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HET URSULINENHOF

Serviceflats met hotelservice in hartje Hasselt 
Wie de afgelopen maanden aan het Hasseltse Groenplein passeerde, kon er niet naast kijken: de voormalige gebouwen van het VTI Hasselt 
gingen onder de sloophamer. Op de plek waar generaties Hasselaren school liepen, rijst een gloednieuw woonproject van a2o architecten op: 
het Ursulinenhof. Met in totaal 104 wooneenheden biedt dit project hedendaagse serviceflats voor mensen die in alle luxe van hun zilveren jaren 
willen genieten. 
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1.

Dit project van Probis, Kolmont en Vestio wilt een antwoord bieden op het tekort aan aangepaste woon-
zorg in Hasselt. De bouw ging eind 2016 van start nadat de leerlingen van het VTI Hasselt hun intrek  
namen in het nieuwe schoolgebouw op de site van het Technisch Instituut Heilig Hart. 
De naam Ursulinenhof verwijst naar de jarenlange aanwezigheid van de zusters Ursulinen op de site. 
Tegelijkertijd loopt ook de restauratie van het klooster van de Ursulinen. Bij hun ontwerp hielden a2o 
architecten rekening met de rijke geschiedenis van het gebouw en de transformaties die het door de 
eeuwen heen onderging. Daarom koos men onder meer voor baksteenarchitectuur, hellende daken en 
veel aandacht voor de buitenruimte.  

Publieke binnentuin   

Het woonproject zal bestaan uit twee volumes met erkende serviceflats die rondom een groen, publiek 
pleintje komen te liggen. Dit plein fungeert als een doorsteekje voor voetgangers en fietsers tussen de 
Schrijnwerkersstraat en het Groenplein. De binnentuin wordt een groen rustpunt pal in het hart van de 
stad. Het hoofdvolume van het Ursulinenhof wordt afgewerkt met keramische materialen. Het dak en de 
gevel van het vrijstaande volume krijgen een contrasterende afwerking met koperen leien. Alle apparte-
menten van het nieuwe hoofdvolume worden voorzien van een ruim terras dat uitkijkt op de binnentuin. 
Om het groene karakter nog te versterken, worden die terrassen op bepaalde plaatsen tot aan kroonlijst-
hoogte bekleed met klimplanten. 

Serviceflat met hotelallure

Onder de nieuwbouw komt een ruime, ondergrondse parking met zes plaatsen die voorbehouden zijn 
voor het nabijgelegen klooster. Op het gelijkvloers komen ook fietsstallingen. Verder zullen de gelijkvloer-
se vertrekken ruimte bieden aan een grand café met restaurant, een fitnesszaal en een binnenzwembad. 
De bewoners zullen de klok rond genieten van een uitgebreid zorgpakket met thuisverpleging, poets-, 
wasserij- en strijkdiensten, een klusjesdienst, een kapper, een kinéfitnesszaal en wellness. De chef-kok 
en zijn ploeg zorgen voor lekkere en gezonde maaltijden in het grand café. Kortom: een luxueuze hoteler-
varing om op een veilige en comfortabele manier van je oude dag te genieten. Het project voorziet ook in 
de mogelijkheid om te investeren in een servicewoning. Deze kan aangekocht worden aan aantrekkelijke 
fiscale voorwaarden en kosteloos verhuurd worden via de zorgmaatschappij tot je er zelf je intrek in wilt 
nemen. 

1: Een groen pleintje tussen de twee woonvolumes fungeert als 
doorsteekje tussen de Schrijnwerkersstraat en het Groenplein. 
…
2: Het dak en de gevel van het vrijstaande volume worden afgewerkt 
met koperen leien. 
…

3: Het wooncomplex focust op veilig, comfortabel en luxueus van je 
oude dag genieten. 

5.2. 4. 5.3.

Alle appartementen worden voorzien van veel lichtinval en een 
buitenruimte met uitkijk op de binnentuin. 
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Vestio, Kolmont; Hasselt, Probis; Geel
…

Architect: 
 a2o architecten; Hasselt
Studiebureau stabiliteit: 
 Forté; Geel
Studiebureau technieken & Epb: 
 CES; Asse
Veiligheidscoördinator: 
 STETO; Tessenderlo
Hoofdaannemer: 
 Aannemingen Janssen; Geel
Afbraak, beschoeiingen grondwerken: 
 De Coster Dominique; Helchteren
Liften: 
 Schindler; Zwijndrecht

Het ontwerp met een veelvuldig
gebruik van glas en de publieksfuncties
op het gelijkvloers versterken nog eens

die relatie met de straat en stad. 
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Dit project combineert rust met 
een centrale ligging aan het stadhuis. 

Relatie met de straat 

Dit project combineert rust met een 
centrale ligging aan het Hasseltse 
stadhuis, met alle voorzieningen en de 
winkelstraten van Hasselt op wandelaf-
stand. Het ontwerp met een veelvuldig 
gebruik van glas en de publieksfuncties 
op het gelijkvloers versterken nog eens 
die relatie met de straat en stad. a2o 
is hiermee niet aan haar proefstuk toe. 
Eerder ontwierp het bureau gelijkaardi-
ge projecten zoals het Clarenhof in Has-
selt en de Sionsite in Lier. 

…

® tekst: Leen Raets - 3D: Vestio

… 
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De Coster van Helchteren: Bij de afbraak van het 
gebouw worden alle materialen op de werf 

gesorteerd en afgevoerd naar ons eigen reclagecentrum


