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Na de succesvolle lancering van fase I en II steekt Kolmont Woonprojecten binnenkort 

van wal met de verkoop van 50 luxeappartementen van Zuidzicht Residentie III. Op 27, 

28 en 29 september kan je in exclusieve avant-première komen kennismaken met het 

prestigieuze woonproject aan de Blauwe Boulevard in Hasselt. 

 

 

 

De skyline aan de Kanaalkom in Hasselt krijgt steeds meer vorm met als blikvanger het 

imposante gebouw residentie Zuidzicht I. Tot op heden zijn er in de Zuidzicht Residenties I 

en II 122 van de 137 appartementen verkocht, waarvan 31 van de 33 luxeappartementen. 

Residentie III is de laatste kans op luxeappartementen met 'zuidzicht' op de stad en het water, 

maar biedt ook een aantal betaalbare flats aan. In totaal gaat het over 50 appartementen, 

variërend van een 1-slaapkamer tot 4-slaapkamerappartementen. Er zijn 12 luxe-

appartementen boven de 500.000 euro, waarvan 4 duplexen. Voor het totale woonproject 

Zuidzicht wordt samengewerkt met het architectenbureau 'BURO II & ARCHI+1'. Zij opteren 

voor een tijdloze bouwstijl geïnspireerd op boten. De lineariteit van de Kanaalkom wordt 

benadrukt door witte horizontale banden in contrast met een achterliggende zwarte aluminium 

http://www.limburg-actueel.be/index.php?pc=3500
http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=rul&id=17


gevel. Kolmont Woonprojecten kijkt ook vooruit 

en daarom zullen de Residenties via een vernuftig systeem eigen electriciteit kunnen 

opwekken voor de gemeenschappelijke delen en oplaadpunten voor electrische fietsen en 

auto's. 

 

Waterplan 
'De stad Hasselt werkt in het kader van de eindfase van Zuidzicht verder aan de inrichting van 

de openbare ruimte met het doortrekken van het kadeverhaal', aldus schepen van Ruimtelijke 

Ordening Tom Vandeput 'De tijdelijke vereniging BUUR-ARCADIS werkt momenteel een 

duurzaam ontwerp uit. Het projectbureau Vrolijks samen met Urhahn Urban Design en de nv 

De Scheepvaart leggen nu de laatste hand aan een doordacht waterplan voor de hele 

herinrichting binnen de 

Blauwe Boulevard.'  

 

Woonzorgcentrum 
In die optiek wordt ook al gedacht aan Residentie IV met integratie van een 

woonzorgcentrum. Door de huidige technologie en domotica zouden de bewoners van 

Zuidzicht op termijn kunnen gebruik maken, al dan niet op afstand, van de zorgdiensten van 

het nabijgelegen woonzorgcentrum 

 


