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Om de betrokkenheid tussen haar bewoners en het Hasseltse ondernemerschap te 

vergroten, organiseert de Stad Hasselt vanavond een bezoek aan Corda Campus. De 

buurtbewoners van de campus kregen hiervoor een uitnodiging in de bus. Nu het 

gebouw met het opvallende schuine dak op Corda Campus al een tijdje in gebruik is en 

heel wat innovatieve bedrijven er onderdak vonden, wil het stadsbestuur de buurt een 

unieke kijk achter de schermen gunnen. 

 

 

 

“Het initiatief werd met veel enthousiasme door de buurt onthaald. In geen tijd waren de 150 

beschikbare plaatsen voor het bezoek volzet”, vertelt schepen Tom Vandeput. “Met dit 

initiatief willen we de betrokkenheid tussen bewoners en het Hasseltse ondernemerschap 

versterken. Het zijn de ondernemers die zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in onze 

stad. Het is dus belangrijk dat onze inwoners goed op de hoogte zijn van wat er in hun stad 

gebeurt op vlak van ondernemerschap. Deze unieke rondleiding op Corda Campus voor de 

buurtbewoners brengt alvast de twee partijen dichter bij elkaar.” 

http://www.limburg-actueel.be/index.php?pc=3500
http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=rul&id=26


“We zijn blij te merken dat de buurt nieuwsgierig is naar het ondernemerschap op Corda 

Campus. De meeste bewoners van Banneuxwijk en Kiewit hebben de evolutie van deze site 

natuurlijk van op de eerste rij meegemaakt", weet burgemeester Hilde Claes. "Eerst was er 

Philips, vervolgens Research Campus en nu is er Corda Campus: een innovatieve bruisende 

bedrijvencampus waar je als Hasselaar fier op mag zijn.” 

Iedereen welkom  
Ook Corda Campus zette met veel plezier mee de schouders onder dit initiatief. "Op Corda 

Campus brengen we bedrijven samen en bieden we ruimte en diensten aan om 

ondernemerschap te stimuleren. Maar ondernemen doe je niet op een eiland", stelt algemeen 

directeur Yves Marchal. 

"Corda Campus is een open campus waar bezoekers welkom zijn, ook mensen die niet direct 

betrokken zijn met onze bedrijven kunnen bij ons terecht: om een vergadering te organiseren 

in de Corda Conference, een koffie te drinken in de Corda Latte of te lunchen in de Corda 

Cuisine of Corda Bar." 

 


