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ONDERWERP :  REALISATIE NIEUWBOUW OP LOCATIE ‘S-GRAVENHOFGEBOUW  

 

 
Op woensdag 26 april 2017 ondertekenden de gemeente Hulst en Hertsens Beheer BV uit 

Kruibeke (B) een overeenkomst over de realisatie van een appartementsgebouw op de locatie 

van het huidige ‘s-Gravenhofgebouw te Hulst.  

Wat vooraf ging 

In 2014 werd reeds eerder een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar RIJO BV uit 

Ossendrecht voor de bouw van een appartementencomplex op deze locatie. Daarvoor werd in 

2015 de omgevingsvergunning verleend. Omdat de ontwikkelaar niet voldoende appartementen 

verkocht, besloot deze in 2016 af te zien van uitvoering van het project. 

Met Hertsens Beheer BV is een nieuwe partij ten tonele verschenen die het project vlot trekt en 

gaat uitvoeren. Hertsens gaat het gebouw, waarvoor in 2015 een omgevingsvergunning is 

verleend, realiseren. De omgevingsvergunning gaat over op deze ontwikkelaar. Deze vergunning 

omvat de bouw van een appartementencomplex met daarin twaalf appartementen. Op de 

begane grond is ruimte voor commerciële functies voorzien. Daarnaast worden ter plaatse twee 

stadswoningen gerealiseerd. 

 

Overeenkomst 

De overeenkomst welke op 26 april 2017 werd ondertekend, is een koop- en 



realisatieovereenkomst. De overeenkomst werd namens de gemeente Hulst ondertekend door 

burgemeester Jan-Frans Mulder en door de heer A. Hertsens. In de overeenkomst worden 

afspraken gemaakt over de verkoop van de grond door de gemeente aan Hertsens en afspraken 

over de realisatie van de nieuwbouw. 

De overeenkomst over de grond wordt op dinsdag 23 mei 2017 voorgelegd aan de Raadscommissie 

Ruimte in verband met de mogelijkheid tot het geven van wensen en bedenkingen.  

Sloop en bouw 

Het huidige gebouw en de grond zijn momenteel eigendom van de gemeente Hulst. De gemeente 

gaat het gebouw slopen. De intentie is om de sloop deze zomer uit te voeren. Na de sloop van 

het gebouw wordt de grond verkocht aan Hertsens, waarna onder archeologisch toezicht de 

fundering en de kelders worden verwijderd. Daarna zal Hertsens de nieuwbouw realiseren.  

De Nieuwe Bierkaai  

De nieuwbouw op de hoek Frans van Waesberghestraat – Overdamstraat te Hulst maakt 

onderdeel uit van herstructureringsproject De Nieuwe Bierkaai. Met dit project tracht de 

gemeente nieuw leven te blazen in het noordwestelijke gedeelte van de Hulster binnenstad.  

Het gemeentebestuur van Hulst is verheugd dat Hertsens het project ter plaatse heeft 

overgenomen en gaat uitvoeren. Het ‘s-Gravenhofgebouw dat in 1969 werd gebouwd, staat al 

geruime tijd leeg en verkeert in slechte staat. Het pand is ondertussen een doorn in het oog van 

velen.  

 

 

 


