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Research Campus Hasselt wordt Corda Campus
Corda Campus wil uitgroeien tot hét economisch epicentrum
van Limburg
HASSELT, 30 MEI 2013. Research Campus Hasselt heet voortaan Corda Campus.
Verder bouwend op de huidige business community wil de LRM-dochter
uitgroeien tot hét economisch epicentrum van Limburg. Corda Campus streeft
hierbij naar een kruisbestuiving tussen bedrijven, talenten en ervaringen.
“creating business communities”
Corda Campus
Corda Campus wil uitgroeien tot hét economisch epicentrum van Limburg. Het is de
doelstelling om de bestaande ondernemingen en organisaties een motiverende omgeving
te bieden om zorgeloos te groeien. Daarnaast wil Corda Campus nieuwe technologie- en
dienstenbedrijven aantrekken. De huidige campus-community is daarbij onze grootste
troef. Corda Campus telt vandaag 49 huurders.
Hieronder zitten gevestigde waarden zoals Cronos,
Luminus, Mobile Vikings en Kluwer. Maar ook jonge
technologiebedrijven zoals Rightbrain, Ontoforce en
J4S. De combinatie van innovatieve bedrijven met
vooraanstaande economische actoren zoals
Agentschap Ondernemen, Flanders Investment &
Trade en het Innovatiecentrum Limburg maakt
Corda Campus uniek. Corda Campus wil dit
ecosysteem laten uitgroeien tot het economisch
kloppende hart van Limburg. De bestaande
community vormt hierbij de belangrijkste magneet.

Een nieuwe uitdaging, een nieuwe naam
‘Research Campus’ dekt de lading niet meer. Op Corda Campus staan de business, de
bedrijven, en de mensen centraal. Met de nieuwe naam zetten we dit imago kracht bij.
Cor staat voor hart in het Latijn. Een verwijzing naar het economisch epicentrum dat we
nastreven. Corda is Italiaans voor touw, waarmee we bedrijven, talenten en ervaringen
verbinden in business communities.

Corda is ten slotte ook een knipoog naar ons technologisch verleden. Philicorda was het
eerste elektronische Philipsorgel dat in 1964 in Hasselt werd gemaakt en momenteel een
tweede leven kent in de muziek van Adèle, The Cardigans, The Hives …
Groeibodem voor netwerken
Corda Campus biedt veel meer dan alleen maar vastgoed. We stimuleren open-innovatie
en co-creatie binnen een community van kleine en grote ondernemingen. Wij streven
ernaar professionals samen te brengen. Daarom breiden we ook ons facilitair aanbod uit.
Zo bouwen wij in het nieuwe hoofdgebouw een selfservice- en een à-la-carte restaurant.
Het nieuwe loungecafé vormt de centrale ontmoetingsplaats en in het servicepunt kan je
terecht voor bank- en postdiensten. De omheiningen verdwijnen en maken plaats voor
een open, groen park als bron voor rust en inspiratie. Iedere campusbewoner vindt op
Corda Campus een stimulerende werkomgeving. Bedrijven kunnen zich op Corda Campus
concentreren op hun corebusiness en het creëren van meerwaarde. Dat is het
uiteindelijke doel: het behalen van resultaten en het realiseren van groei in een
stimulerende en motiverende omgeving.
“creating business communities”

Lumoza
Om haar innovatieve community extra in de schijnwerpers te plaatsen deed Corda
Campus beroep op Lumoza. De jonge spin-off van UHasselt en imec realiseerde het
nieuwe uithangbord van Corda Campus langs de Kempische Steenweg. Een banner van
5m x 7,5m werd bedrukt met printbare, lichtgevende elektronica om de verbindingen
tussen bedrijven en mensen op Corda Campus te benadrukken.

Fotomateriaal downloadbaar op http://cordacampus.com/Downloads.aspx
Volledig overzicht van de huidige Corda communities vindt u in bijlage.

<Einde persbericht>

Over Corda Campus
Corda Campus faciliteert technologie- en servicebedrijven in het accelereren van hun
groeiproces door toegang te bieden tot sleutelactoren van de Limburgse en Vlaamse
economie, relevante netwerken, vastgoedoplossingen op maat en efficiënte
dienstverlening.
Naast de reeds bestaande infrastructuur van kantoorruimte, ateliers, prototyperuimtes
en labo omgeving, wordt op Corda Campus een nieuw hoofdgebouw gebouwd. Het
nieuwe gebouw telt 14.000m² extra kantoorruimte waarbij het gelijkvloers het campus
service center omhelst. Hier worden diensten als eet- en drinkgelegenheden, een shop,
post- en bankdiensten voorzien. Verder wordt vanuit het hoofdgebouw het campus
onthaal georganiseerd en wordt vergaderinfrastructuur aangeboden.
Als dochtermaatschappij van de LRM groep, draagt Corda Campus bij tot de impact
gedreven aanpak van de investeringsmaatschappij. Met haar uniek verstrengeld aanbod
van risicokapitaal en infrastructuur, draagt LRM bij tot de transitie van het economische
DNA van Limburg. In samenwerking met relevante actoren ontwikkelt LRM kwalitatieve
communities binnen de Limburgse speerpuntsectoren.
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