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bouwkundig erfgoed”, legt sche-
pen Tom Vandeput uit. “Daarom
hebben we ook opgelegd dat de 
voorgevel intact terug heropge-
bouwd moet worden en zijn ook 
de arduinstenen bewaard. Zoals 
elders in de stad blijft de buitenge-
vel op die manier behouden.”
Schoenen Eddy ruimt plaats
voor het vierde filiaal van &
Other Stories, het luxueuzere

zusje van H&M. “Ze willen hun
Hasseltse winkel nog voor de zo-
mer van 2017 openen”, zegt Ke-
nens. “Sommige vreesden een
beetje dat Hasselt een eenheids-
worst zou  worden”, zegt Vande-
put. “Maar spelers van dit kali-
ber kruiden de stad, samen met
de typisch Hasseltse handelaars
die we hebben.” 
Volgens projectontwikkelaar Ke-

nens is & Other Stories niet de
laatste grote keten die staat te 
trappelen om zich in Hasselt te
vestigen. “Hasselt staat in de top

in België, achter Antwerpen, 
Brussel en Gent. Het is een van de
weinige plaatsen waar de huur-
prijzen nog stijgen.”

De Seven Weeën werd als privé-
woning gebouwd in de eerste helft
van de 15de eeuw, in wat nu de 
Hoogstraat is. Tussen De Seven
Weeën en Die Rose, een ander 
pand in de straat, lag destijds een
perceel grond, dat bij de vergro-
ting van De Seven Weeën werd 
opgeslorpt. Later werd daaraan 
ook de volgende woning toege-
voegd, wat nog zichtbaar is in de
voorgevel, aan de ramen en aan 
het dak. Pas in 1793 werd het huis
met een stenen gevel bekleed. In
de 19de eeuw was het een zaak in
rookartikelen, snuif en pijpen,
maar uit een iets recenter verleden
is het in Hasselt vooral bekend als
schoenenzaak Eddy, met de ken-
merkende bloembakken boven de
hele etalage. 
“Maar nu was het pand door en
door verrot”, zegt Philippe Ke-
nens van Cushman & Wakefield
dat voor de nieuwe invulling 
zorgt. “Het enige dat we konden
doen was het afbreken en op-
nieuw opbouwen.”
En dat schiet bij Hasselaar Jan 
Claes in het verkeerde keelgat. “In
Hasselt kan werkelijk alles. Nu 
slopen ze weer een eeuwenoud en
geklasseerd gebouw”, zegt hij. 
“Normaal mag er geen gevelsteen
verplaatst worden.”  
“Het pand is niet geklasseerd
maar staat wel op de lijst van
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Historisch pand 
gesloopt, maar 
gevel komt terug
De Seven Weeën uit 15de eeuw wordt vierde Belgisch filiaal & Other Stories

Het historische pand De Seven 
Weeën in de Hasseltse Hoogstraat 
is gesloopt voor de bouw van het 
vierde filiaal van de Zweedse 
modeketen & Other Stories. Dat 
tot onvrede van Hasselaar Jan 
Claes. “In Hasselt kan werkelijk 
alles”, vindt hij. “De gevel wordt 
intact heropgebouwd”, sust 
schepen Tom Vandeput.

De Hasselaren zullen het historische 
pand in de Hoogstraat vooral kennen 
als schoenen Eddy. FOTO HBVL
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De voorgevel moet intact
heropgebouwd worden, 
en ook de arduinstenen 
zijn bewaard. De 
buitengevel blijft op deze
manier behouden

Tom VANDEPUT

De Zweedse modeketen & Other Stories, het zusje van H&M, wil nog voor 
de zomer van 2017 intrekken. FOTO JAMAER ARCHITECTEN

Nu ligt de buur van Nespresso er nog als 
bouwput bij, maar de gevel van het pand wordt 
heropgebouwd zoals weleer. FOTO SERGE MINTEN


