
Hasselt, 
smaakmaker voor 
spraakmakende 
ondernemingen.



Smaakmaker of 
spraakmaker?

Ondernemers zijn de motor van onze maat-
schappij. Zij zorgen voor vooruitgang en 
geven zuurstof aan de stad. Daarom willen 
we jou, als ondernemer of investeerder, in 
Hasselt de kans geven om je te ontplooien 
in een optimaal en uniek klimaat. Op het 
vlak van dienstverlening, infrastructuur 
én beleving. Vanuit het DNA dat Hasselt 
zo aantrekkelijk maakt. In elke fase van 
je ondernemersverhaal. Met het oog op 
de toekomst, maar met aandacht voor je 
noden vandaag. Heb je een spraakmakend 
businessplan? Of een smaakmakend crea-
tief idee? Ontdek dan in deze brochure de 
straffe troeven die Hasselt biedt aan on-
dernemers en investeerders met ambitie. 

De ingrediënten voor onze 
spraakmakende stad

Creatief, ondernemend en rebels 
We houden van ánders dan anders. Dat uit 
zich ook in het grote aantal creatieve zaken 
die je op je weg door de winkelstraten 
tegenkomt. Eigenzinnige, lokale onderne-
mers zorgen voor een gezonde afwisseling 
met de grote, gevestigde waarden.  
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De creativiteit spat hier en daar zelfs let-
terlijk van de muren in de vorm van street 
art, de bontgekleurde draad doorheen de 
stad. 

Innovatie en kennis
Hasselt is een groeiende studentenstad. 
UHasselt pakt uit met toonaangevende 
studiedomeinen. Maar ook de hogescholen 
zijn allesbehalve stoffig en traditioneel. 
PXL heeft een heuse pop- en rockafdeling, 
uniek in de Benelux. Corda Campus zet de 
toon als een van de grootste bedrijven-
campussen van Europa. Hightech is 
hier het sleutelwoord. Ook vervult Corda 
Campus een pioniersrol op het gebied van 
e-sports. 

Comfort
Dankzij de compacte stadskern ligt in het 
centrum zowat alles op wandelafstand. 
De grote bedrijven- en kantorensites 
zoals Corda Campus, liggen dicht bij het 
centrum.  

De verplaatsingen van en naar deze sites 
leg je makkelijk af met de fiets, het open-
baar vervoer of de auto. Hasselt is zo goed 
als filevrij. Best een unicum in vergelijking 
met de andere Belgische provinciehoofd-
steden. 

Trots en sympathiek
Hasselaren vinden elkaar in de gezamenlij-
ke liefde voor het goede leven. Dat kan bij 
een exquise gerecht in een gastronomisch 
restaurant, maar net zo goed aan de toog 
van een bruin café. Die ongedwongen, 
levendige sfeer maakt de stad zo sympa-
thiek. Hasselt is gastvrij en toegankelijk, 
net als zijn inwoners.

Ik kijk er naar uit uw concept binnenkort te 
verwelkomen in onze mooie stad

— Rik Dehollogne,  
Schepen van economie, toerisme en 
centrummanagement 
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9 min

↖ Antwerpen Centraal: 60’
← Brussel Centraal: 50’

→
Luik: 60 km
Aken: 75 km
Maastricht: 40 km

←
Brussel: 80 km

1 km
12 min

↖ E313
↖ E314

E313 ↙ ↘ E313

↑ E314

Musea

Hogescholen

Ondergrondse parkings

Hasselt: de voordelen van een 
grootstad, de sterktes van een 
hechte centrumstad
Hasselt is als centrumstad erg goed gelegen. De vlotte 
bereikbaarheid en zo goed als filevrije wegen geven de 
Hasseltse ondernemers een grote troef in handen. Hier-
mee kunnen ze makkelijk klanten én personeel aantrek-
ken. Tegelijkertijd ligt Hasselt centraal in de Euregio. 
De goede verbinding met steden als Eindhoven, Maas-
tricht en Aken zorgt dan ook voor een grote economische 
meerwaarde.
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Aantal studenten
hoger onderwijs:

18.077

Gemiddeld aantal 
aankomsten per jaar

159.305

Gemiddeld aantal 
overnachtingen per jaar

258.010

Aantal dagbezoekers
attracties: 

609.389 

De hogescholen van Hasselt: 
Hogeschool PXL, UCLL en 

UHasselt.

Ook als toeristische trekpleister zit 
Hasselt in de lift. In 2021 werd de 
campagne Hasselt, Smaakmaker 
Spraakmaker gelanceerd. 

Belangrijke attracties zoals het 
Jenevermuseum, Modemuseum 
Hasselt, Japanse Tuin, Abdijsite 
Herkenrode en Z33. Evenementen 
zoals Pukkelpop, Jeneverfeesten, 
Dwars door Hasselt, Hasselt kermis 
en Winterland.

Studenten Toeristen Attracties

Bedrijven

±183.300 
bezoekers per week

van de shoppers komt
van buiten Hasselt 

Aantal
arbeidsplaatsen

Inkomende
pendel

Jobratio

8.867ondernemingen 

Handelsapparaat volledige grondgebied:

79.483
inwoners 

52.843 134,2 74,6%
75% 

Passanten 
kernwinkelgebied

Handelsapparaat

waarvan 3.104 met personeel

Hasselt heeft met een hoge jobratio een belangrijke rol voor de 
regio. Heel wat ondernemingen liggen bovendien binnen de Grote 
Ring. Dit komt het klantenpotentieel van de binnenstad ten goede.

Kernwinkelgebied:
In het centrum vind je een mooie mix 
van internationale ketens en lokale 
ondernemers. Ook starters vinden vlot 
hun weg naar de stad: zelfs in het 
coronajaar 2020 startten 62 
enthousiaste ondernemers op. 

Hasselt in cijfers

196 
horecazaken

342
handelszaken

2.400 zaken

Aantal leerlingen
secundair onderwijs: 

10.370

2017 2021 2015 2021

2015 2021

+23,7% +31,06%

+30%

Geschat aantal jaarlijkse 
bezoekers events:

1.350.000
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Stad met vaart

Hasselt is voortdurend in beweging. Dit 
zie je goed aan de transformatie die de 
stad momenteel ondergaat. We vinden het 
belangrijk om bij al deze realisaties steeds 
de vinger aan de pols te houden bij de 
Hasseltse ondernemers en investeerders. 
Te luisteren naar hun bezorgdheden, sug-
gesties en noden. Op die manier bouwen 
we samen aan ‘Hasselt 3.0’, een stad waar 
iedereen zich thuisvoelt en waar we onder-
nemers alle tools aanreiken die ze nodig 
hebben om hun zaak succesvol te maken. 

Voor ondernemers en investeerders
In 2018 gingen de werken van start in het 
stadscentrum. Intussen werd de Grote 
Markt in een nieuw jasje gestoken en kregen 
ook heel wat winkelstraten een grondige 
update. Je merkt het: het winkelgebied 
is wat dat betreft helemaal klaar voor de 

toekomst. Maar we willen ook op andere 
vlakken dé place to be worden. 

In het kernwinkelgebied vind je ook heel 
wat dienstenbedrijven. 

Voor bewoners
Meer bewoning zorgt voor meer leven 
in de binnenstad. Verschillende recente 
woonprojecten, zoals de Bonnefant, 
Refuga en Quartier Bleu, geven die 
‘beleving’ mee vorm. Andere projecten 
staan nog in de steigers. Hiermee willen 
we wonen in het centrum toegankelijker 
maken voor jonge gezinnen met kinde-
ren. Met een nieuwe parkzone tussen 
de Groene Boulevard en het Groenplein 
zetten we verder in op de vergroening 
van ons centrum.

Voor levensgenieters
Sinds 2020 spelen we ook onze ligging 
aan het water sterker uit dan ooit. We 
ontwikkelden een gloednieuw stadsdeel 

dat wonen, winkelen en genieten mixt 
én matcht. Dit wordt een echte nieuwe 
hotspot. 

Voor cultuurliefhebbers
Aan cultuur was er sowieso al geen 
gebrek in Hasselt. Denk maar aan het 
Modemuseum, het Stadsmus of Z33, 
het Huis voor Actuele Kunst, Design en 
Architectuur, sinds kort gevestigd in 
een prachtig nieuw gebouw. Maar we 
willen het Hasseltse culturele leven nog 
meer ruimte geven. 
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Voor studenten en jongeren 
Studenten en jongeren zijn belangrijk 
voor de groei en welvaart van de stad. 
UHasselt zal zich de komende jaren nog 
meer verankeren in de binnenstad door 
extra studierichtingen onder te brengen 
in de Herkenrodekazerne, pal in de bin-
nenstad. PXL heeft, buiten de klassieke 
opleidingen, een departement dat zich 
toelegt op pop en rock: PXL-Music. Met 
de komst van De Serre en het project 
Pitch Please wordt er ook creativiteit 
en ondernemerschap bij jongeren en 
studenten gepromoot en ondersteund. 

De Serre, de creatieve broeikas van 
Hasselt, zorgt ervoor dat jong talent een 
plek krijgt om zich te ontplooien. Waar 
jonge ondernemers, freelancers en 
studenten de kans krijgen om contact te 
leggen met hun creatieve bondgenoten. 
Pitch Please, het studenten-eco-sys-
teem waarin UHasselt, Hogeschool PXL, 
UCLL en LUCA, samen met Stad Hasselt 
en Stad Genk, de handen in elkaar om de 

ondernemingszin bij jongeren te stimu-
leren. The Box, een kant-en klaar han-
delspand is de ideale plek om als starter 
je creatieve concept aan de markt te 
toetsen. Tijdelijk gebruik, zonder hoge 
opstartkosten en dus beperkt in risico.

Voor bezoekers
Toeristische campagne Hasselt Smaak-
maker Spraakmaker draait rond: Smaak, 
actuele kunst, groen, muziek, kennis 
& innovatie. Hiermee verleiden we een 
breed doelpubliek: van jong tot oud, van 
shopper tot meerwaardezoeker, en van 
dagtoerist tot langverblijver. 

Zij brengen je 
ondernemerschap  
mee op smaak

Een succesverhaal schrijf je niet alleen. 
In Hasselt vind je gelijkgestemde 
partners die klaar staan om jou een hel-
pende hand te bieden bij het uitwerken 
van je ondernemings- of investerings-
plannen.

Stad Hasselt en dienst economie 
Heb je interesse om zelf deel uit te 
maken van de Hasseltse bedrijvigheid? 
Kom dan zeker eens langs bij de dienst 
Economie van de Stad Hasselt.  

We helpen je heel graag om jouw am-
bities waar te maken vanuit onze stad. 
Samen zetten we de schouders onder 
jouw plannen.
→  economie@hasselt.be

Vzw Centrummanagement Hasselt 
Handelt 
Hasselt heeft een onafhankelijk 
werkend Centrummanagement dat de 
Hasseltse handel, horeca, toerisme, 
stadsbestuur en belangenorganisaties 
met elkaar verbindt. De vzw staat in 
voor de promotie van de binnenstad, in 
samenwerking met haar ondernemers. 
→  centrummanager@hasselt.be
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Wie eens geproefd heeft van de smaakmakende 
ingrediënten van Hasselt, zal het beamen: Hasselt is 
een bijzondere voedingsbodem voor ondernemers en 
investeerders. 

Heb je interesse om zelf deel uit te maken van de couleur 
locale van onze stad? Contacteer ons dan snel. We helpen 
je graag om jouw ambities waar te maken.

→  economie@hasselt.be — 011 23 93 44

→  kabinet.dehollogne@hasselt.be — 011 23 97 18 

Stap je mee in een 
spraakmakend 
ondernemersverhaal?
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