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Stadhuis Hasselt
Nieuw gebouw verbindt heden met verleden
Het nieuwe stadhuis van Hasselt, een ontwerp van Jaspers-Eyers architecten in samenwerking met UAU 
Collectiv (voorheen SAQ en MASS) en Architectenbureau Michel Janssens, is een landmark in de stad. 
Zichtbaar van op de Hasseltse kleine ring, maakt het volume wegwijzers overbodig. Een nieuw ge-
bouw van aanzienlijke omvang (25.000 m2) midden in de stad en tussen de bestaande gebouwen, 
het is geen evidentie.  Toch speelt het nieuwe stadhuis niet alleen zijn rol in het stadsweefsel, het 
is een kunstige en weloverwogen vereniging van oud en nieuw, een verbinding tussen toekomst en 
verleden, geïntegreerd in het hart van de stad. 

Behoud en vernieuwing, versterkende partners

Jaspers-Eyers, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssens wonnen de wedstrijd die de stad Hasselt voor het 
project had uitgeschreven. De nieuwbouw moest niet alleen één geheel vormen met het aangrenzende plein, maar ook met 
de naastgelegen oude rijkswachtkazerne, een gebouw uit 1879 in neoklassieke stijl. De tuin van de kazerne is beschermd, het 
gebouw zelf is pas sinds de beëindiging van de werken toegankelijk voor het publiek. Na een grondige renovatie biedt de kazerne 
ruimte voor horeca, verhuurbare kantoorruimte en vergaderzalen en de raad- en collegezaal.
Het nieuwe volume functioneert niet alleen als aanvulling, maar ook als versterking van het monumentale pand. 
Het telt drie (semi-)ondergrondse verdiepingen, een publieke zone van drie verdiepingen en een bovenliggend volume 
met vijf verdiepingen en een schuine gevel die de beweging in de stad en het onderliggende plein reflecteert. 

Stadhuis Hasselt

In de ondergrondse delen zijn de parking, 
de fietsenstalling en de technische ruimtes ondergebracht. 
De sokkel komt met zijn drie verdiepingen niet boven de omringende volumes uit – de drie 
verdiepingen komen overeen met het aanpalend stedelijk gabarit. 

De sokkel, met de balies van de stadsdiensten en het OCMW op de benedenverdieping, is volledig transparant in twee richtingen, voor een maximale 
inbedding in het stedelijke weefsel. 
De kantoren in het ‘huis van de burger’ zijn warm qua sfeer en vormgeving. Een vereiste opdat die burger zich er thuis en welkom voelt. Er is qua 
interieur geen onderscheid gemaakt tussen staddiensten en OCMW, die naast elkaar zitten. Een belangrijk aspect daarbij is de veiligheid van de  
medewerkers, die wonderwel samengaat met het open karakter van de inrichting. 
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Opvallend onopvallend

Bovenop de sokkel ligt, als een soort van transparante tussenverdieping, het personeelsrestaurant. Dat 
is omgeven door een uitgebreid groendak; een stukje natuur in de hoogte, dat het onderste van het 
bovenste volume onderscheidt. De uiteindelijke bedoeling van de daktuin is een link te leggen met de 
gebouwen ernaast, via een gaanderij langs waar het zomer en winter aangenaam kuieren is. 
Het volume erboven, waarin zich de kantoren bevinden, gaat volledig op in de stad. De rechte delen weer-
spiegelen zowel de lucht als de omgeving. Vooral vanuit de omgevende gebouwen is dat bepalend voor 
het uitzicht. Afhankelijk van waar men zich bevindt en het moment van de dag, is het volume soms bijna 
onzichtbaar uit de verte. De schuine gevel reflecteert dan weer het leven op het onderliggende plein, dat 
publiek toegankelijk is.
Om de relatie binnen het stedelijke weefsel nog te versterken, zijn ook in de nabije omgeving van het 
gebouw een aantal dingen aangepast. Zo is de achterkant van de Inno, die uitkomt op het nieuwe plein, 
uitgebreid met een extra ingang. Ook met de Koning Albertgalerij is er een rechtstreekse verbinding, via 
een wandelgang rond het stadhuis, die bijna doet denken aan een patio.  

Eerlijk in zijn eenvoud

Een van de frappante kenmerken van het gebouw is de eerlijkheid ervan, de eenvoud in materiaal en 
structuur, waarbij de structuur meteen ook de afwerking is. Het grootste deel van de betonnen plafonds 
binnenin is gewoon zichtbaar gebleven, behalve waar dat omwille van de akoestiek niet mogelijk was. 
Ook de staalstructuur kraagt binnenin verder uit. 
En voor wie zich afvraagt hoe een glazen volume het doet qua energieverbruik: het gebouw is bijna ener-
gieneutraal, met een energiepeil van 29. Daarvoor zijn weinig spectaculaire technieken gebruikt, maar is 
vooral aandacht besteed aan het mogelijk maken van de glasstructuur.    

Jaspers-Eyers en hun partners presenteren met het Hasseltse stadhuis een combinatie van erfgoed en 
moderne architectuur die maximaal is geïntegreerd in het bestaande stadsweefsel. Ze hebben daarvoor 
een niet-evidente spreidstand gemaakt tussen traditie en vernieuwing, gedurfd gericht op de toekomst 
maar met respect voor het verleden en het vertrouwde. 

…
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Stadhuis Hasselt door UAU Architecten

De eerste media aandacht bij de plaatsing van de panelen op de schuine wand van het nieuwe stadhuis van Hasselt  hebben we achter 
de rug, momenteel is de omgevingsaanleg volop in aanbouw en wanneer het intensief groen zijn plaats heeft gekregen zal de beleving 
compleet zijn, klaar om dit openbaar gebied door de bewoners van Hasselt te laten claimen. Het gebouw zal zich meer en meer gaan 
gedragen als de regisseur van een nieuw stadsdeel. Het gaat mensen samenbrengen in en rond het gebouw. De eerste culturele  
activiteit staat al ingepland met “Theater op de markt”. 

’t Scheep, (de gekozen naam voor de nieuwbouw) neemt geen al te dominante plaats in de Hasseltse skyline. Zichtbaar vanop de  
St Truiderbrug en de brug over de Kanaalkom zie je het volume dat opgaat in de lucht door zijn subtiele reflectie. 

Vanuit de Toekomststraat is de gehele compositie het best zichtbaar. De connectie van de Groene Boulevard met het Limburgplein 
(naam van het verhoogde plein tussen het oud- en nieuwbouwgedeelte) gebeurd via de subtiele weerspiegeling in de schuine wand. 
s’ Avonds zal vanop het Limburgplein de nachtelijke stad weergegeven worden op de schuine wand wat voor een unieke sfeer zal zor-
gen. Het gelijkvloers is omgeven door groen: de tuin voor het monument , de St Jozefstraat en een groene patio achter de nieuwbouw 
die het mogelijk maakt om rond het stadhuis te wandelen en een verbinding maakt met de “Galerij Albert” als de “Inno”. 
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AXOR VIERT 25 JAAR MET MEEST 
PERSONALISEERBARE KRAAN OOIT

AXOR viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Een kwart eeuw opzienbarend high end design wordt bekroond met de lancering van 
MyEdition; de meest personaliseerbare kraan ooit. Daarmee blijft AXOR trouw aan wat het merk al altijd heeft gedaan: baanbre-
kend badkamerdesign ontwerpen. MyEdition komt kort na de introductie van de indrukwekkende ShowerHeaven en de geometri-
sche gevormde Uno collectie.

MyEdition: een kraan met persoonlijkheid
Het strakke en lineaire design van deze kraan, ontwikkeld door de Phoenix Design Studio, tilt personalisering naar een nieuw ni-
veau: afwerkingsplaatjes in verschillende materialen - van marmer tot hout en zelfs leer - geven elke kraan een andere look. Daarbij 
is er voor het materiaal van de kraan keuze uit vijftien exclusieve AXOR FinishPlus kleurvariaties, zoals geborsteld zwart chroom 
of gepolijst goud.
Vind je daar nog niet wat je zoekt, dan is er de Signature service. Die laat toe om andere kleuren te kiezen, de lengte en hoogte 
van de kranen op maat te maken, je naam te graveren of zelfs kristallen van Swarovski aan te brengen. MyEdition van AXOR is 
bovendien uitgerust met de PowderRain-technologie: microscopisch kleine waterdruppels zorgen voor een uiterst zachte ervaring.

REDACTIE

Elegantie en eenvoud: Uno
Voor wie daarentegen houdt 
van verfijnde eenvoud is er Uno: 
het kraanwerk bestaat uit twee 
rechte buizen die zich precies 
tot elkaar verhouden zoals de 
gulden snede voorschrijft. Deze 
minimalistische, subtiele kraan - 
afgerond of recht - oogt simpel 
en is dit ook in gebruik. Je be-
dient hem door de ‘Select’-knop 
in te drukken, te draaien aan de  
‘Zero’-greep of de traditionele 
beugelgreep te bewegen. 
Ook hier is extra personalisatie 
mogelijk door de keuze uit de 15 
verschillende AXOR FinishPlus 
kleurafwerkingen.

…

 Meer info:www.hansgrohe.be
…

De derde verdieping is de ontmoetings-
plek tussen het politieke bestuur en zijn 
administratie met het bovengelegen 
ambtelijke backoffice. Deze ruimte zal 
ook dienst doen als polyvalente ruim-
te met een groot dakterras en daktuin 
op gelijke hoogte met de gemiddelde 
kroonlijst van de binnenstad.

Geen enkele m2 van het dakoppervlak is 
onbenut, op de 7e verdieping ligt het dak 
vol met zonnepanelen dat samen met 
de geothermie installatie zorgt voor de 
hernieuwbare energievoorziening.

Het project zal op termijn als een kataly-
sator werken voor de verdere stadsver-
nieuwing in zijn directe omgeving en op 
de verlaten sites in de stad.

Het gelijkvloers niveau is het meest 
toegankelijk en is volledig beglaasd. Het 
verbind binnen en buiten door ze visu-
eel te linken door middel van street-art  
aan de zijde van de patio en de zicht-
relatie met het Limburgplein. Het inte-
rieur baadt in licht en ruimte. De cen-
trale balie wordt aangegeven door het 
kunstwerk van Rinus van de Velde. De 
loketten worden gestructureerd door 
een omgekeerde koepel. Een centrale 
hangende trap maakt de verbinding met 
de hoger gelegen functies. 

Laat de inwoners van Hasselt de publie-
ke ruimte innemen en de nieuwe werk-
omgeving inspirerend en bevrijdend 
werken om visionaire ideeën vorm te 
geven die de stad nodig heeft.

…
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