PERSBERICHT
Vernieuwde Hypermarktsite verwelkomt Decathlon in Hasselt
Hasselt (Kuringen), 31 maart 2016 – Redevco, de pan-Europese winkelvastgoedspecialist,
heeft de herontwikkeling van haar Retail Park langs de Kuringersteenweg (afrit E313) in
Kuringen afgerond.
De bouwwerken waren vorige zomer gestart en zijn nu voltooid. De Carrefour hypermarktsite kreeg
een grondige opfrissing en verwelkomt twee nieuwe winkels. Het volledige retail park telt nu 23.800
m² winkeloppervlakte die volledig verhuurd is aan Hypermarkt Carrefour, Lunch Garden, Pearle,
Leonidas, Yves Rocher, kapper De Witte, een taverne, Mister Minit en nieuwkomers Quick en
Decathlon.
Alles is opgefrist: de Carrefour-ingangen zijn vernieuwd en Lunch Garden kreeg een nieuwe
verbruikszaal op twee verdiepingen. De gevel van de bestaande winkels kreeg een nieuw look met
hout-elementen. Quick opende eind december reeds een nieuwe vestiging (ca. 470 m²) ter hoogte
van de afrit E313. Decathlon opent morgen een volledig nieuwe winkel (4.750 m²) op kolommen aan
de voorzijde van de site. Ook de parking werd opnieuw aangelegd en biedt nu 1.350 gratis
parkeerplaatsen.
Filip de Bois, portfolio Director bij Redevco Belgium is tevreden met het resultaat: “Kuringen
heeft opnieuw een modern en eigentijds retailpark met goede bereikbaarheid en aantrekkelijke
winkelmix. We zijn ervan overtuigd dat het een succes wordt.”
In het Retail Park zijn milieubewuste elementen geïntegreerd zoals een wadi die zorgt voor buffering
en infiltratie van het regenwater, een bloemenweide met bijenhotel, streekeigen aanplantingen, het
gebruik van duurzame materialen en een nieuwe Decathlonwinkel die een natuurlijke lichtinval
gebruikt.
Het herontwikkelingsproject is succesvol verlopen in samenwerking met aannemers Stadsbader,
Heijmans, Welec, Intec en Schindler. Om het project sportief af te sluiten, zullen alle partijen nog een
fietstocht van bijna 100 km houden.
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