
Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor donderdag 28 juni 2018 
  

Persuitnodiging: 

  
Gouverneur Reynders steekt handje toe bij eerste spadesteek 
Campus Diepenbeek UCLL 

  
Start bouwwerken Masterplan 2020, een investeringsproject van 16 miljoen Euro 

  
Op donderdag 28 juni, om 12u20, geeft Hogeschool UCLL het startschot van de 
bouwwerken op Campus Diepenbeek. Met meer dan 4.000 studenten en meer dan 1.000 

medewerkers, docenten en onderzoekers, is dit haar grootste campus in Limburg. Marc 

Vandewalle, algemeen directeur UCLL, zal de eerste spadesteek verzorgen samen met 
gouverneur Herman Reynders, aannemer Cordeel en architect Beel. 

  
Het project Masterplan UCLL-Diepenbeek 2020 werd vorig jaar aangekondigd met de bekendmaking 
van de maquette. Na enkele voorbereidende werken en de afbraak van een gebouw kan er nu definitief 
gestart worden met bouw van een compleet nieuw centraal gedeelte op deze campus. Dit project van 
16 miljoen Euro zal zorgen voor 6000m2 bijkomende onderwijs- en leefruimte op de campus: twee 
grote torens als landmark van de campus in de omgeving; een nieuwe mediatheek; foyer, aula’s, ruimte 
voor student-ondernemers; … 

  
Hogeschool UCLL wil tegen september 2020 de nieuwe gebouwen in gebruik nemen. 
  
Meer info op www.ucll.be/diepenbeek2020 

  
Programma van het persmoment. 28/6, start om 12u20 

•        Verwelkoming door Marc Vandewalle – algemeen directeur UCLL 

•        Gouverneur Herman Reynders zet de eerste spadesteek 

•        Mogelijkheid tot interviews met de gouverneur, Marc Vandewalle en Kristien Olaerts, 
commercieel directeur Cordeel 

•        Receptie: Hogeschool UCLL trakteert de bouwploeg en de aanwezige pers op een receptie 

  
Locatie: UCLL, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B bus 1 3590 Diepenbeek 

  
Zie plannetje in bijlage 

  
  
Perscontact 

Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UCLL 
0473 736 919 • jan.withofs@ucll.be 

  
  
Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-
Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden 
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met 
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar 
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op 
de arbeidsmarkt. 
  
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, 
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit 
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar 
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 
  



Meer info op www.ucll.be.  

  

  

 


