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Provincie verkoopt gebouwen aan UHasselt voor 

realisatie Healthcampus  
 

Woensdag 17 juni 2020 
 

 
Deze avond geeft de provincieraad haar akkoord aan de overdracht van de 
opstalovereenkomst over een terrein en het daarop opgerichte gebouw door de NV 
Wetenschapspark aan de UHasselt. Het terrein en het gebouw is gelegen op de zone van 
het Wetenschapspark op de Universitaire Campus te Diepenbeek. 
 
Door deze transactie is de UHasselt eigenaar geworden van enkele gebouwen die 
destijds door de NV Wetenschapspark op gronden van de provincie werden gebouwd. 
Met deze verkoop brengt gedeputeerde Vandeput zijn beleidsnota in de praktijk: “Het 
startschot van de realisatie van een volwaardige Health Campus voor Limburg is 
hiermee gegeven, aldus gedeputeerde van Economie en Voorzitter van nv 
Wetenschapspark Tom Vandeput (CD&V)” 
 
“De Health Campus aan de Universitaire Campus moet een ruimtelijk brandpunt van 
innovatie en ondernemerschap in de gezondheidssector worden”, vervolgt gedeputeerde 
Tom Vandeput. “De voorbije tien jaar, is de sector van Health & Care, met focus op biotech, 
medtech en zorg, versneld ontwikkeld.  
Om deze innovatiegedreven sector verder toekomstgericht te ontwikkelen, moet er een 
sterke wisselwerking zijn tussen onderzoek, innovatie, ondernemerschap, opleiding, 
internationalisatie en communityvorming. Innovaties kunnen leiden tot een vernieuwende 
zorg en tot de vooruitgang van biotech en medtech. Maar innovatie kan ook ontstaan door 
kruisbestuiving tussen gezondheidsdeeldomeinen of zelfs vanuit de samenwerking met 
andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan IT.” 
 
“Zo is er op de Health Campus reeds de BioVille-incubator, een gebouw waar op één locatie 
een fysiek netwerk gecreëerd wordt van onderzoek, startersfaciliteiten, 
buisinessontwikkelingen en onderscheidende geïntegreerde diensten,” vervolgt 
gedeputeerde Tom Vandeput. ‘Ook deze incubator zal volgend jaar uitbreiden met extra 
kantoorruimtes en vergaderfaciliteiten om haar positie te versterken als koploper in de 
BioTech, MedTech en Digital Health’. 
 
Op de Health Campus zijn er een aantal netwerkschakels die voorhanden zijn of die de 
volgende jaren voorzien worden nl. de realisatie van een Digital Health House, de 
uitbouw van een centraal mobiliteitsplatform voor niet-dringend liggend ziekenvervoer 
en de digitalisering van de eerstelijnszorg.  
 
“Door de overname van het vastgoed kan de faculteit Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie zich op het Wetenschapspark vestigen wat een meerwaarde zal zijn 
voor de Health Campus, die de universiteit en de POM daar willen uitbouwen’ aldus 
rector Luc De Scheper. 
 
Op deze manier creëren we een kruisbestuiving tussen academisch onderzoek, onderwijs en 
de gezondheidssector en versterken we tevens het campus concept. 
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Contact 
 
Kabinet gedeputeerde Tom Vandeput – 011 23 70 41 – raymond.corstjens@limburg.be 
www.tomvandeput.be 
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