunstenaars 
in om de gebouwen vorm te geven. naast de 
tuin en dienstgebouwen waren er ook paar-
denstallen. Het doel: een toevluchtsoord om 
in de onzekere tijden van oorlog de klooster-
gemeenschap in onder te brengen. 

DIVA’S 
Het leven in Herkenrode weerspiegelde voor 
een groot deel de standenmaatschappij van 
die tijd. De koordames zijn dochters van de 
rijke adel, terwijl de zusters van bescheide-
ner komaf zijn. De koordames zitten in het 
bestuur en verkiezen de abdis, terwijl de 
zusters zorgen voor het onderhoud van de 
abdij. Hoewel afzondering en armoede in 

het klooster centraal staan, hebben de ver-
waande koordames van Herkenrode het daar 
soms moeilijk mee. Ze lappen de regels van 
de orde aan de laars. Voor hen geen geza-
menlijke slaapzalen zoals de zusters, ze 
willen allemaal een eigen slaapkamer. 

VLUCHTEN NAAR DE STAD
De 16e eeuw was een roerige tijd. er was het 
gevaar van plunderingen en de versprei-
ding van ziekten die rondtrekkende bendes 
met zich mee brachten. Vanaf 1568 worden 
de gevolgen van de godsdienststrijd en de 
Tachtigjarige oorlog duidelijk merkbaar in 
Herkenrode. Vanaf die tijd trekken de dames 
van de abdij van Herkenrode regelmatig 
naar het refugehuis in Hasselt, waar de grote 
muren hen bescherming bieden. 

EEN ABRUPT EINDE 
Onverwachts breekt in 1790 de Luikse revo-
lutie uit, wat het einde betekende voor de 
kloosterorde in de abdij van Herkenrode. na 
600 jaar worden de kloosters opgeheven en 
worden de zusters gedwongen hun abdij te 
verlaten. Op 13 december 1796 verlaat een 
zwijgzame stoet van 26 koordames en even-
veel zusters de abdij en zoeken de meeste 
een onderkomen bij kennissen en familie. 
Sinds de bouw van het refugehuis heeft de 
plek al veel levens gekend: eerst een toe-
vluchtsoord, daarna een militaire kazerne en 
nu een woonbuurt met universiteitsgebouw. 
nu mag deze bijzondere plek in de stad 
opnieuw uitkijken naar een nieuw leven. 

Vandaag krijgt deze 
historische plek met de 
komst van de Universiteit 
Hasselt en het woonproject 
Residentie Refuga, 
een nieuw leven.
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EEN 
STUKJE 
BRUISEND 
HASSELT

Residentie Refuga kiezen 
als jouw plek in Hasselt, 
dat is wonen in de buurt 
van alle voorzieningen. 
Supermarkten liggen 
op wandelafstand. De 
wekelijkse markt vind je 
vlak om de hoek. Maar 
ook voor de bibliotheek, 
delicatessenzaken, banken, 
scholen of de fitness, hoef 
je je niet ver te verplaatsen. 
Ook dat is luxe!
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Modestad, shoppingparadijs, hoofdstad van de 
smaak? Hasselt heeft het … allemaal. Naast de 
bekende winkelketens, vind je er ook sfeervolle 
boetiekjes, originele speciaalzaken en gezellige 
restaurants. Hier alvast een overzicht van de 
hipste adresjes in de buurt van Residentie Refuga.

WONEN  
IN HASSELT 

1 1. LES SOEURS
Musthaves à volonté bij Les Soeurs. 
Wie houdt van kleding, juwelen en 
interieur accessoires kan hier z’n hart-
je ophalen. Info nodig? De drie zussen 
staan je met raad en daad bij.

• Kapelstraat 36 

2. MARLOO’S
Begin de dag met een stevig ontbijt 
(of vroege lunch voor de lang slapers) 
bij Marloo’s. Breakfast Bonanza, 
Yo’Granola of een Toast Vanalles? 
Keuzestress gegarandeerd!

• Minderbroedersstraat 5

2
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4. LA BOTTEGA
In een voormalige jenever stokerij zit 
La Bottega verstopt. Eén ding is ze-
ker: hier stap je niet buiten zonder een 
perfect passend paar schoenen. Of 
dat nu stoere sneakers, sexy pumps 
of schattige laarsjes zijn. 

• Paardsdemerstraat 9 

5. PAPLOU & 
SESSA
Duurzaam, ecologisch en 
fair. Dat zijn de sleutel-
woorden van de concept 
stores Paplou en Sessa, 
recht tegenover elkaar in 
de Dorpsstraat. Voor de 
basics moet je bij Paplou 
zijn, exclusiviteit kom je bij 
Sessa tegen.

• Dorpsstraat 37b en 28/1

3. CHOCOLADEHUIS  
BOON
Chocoladeliefhebber, dit adresje mag 
je niet overslaan! In het open atelier 
van Chocoladehuis Boon zie je het 
team druk in de weer met pralines, 
sierstukken uit chocolade en andere 
chocoladezoetigheden. Onmogelijk te 
weerstaan.

• Paardsdemerstraat 13

3

4

6. SHANTI 
BEANS
‘Shanti’ betekent ‘rust’ 
en dat is exact wat je in 
dit gezellige  koffiehuisje 
vindt. Ideaal om tijdens 
het shoppen even te 
ontspannen met an-
dere woorden. De gevel 
van het pand is niet te 
 missen.

• Dorpsstraat 43

7. BARDOT
Op zoek naar die onovertroffen 
Spaanse vibe? Dan moet je komen 
aperitieven in Bardot. In de wijnbar 
staan niet alleen Spaanse wijnen 
maar ook cava’s en heerlijke tapas 
op het menu.

• Hemelrijk 5 

8. OGST
Mag het wat meer zijn? Reserveer dan 
een tafeltje bij Ogst. Verrassend, bio-
logisch, lokaal en vooral verrukkelijk, 
da’s het recept van chef-kok Sébas-
tien Wygaerts. Om duimen en vingers 
bij af te likken.

• Ridder Portmansstraat 4

7

8
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9. JENEVERMUSEUM
Een dagje Hasselt is niet compleet 
zonder een bezoek aan het Jene-
vermuseum. Je wordt er letterlijk 
ondergedompeld in de bruisende ge-
schiedenis van het geestrijke drank-
je. Afsluiten doe je natuurlijk met een 
proeverij.

• Witte Nonnenstraat 19

10. ZUPPA
Na het rijkelijke ontbijt en de overload 
aan chocolade, kan een lichte lunch 
wel smaken. Zuppa is een hippe soep-
bar waar je de heerlijkste soepen en 
sapjes voorgeschoteld krijgt. Zuppa- 
lekker!

• Botermarkt 13

11. ATELIER REBUL
Ga je neus achterna en loop het 
 traditionele Atelier Rebul binnen, 
dé hotspot voor gepersonaliseerde 
parfum, gelaatsverzorging en haar-
verzorging. En voor originele cadeau-
tjes  uiteraard.

• Grote Markt 5

9

14. JER
In het centrum van culinair Hasselt, 
in een gerenoveerd herenhuis, vind je 
JER, wat staat voor 'Just Eat Right'. 
Gastheer en eigenaar John Weijnjes 
heeft onder meer ervaring opgedaan 
in het Scholteshof bij kooklegende 
Roger Souvereyns. In 2000 was het 
tijd voor een eigen zaak.

• Persoonstraat 16

13. HUIS KELLENS
Bij interieurspecialist Huis Kellens kan 
je terecht voor gordijnen, zonwering, 
meubelstoffering en totaalinrichting. 
De zaak is een Hasseltse vaste waar-
de en bestaat al sinds 1956.

• Persoonstraat 22

12. BRUUT
De dag afsluiten doe je bij BRUUT. 
Wie nog een grommende maag heeft, 
kan z’n tanden in een sappige burger 
zetten. Kleine honger? Dan bestel je 
gewoon wat fingerfood. En daar hoort 
natuur–lijk een cocktail bij. Santé!

• Dorpsstraat 26

13

14
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MODEONTWERPER STIJN HELSEN  
OVER ZIJN HASSELT
Ook al reist Stijn de wereld rond en werkt en verblijft hij 
deeltijds in Brussel, Hasselt blijft zijn vertrouwde thuis-
haven. Stijn Helsen: “Hasselt biedt de perfecte balans 
tussen rust en schwung. er is altijd wel wat te doen, 
zonder dat het een drukte van jewelste wordt. Boven-
dien is Hasselt een echte modestad. Alle grote merken die 
op de catwalk in Parijs en Milaan staan, kun je er kopen. 
Dat is uniek voor een kleine stad. De Hasselaren kleden 
zich ook graag op als ze op restaurant gaan, en ze hebben 
oog voor esthetiek. Dat alles geeft Hasselt een bijzonder 
karakter, dat je maar op weinig plaatsen tegenkomt.” 

www.stijnhelsen.com

TIJDLOZE JURK 
in de tv-spot voor Residentie Refuga defileert de hoofdrol-
speelster in een creatie van de Hasseltse modeontwerper. 
Stijn Helsen: “Met de tijdloze, minimalistische jurk heb ik 
een verbinding willen maken tussen de rijke geschiedenis 
van het gebouw - een vluchthuis voor kloosterzusters - 
en het eigentijdse, stijlvolle ontwerp van de woningen. 
Uiteraard heb ik met veel plezier aan het project meege-
werkt. De opwaardering van oude gebouwen tot moderne 
appartementen, bevordert wonen in de binnenstad. en elk 
initiatief is goed om dat aan te moedigen.”

STAD 
MET KLASSE

KLASSe 23
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Hoe is het om te wonen in de buurt van de 
Herkenrodekazerne? Geen betere manier om dat 
te weten te komen, dan het aan de buurtbewoners 
te vragen. Hoe hebben zij dit deel van het centrum 
van Hasselt zien veranderen? En wat vinden 
zij van de komst van Residentie Refuga?

AANGENAME  
KENNISMAKING  
MET DE BUREN 

“ Hasselt is een trekpleister 
geworden voor mensen om te 
shoppen. De nieuwe plannen 
juich ik alleen maar toe, 
want voor onze onderneming 
geldt: hoe meer leven in 
de brouwerij, des te beter. 
Daarbij is elk stukje groen in 
Hasselt meer dan welkom.”

ELISET MENA EQUIHUAS,
ZAAKVOERSTER VAN 
BEAUTYSALON BRUSHBAR 

“ Toen mijn overgrootvader de 
slagerij opende, was dit nog een 
levendige buurt. Maar door de 
jaren kwamen alsmaar minder 
Hasselaren hier wonen en dat laat 
nog altijd zijn sporen na. Fijn dat 
dit binnenkort zal veranderen 
dankzij het woonproject Refuga.” 

ANTHONY MESTR 
ZAAKVOERDER SLAGERIJ QUETIN

“ De bouw van deze nieuwe 
woonbuurt met stadstuin en 
alle andere initiatieven in 
Hasselt zullen voor nog meer 
levendigheid zorgen. Ik hoop 
dat Hasselt vooruitstrevend 
blijft en bruist van nieuwe 
concepten en creatieve ideeën.”

SOFIE CARLIER, EIGENAAR 
VAN SCHOONHEIDSSALON/
LUNCHCAFÉ CAFÉ BEAUTÉ
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“ Onze wijk heeft het lang moeilijk gehad, 
met veel leegstand als gevolg. Ik heb hier 
veel handelszaken zien komen en gaan. 
Maar nu zie je dat de buurt langzaam 
weer opleeft. En dat hebben we onder 
andere te danken aan de komst van 
woonprojecten zoals Residentie Refuga. 
Die trekken nieuwe mensen aan, en 
daardoor krijg je meer leven op straat.” 

NICOLA CORBACIO 
EIGENAAR RESTAURANT LA FONTANELLA 

“ Een nieuwe woonbuurt 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 

“ Hasselt is een aangename stad die veel 
investeert in modernisering waardoor de stad 
aan het opleven is. Dat is maar goed ook want 
wanneer men alles uit de stad haalt, dan hoeft 
men voor niets meer in de stad te zijn.” 

FILIP DE COSTER, UITBATER
KAASSPECIAALZAAK/BISTRO DOMUS CASEI 

“ Het is fijn dat Kolmont en Vestio de 
ondernemers uit de buurt betrekken. 
Op die manier krijgen we een 
positiever beeld van het project."

KITTY SPAENJERS 
JUWELENONTWERPSTER  
HUIS PAUWELS SPAENJERS

“ De grote publieke stadstuin, daar 
kijk ik echt naar uit. Ideaal om tot 
rust te komen na een drukke dag. Ook 
leuk dat we binnenkort nieuwe buren 
krijgen. Dat zal beslist een nieuwe 
schwung geven aan onze buurt.”

KATELIJNE KEVELAERS 
UITBATER BOEKENWINKEL GRIM
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MODERN  
WONEN 

IN HARTJE 
HASSELT



PENTHOUSE MET ZICHT  
OP DE STADSTUIN 
Dit architecturale penthouse staat garant 
voor een sublieme woonbeleving. Vanop 
het enorme terras geniet je van een 
adembenemend panorama over de stad. 
Binnen krijg je alle ruimte voor het ultieme 
leefgevoel. Laat je inspireren en begeleiden 
door onze interieurarchitecten, die voor jou 
de perfecte balans creëren tussen comfort 
en design.

RESIDENTIE REFUGA A - MELDERTSTRAAT 
ZUIDGERICHTE STADSAPPARTEMENTEN

A4.09
VERRASSEND RUIME 
STUDIO MET  
GEVELBREED TERRAS
een inkomhal met vestiaire, een afgesloten 
berging, een aangenaam zuidgericht terras 
van 13,75 m2 … vergis je niet, deze studio met 
een bewoonbare oppervlakte van 45,4 m2 is 
ruimer dan je denkt. De andere voordelen? 
Wat dacht je van een royale lichtinval, een 
doordachte interieurindeling en een goed 
uitgeruste keuken en badkamer? Bovendien 
creëer je dankzij de afsluitbare wand een 
volwaardig 1-slaapkamerappertement. 
Kortom, de ideale woonst voor een jong 
koppel of alleenstaande.

RESIDENTIE REFUGA A - MELDERTSTRAAT 
ZUIDGERICHTE STADSAPPARTEMENTEN

A2.03
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RESIDENTIE REFUGA C 
URBAN VILLA

C5.02

APPARTeMenTen32 APPARTeMenTen 3333

EXCLUSIEF 
HOEKAPPARTEMENT 
een hoekappartement, dat betekent langs 
twee zijden genieten van een ruim terras. 
Buiten beschik je over een oppervlakte 
van 48,99 m2. Bovendien kan je het terras 
afsluiten met glazen panelen en een 
unieke loggia-wintertuin creëren.  
De woonoppervlakte binnen bedraagt 
maar liefst 102,57 m2. Zo biedt dit 
appartement jou en je gezin een riant 
ruimtegevoel op een unieke locatie.



RESIDENTIE REFUGA C 
URBAN VILLA

PENTHOUSE  
WITH A VIEW
in dit prachtig penthouse met een 
bewoonbare oppervlakte van 186,93 m2, 
geniet je van een adembenemend 
panorama over de stad. Het landelijke 
gevoel creëer je met planten en 
bloemen op het groot zuidgericht terras 
van 131,25 m2. Zowel het interieur als 
het terras kan je door onze specialisten 
volledig laten ontwerpen volgens jouw 
wensen en voorkeuren.

C8.01
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URBAN VILLA
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RESIDENTIE REFUGA C 
URBAN VILLA

RUIME STUDIO MET  
UNIEKE LOGGIA-WINTERTUIN
Binnen beschik je in deze studio over een 
bewoonbare oppervlakte van 47,58 m2. 
De loggia-wintertuin van 13,92 m2 creëert 
een extra leefruimte. Met een vouwwand 
tover je de studio om tot een volwaardig 
éénslaapkamerappartement. en dat terwijl  
het daglicht vrij binnenstroomt. 

DUBBEL GENIETEN  
IN EEN RIANTE DUPLEX 
APPARTEMENT MET 
LOGGIA-WINTERTUIN
Wonen in dit duplexappartement, dat is 
beschikken over twee ruime verdiepingen of een 
bewoonbare oppervlakte van 108,23 m2. Het terras 
van 34,64 m2 kan je in de winter afsluiten met 
glazen panelen, zodat je je interieur nog verder 
vergroot. Ook het zicht op de binnentuin draagt bij 
tot dat heerlijk luxueus gevoel van ruimte. 

RESIDENTIE REFUGA C 
URBAN VILLA

C0.03

C4.07
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ALTIJD PARKEERPLAATS? 
CHECK!
Bij elke woning van Residentie Refuga 
hoort minimum een privéparkeerplaats in 
de ondergrondse garage van het gebouw. 
Die is makkelijk bereikbaar via de publieke 
parking onder het Kolonel Dusartplein.

RECHT NAAR REFUGA
Om 's morgens naar je werk te rijden of 
wanneer je 's avonds weer thuis komt, 
hoef je alvast niet door de verkeersdrukte 
van de stad. De ondergrondse garage van 
Residentie Refuga is rechtstreeks verbonden 
met de publieke parking van het Kolonel 
Dusartplein. Vandaar rij je makkelijk de 
groene Boulevard op, de kleine ring rond  
de Hasseltse binnenstad. 

VLOT DOOR HASSELT
Het gloednieuwe verkeersmanagementsys-
teem van Hasselt telt 35 slimme ledborden 
die je de weg wijzen naar de parkings in 
het stadscentrum. Je ziet in realtime welke 
plaatsen nog vrij zijn en of er vertraging is 
op de parkeerroute. gratis parkeren kan op 
de P+R terreinen aan de rand van de stad. 
Vandaar brengen bussen en deelfietsen je 
naar het centrum. Of je kiest voor een mooie 
wandeling.

er loopt een onderzoek rond autodelen en 
het gebruik van privéterreinen (o.a. van 
scholen en bedrijven) als stadsparkings, 
’s avonds en in het weekend. en ook het 
fietsactieplan is in uitvoering, met twee fiets-
straten en veilige fietscorridors. Kortom, de 
mobiliteit in Hasselt loopt op wieltjes.

HASSELT  
VLOT 

BEREIKBAAR

DE LOGGIA-WINTERTUIN: 
MEER OPPERVLAKTE, MEER 
WOONKWALITEIT
een terras biedt een enorme meerwaarde aan 
je appartement. gezellig buiten eten bij mooi 
weer, genieten van een glas wijn, een goed 
boek lezen … Al die voordelen biedt een log-
gia-wintertuin jou het hele jaar door.

Het concept bestaat uit een extra buitengevel  
van verschuifbare glaspanelen. Schijnt de zon, 
dan zet je alles open en geniet je volop van 
de buitenlucht. Wordt het kouder of steekt 
er plots een wind op, dan bieden de glazen 
panelen beschutting tegen de weerelementen.

een loggia-wintertuin is ook ideaal om extra 
vierkante meters toe te voegen aan de leefbare 
oppervlakte. Op die manier kan je de buiten-
kamer inrichten als permanente ruimte en je 
appartement aanzienlijk vergroten.

WONEN OP MAAT VAN JOUW WENSEN  
EN BEHOEFTEN
Smaken en voorkeuren verschillen. Daarom bieden we je de kans om je 
appartement in Residentie Refuga op jouw maat af te werken.

Zo kan je aangeven waar je het liefst stopcontacten en lichtpunten wilt 
laten installeren. Zelfs muren kunnen op jouw vraag verplaatst worden. 

Heb je graag deskundig advies over de inrichting van je appartement? 
Onze interieurarchitecten werken voor jou een voorstel op maat uit.

RESIDENTIE REFUGA C 
URBAN VILLA





Bruisend Hasselt  
in je achtertuin. 

Complete rust  
in je binnentuin.

Havermarkt 45, 
3500 Hasselt

T: 011 21 11 52

www.kolmont.com

Havermarkt 22,  
3500 Hasselt

T: 011 80 00 00

www.vestio.com


