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Facts & Figures: Zuidzicht

Get the lookKolmont liet vreemde eend los op Zuidzicht

Niet alleen de naam roept herinneringen op aan strandvakanties 
aan de Franse Kust. De architectuur, met grote glaspartijen, fraaie 
terrassen en veel zonlicht dat vanuit de andere kanaalzijde komt  
aanwaaien, doen de gedachten aan de côte d’azur helemaal herleven. En 
dat was precies de bedoeling toen projectontwikkelaar Kolmont ‘in zee’ 
ging met het Belgische architectenkantoor BURO II & ARCHI+I. 

“Het was een idee-fix om hier in Limburg eens iets helemaal anders te doen, en de architectuur 
van de kust naar Hasselt te brengen,” vertelt Michel Verhoeven van Kolmont, aan de tafel van het 
modelappartement dat is opgetrokken in de eerste fase van het project. “Het mooie openbare do-
mein, met name het kanaal, leent zich uitstekend om een rustgevend vakantiegevoel te creëren. 
Openheid, transparantie, rust, levenskwaliteit... dat moest het worden. Bovendien is de oriëntatie 
naar het zuiden ideaal. Die troef wilden we uitspelen, bijvoorbeeld met grote terrassen die zicht op 
het water hebben.” Kolmont koos daarom eens niet voor één van de Limburgse architectenbureaus 
die doorgaans voor zulke projecten gecontacteerd worden. “We wilden een frisse kijk van buitenaf. 
Liefst door mensen met ervaring in belevingsarchitectuur aan de kust. Een vreemde eend, die we in 
Hasselt wilden loslaten. En zo zijn we bij BURO II & ARCHI+I uitgekomen.”

“We waren onmiddellijk enthousiast,” zegt Pieterjan Vermoortel van BURO II & ARCHI+I. “Het  
creëren van de beoogde sfeer, was de uitdaging. We hebben eerst een masterplan opgesteld voor 
de hele site, en zijn dan met de uitwerking gestart. Ons voorstel om niet allemaal blokken op een 
rijtje te zetten, was iets anders dan wat de bouwheer aanvankelijk in gedachten had, maar toch is hij 
direct gevolgd toen hij de voordelen ervan inzag: 90% van de appartementen hebben uitzicht op de 
Blauwe Boulevard.” Als inspiratie diende de Marco Polo Tower in Hamburg, die net zoals Zuidzicht, 
gekenmerkt is door de onregelmatige vorm van de uitpandige terrassen met een mooi zicht op het 
water. “De witte gebouwen, met een afwisseling van zwart, zie je daar momenteel veel,” weet 
Michel Verhoeven van Kolmont. “Het is erg tijdloos. Verouderen doet zo’n concept niet.”
 
Harmonie
In de 4 fases van het project bevinden zich telkens 50 tot 80 appartementen. Momenteel wordt nog 
druk gebouwd aan Zuidzicht 3. Voor het vierde luik is het nog even wachten op een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan, waarin onder meer de buurtvoorzieningen van het voormalige Veldeman-gebouw 

De zuid-westelijke zijde van Zuid-
zicht, die gericht is op het Albert-
kanaal, vormt uiteraard het pronk-
stuk van dit prestigieuze project. 
De terrassen geven allemaal uit 
op deze zijde, zodat ze ofwel ‘s 
middags of ‘s avonds zonover-
goten zijn. Daaruit zou kunnen 
afgeleid worden dat de achterzij-
de van het project, aan de straat-
zijde, niet dezelfde grandeur zou 
uitstralen. De architecten hebben 
er alles aan gedaan om dat ge-
voel te vermijden. Zo zijn er ook 
aan de achtergevel symbolische 
terrassen gemaakt, zodat het ge-
heel geen effect van een grote, 
blinde muur creëert. Bovendien 
zijn er metalen constructies aan-
gebracht waar beplanting aan 
bevestigd kan worden. Op die 
manier komt er ook kleur aan de 
achterzijde, en wordt een natuur-
lijke overgang tussen het gebouw 
en het binnenplein gemaakt. Het 
zorgt ervoor dat de bewoners op 
een aangename manier thuisko-
men en elkaar aan de voordeur 
kunnen treffen in een groene, na-
tuurlijke omgeving. 

BURO II & ARCHI+I  © Damica Kus

©Marc Sourbron



Builders Facts -  21 20  - Builders Facts

partners

Bouwheer: 
 Kolmont woonprojecten; Hasselt
Architect: 
 Buro II & Archi + I; Brussel/Gent
Studiebureau technieken: 
 Grontmij; Hasselt
Studiebureau Stabiliteit: 
 Stubeco; Overpelt
Hoofdaannemer: 
 Cordeel; Hoeselt
Veiligheidscoördinatie: 
 MB Consult; Hoeselt
EPB/duurzame technieken: 
 Bureau Bouwtechniek; Antwerpen
Elektriciteit : 
 EL Systems; Zonhoven
Keukens: 
 Het kookhuis; Kortessem
Buitenaanleg fase 1: 
 Wegenbouw Martin; Bocholt
Beplanting fase 1: 
 Tuinbedrijf Vanvlierden; Neerpelt
Vloeren:  
 Atrio; Laakdal
Parket en zachte vloerbekledingen: 
 Grutman Floor Concepts; Hasselt
HVAC / sanitair:  
 Kerremans;  Laakdal
Leverancier sanitair: 
 Lambrechts sanitair; Hasselt
Binnendeuren: 
 Porta Nova; Hasselt
Liften: 
 Kone; Brussel
Buitenschrijnwerk: 
 Corswarem; Tongeren
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Het project Zuidzicht doet denken aan de 
luxe-appartementen aan de Franse Azurenkust.
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zullen opgenomen worden. Zuidzicht 4 zal daarop aansluiten, zodat de hele zone aan deze kant van 
het kanaal zal ontwikkeld zijn. Van aan de kop van de Kanaalkom krijgt je dan een prachtig, harmoni-
eus zicht tot aan de brug van de Grote Ring. Zuidzicht geeft niet de indruk dat er aparte woonblokken 
staan, maar wel een consistente lijn van zo’n 250 meter oeververfraaiing.
Wat opvalt: de verplichting om in elk Hasselts project een klein percentage van de huisvesting voor 
‘sociale’ bewoners voor te behouden, is bij Zuidzicht niet van toepassing. “We hebben hierover een 
akkoord kunnen sluiten met het stadsbestuur,” licht Michel Verhoeven toe. “We compenseren dit 
ruimschoots door iets verderop nieuwe huizen voor sociale huisvesting te bouwen. Op die manier 
kunnen we toch de eenheid handhaven die we nastreven in appartementen van dit prijsniveau.”

Ergens logisch, want de duurste woningen gingen het eerst van de hand. Het ‘zicht op water’, de 
hoge afwerkingsgraad en de ligging vlakbij het stadscentrum bleken tijdens de verkoop de belang-
rijkste troeven. “We hadden in de eerste fase gemerkt dat de interesse het grootst was voor de 
hoogste prijscategorie,” weet Michel Verhoeven. “Vandaar dat we ook in de volgende fases hier de 
nadruk op gelegd hebben, onder meer met de bouw van extra penthouses. Zo heeft Zuidzicht meer 
appartementen met 3 slaapkamers dan wat gangbaar is in soortgelijke projecten. “Maar de indeling 
hangt uiteraard helemaal af van de wensen van de klant. Alles kan naar eigen smaak worden aange-
past. Dat gebeurt in Zuidzicht dan ook vaak. Een aantal kopers hebben hun eigen interieurarchitect 
bij om de afwerking naar hun hand te zetten. In het luxesegment speelt de crisis duidelijk niet mee.”

Ankers verlegd
Net zo vlot als de verkoop, zijn ook de bouwwerken tot dusver feilloos verlopen. “Een probleem 
waar we op gestoten zijn bij het uitgraven van de kelders, is dat de trekankers die de kade van het 
kanaal rechthouden, onder ons gebouw liggen,” vertelt architect Pieterjan Vermoortel. “Hoewel dit 
in eerste instantie onoverkomelijk leek, is het toch heel snel van de baan geraakt door nieuwe ankers 
aan te leggen. Een andere moeilijkheid waren de vele leidingen die langs het kanaal zijn gelegd. En 
dan vooral het gebrek aan goede informatie over wat er precies allemaal in de grond stak. Uiteindelijk 
zijn we ook daar zonder kleerscheuren doorgeraakt.”
Zoals gezegd heeft aannemingsbedrijf Cordeel de handen vol gehad met het niet-alledaagse  
ontwerp. De betonnen, uitpandige terrassen domineren als een soort onregelmatige appelschil de 
skyline. “Deze terrassen zijn allemaal anders van vorm, waardoor heel wat betonnen elementen 
allemaal apart moesten gegoten worden,” weet Michel Verhoeven. “Dat was uiteraard heel arbeids-
intensief. Bovendien liggen ze niet boven elkaar, wat de moeilijkheidsgraad voor de aannemer nog 
verhoogde aangezien de stellingen over de hele lengte moesten geplaast worden om overal bij te 
kunnen. Nu goed, voor een ervaren firma als Cordeel is dat uiteindelijk business as usual.” En zo 
zit het nieuwe woonproject in Hasselt helemaal op schema. De referentie voor stijlvol wonen in de 
Hoofdstad van de Smaak is daarmee gezet. Wie doet beter? 

® tekst: Kurt Meers 
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foto 1: Heel wat eigenaars in Zuidzicht 
brengen voor de binnenafwerking een 
eigen interieurarchitect mee

foto 2: De standaard inrichting is altijd van 
een hoog kwaliteitsniveau.

foto 3: Wit en donker wisselen elkaar af in 
zowel het interieur als de buitenkant van 
het project.

foto 4: Het derde gebouw is momenteel in 
volle opbouw.
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Hierbij de huidige stand van de verkopen:

Residenties Zuidzicht aanbod Verkochte eenheden  % verkocht

Residentie I 3 commerciële units 2 commerciële units   98%
 61 appartementen 61 appartementen

Residentie II 76 appartementen 70 appartementen    92%

Residentie IIIB 44 appartementen 26 appartementen    59%

Residentie IIIA 29 betaalbare   Start verkoop mei’15
 investeringsappartementen
 
Residentie IV In ontwikkeling

Ook aan de achterzijde 
is er een heel natuurlijke 

omgeving gecreëerd. 
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