
Fase 2 van woonproject WEST - De Andere 

Stad van start 

In Runkst is fase 2 van woonproject WEST - De Andere Stad van start gegaan. Op de 

werf tussen de Hendrik van Veldekesingel en de Sint Servaasstraat werden de 

graafwerken afgerond en zijn de funderingswerken momenteel bezig. Eind 2017 zullen 

de 28 appartementen worden opgeleverd. Meer dan een kwart van de beschikbare 

appartementen van deze fase zijn reeds verkocht. Fase 1 van WEST is volledig 

uitverkocht. 

 

 

 

In woonproject WEST – De Andere Stad is er voor elk wat wils. Zo zijn er 2- en 3-

slaapkamerappertementen, tuinappartementen en penthouses, met tuin en/of terras. Het 

project richt zich naar een gemengd publiek van starters, op zoek naar een eerste eigen 

appartement, tot senioren voor wie hun huidige woning te groot is geworden. De groene 

omgeving, de ligging op wandelafstand van het Hasseltse stadscentrum en de nabijheid van 

het station zijn grote troeven. 

Gemeenschappelijke boomgaard 
Met een doordachte architectuur, van de hand van M² Architecten, wordt een hoge 

levenskwaliteit, privacy en rust gegarandeerd. Maar tegelijk worden de voordelen van het 

gemeenschapsleven niet uit het oog verloren. In ‘WEST’ is alles aanwezig voor een rijk 

gezins- en gemeenschapsleven. Energiezuinige woonruimtes in duurzame materialen, een 



gemeenschappelijke boomgaard met barbecue en speeltuintje, groendaken met 

regenwaterbuffering en een autowasplaats, waar dat water benut kan worden. 

Fase 2 van het project bestaat uit 28 appartementen met 2 of 3 slaapkamers en met 

woonoppervlaktes van 92m² tot 132m². De ruime leefruimtes en terrassen zijn zuidelijk 

georiënteerd en kijken uit op het Cederpark. De appartementen met 2 slaapkamers zijn 

beschikbaar vanaf 194.500 euro, de appartementen met 3 slaapkamers vanaf 209.500 euro 

(exclusief btw, registratie- en notariskosten). De werken zijn reeds gestart en de oplevering is 

voorzien eind 2017. 

 

De appartementen van fase 1 zijn volledig uitverkocht, er zijn enkel nog handelspanden te 

koop. In februari 2015 werd in aanwezigheid van burgemeester Hilde Claes en schepen Tom 

Vandeput de officiële eerste steen gemetst en in de zomer van dit jaar zullen de 

appartementen worden opgeleverd. 

Verkoopkantoor op de werf 
Geïnteresseerde kopers moeten zich niet verplaatsen naar het hoofdkantoor van CORES 

Development in Antwerpen, maar kunnen voor meer informatie terecht in het verkoopkantoor 

naast de werf. Dit plaatselijk verkoopkantoor is open op afspraak (overdag of na de 

kantooruren). Een afspraak maken met één van de sales managers van CORES Development 

kan telefonisch (011/21.32.32) of via de website van WEST en CORES Development 

(www.deanderestad.be – www.coresdevelopment.be). 

 

http://www.deanderestad.be/
http://www.coresdevelopment.be/

