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HASSELT

Albert Heijn, 
ToyChamp 
en Jysk 
vandaag open
Nog andere winkels en 

HASSELT

Albert Heijn, 

Nog andere winkels en 
binnenspeeltuin in nieuw 
winkelcentrum op Singel
Vandaag openen drie winkels van 
het nieuwe shoppingcenter langs 
de Singel in Hasselt. Het gaat om 
Albert Heijn, ToyChamp en Jysk. 
Tegen het einde van de week 
komt ook Action er nog bij. En 
binnenkort openen nog drie 
andere, kleinere winkels en een 
binnenspeeltuin er de deuren. De 
gehele investering bedraagt om 
en bij 10 miljoen euro en is goed 
voor ongeveer 280 nieuwe jobs. 

Dirk JACOBS

Een naam heeft het winkelcen-
trum, dat tussen Metro en BMW-
garage Van Osch ligt, nog niet. 
Met man en macht wordt gewerkt
om vooral de parking klaar te krij-
gen.  Van daaruit kunnen de men-
sen met de trap, een ‘rollend tapijt’
of liften de winkels bereiken. “We
mikken hier op de zogenaamde
‘run shoppers’, mensen die ge-
middeld ongeveer anderhalf uur
blijven”,  zegt Maarten Lexis van
Tans Groep. De parking bereiken
kan via de ventweg langs de Grote
Ring, weer wegrijden gebeurt 
langs de achterzijde, via de
Scheepvaartkaai en de Elfde Li-
niestraat waar de verkeerslichten
moeten voorkomen dat er ver-
keersproblemen ontstaan. “Die
verwachten we eigenlijk ook
niet”, zegt Maarten Lexis. “Deze
winkels zullen de hele dag door 
bezocht worden, de drukte spreidt
zich wel. En verkeersspecialisten
hebben voor deze oplossing geko-

beurt 

zen om zo de druk optimaal te 
spreiden.”
Geen van de winkels vormt con-
currentie met de winkels in de bin-
nenstad, zegt schepen Tom Van-
deput (CD&V). “Daar is in de ver-
gunning nadrukkelijk over 
gewaakt. Er mag ook geen enkele
winkel uit de stad hierheen verhui-
zen en textiel is uit den boze. Dit 

er 

zijn eigenlijk traditionele baan-
winkels verenigd onder één dak. 
Zo zijn onder meer aanvragen
voor Kruidvat en BonApp gewei-
gerd. Dit complex is een verster-
king van ons visieplan voor de
Grote Ring met een goede mix 
van nieuwe kantoren (Mediahuis-
site,..), nieuwe automerken (Tes-
la,..) en deze nieuwe winkels.” 

XAlbert Heijn

beurt 

De nieuwste Albert Heijn-vestiging van de familie De Vries, wordt de 
grootste in Limburg met 2.500 vierkante meter en liefst 19.000 
producten in huis. Ter vergelijking in Genk en Zonhoven biedt de 
keten vandaag bijna 15.000 producten aan. “We zijn de derde 
grootste AH in België en Hasselt is de laatste van 17 centrumsteden 
waar we terechtkunnen”, klinkt het bij de groep. “Eindelijk, de 
zoektocht is hier echt een calavarietocht geweest. Maar deze locatie 
is subliem. We hebben onder meer een verse sushi-hoek, vers 
geperst appelsiensap en selfscankassa’s voor wie dat wil. Zoals overal
zijn we zondagochtend open en maandagochtend dicht.” 

XToyChamp

De Genkse familie Noelmans 
opent haar zevende Belgische 
ToyChamp in Hasselt, de 
eerste ‘mega pilot store’ en 
meteen ook de grootste van 
de groep met 1.700 vierkante 
meter. “Met 18.000 verschil-
lende artikelen in huis”, zegt 
rayonleider Stefan Van Tilburg. 
“Dat we vlak naast Albert 
Heijn liggen is zeker een 
pluspunt. We bieden heel 
overzichtelijk ons complete 
aanbod van gadgets over 
schoolbenodigdheden tot 
seizoensgerelateerde artikelen 
en speelgoed. En uiteraard is 
er een multimediahoek en een 
opvallende boekenhoek. 
Plezier voor jong en oud.”

XJysk
Bij de Deense meubelspecia-
list Jysk is de verhuisstress 
het grootst. “Ze waren de 
allereerste winkel om te 
tekenen, maar intussen zijn er 
al zes andere Jysk-filialen in 
ons land geopend”, vertelt 
Maarten Lexis van Tans groep. 
“We verkopen kwaliteitsmeu-
belen en accessoires voor 
binnen en buiten”, vertelt 
Tamara Van Grimbergen. 
“Alles aan een scherpe prijs, 
ons handelsmerk.”

Jysk

XAction
De vierde winkel die deze 
week opent, is Action die 
vanaf de Genkersteenweg 
naar de Grote Ring verhuist. 
“Hier beschikken ze over 
1.200 vierkante meter ruimte, 
meer dan het dubbele van wat 
er vandaag was”, zegt Lexis.

Action
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