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ToyChamp, Albert Heijn, Jysk 
en Action langs grote ring
Nog enkele weken geduld en Hasselt heeft er een grote speelgoedwin-
kel bij. Op 6 juni opent ToyChamp een nieuwe vestiging aan de Gouver-
neur Verwilghensingel. In hetzelfde complex openen in dezelfde week 
ook Albert Heijn, Jysk en Action de deuren. “Het hele complex zal 
7.000 vierkante meter winkeloppervlakte hebben en naast 350 par-
keerplaatsen ook 240 fietsplaatsen tellen”, zegt Michel Verhoeven van 
bouwheer Kolmont.

Dirk JACOBS

In de ToyChamp komen ook en-
kele zogenaamde ‘shop-in-shops’ 
van bekende speelgoedmerken als
Lego, Playmobil en Sylvanian Fa-
milies. De familie Nolmans baat 
de winkel van 1.500 vierkante me-
ter uit. Voor Albert Heijn tekent
de familie De Vries, die ook de ves-
tigingen in Genk en Zonhoven
runt. De nieuwe Albert Heijn zal 
2.500 vierkante meter beslaan. 
Het hele complex is gebouwd tus-
sen Metro en garage Van Osch.
Gespreid over drie etages komen
er in totaal vier ketens, waaronder
ook nog populaire zaken als Acti-
on en Jysk. De vraag is dan hoe de
verkeersafwikkeling zal verlopen. 
“Dat is van meet af aan en op 
vraag van Wegen en Verkeer in de
vergunning opgenomen”, zegt 
schepen Tom Vandeput (CD&V).
“Het toekomende verkeer zal via 
de ventweg langs de Singel de par-
king kunnen bereiken. En wie weg
rijdt, kan dat alleen via de achter-
liggende Scheepvaartkaai, langs 
waar de auto’s richting het kruis-

egt 

punt met de Elfde Liniestraat te-
rug de Singel op geloodst zullen 
worden. We verwachten op die
manier nauwelijks of geen proble-
men, ook al omdat de drukke win-
keltijden niet samenvallen met de
ochtend- of de avondspits. Tege-
lijk wil ik toch wel aangeven dat 
we hiermee een gezonde mix
scheppen tussen de kantoren die 
rondom de Singel gebouwd wor-
den en de grotere handelszaken,
waarmee er een honderdtal nieu-
we jobs ontstaan.”
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Momenteel 
wordt er nog 
volop gebouwd.  
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Zo zal het complex er 
op 6 juni uitzien als 
de deuren voor het 
eerst openen. 
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