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Clavis Uitgeverij gaat verhuizen
HASSELT
Clavis Uitgeverij verhuist naar Abdijsite Herkenrode. De
grootste Vlaamse uitgever van kwalitatief hoogstaande
kinderboeken pakt op maandag 16 december de verhuisdozen
uit.
‘We zijn erg enthousiast over de nieuwe vestiging,’ zegt uitgever Philippe Werck. ‘Abdijsite Herkenrode is een
inspirerende plek, die ons enorm motiveert. Daarom gaan we er niet alleen de uitgeverij huisvesten, maar er op
korte termijn ook een Clavis-boekwinkel openen. Daarnaast komen er activiteiten voor leesbevordering, zoals
auteursbezoeken, rondleidingen en voorleesuurtjes. We zien het dus als een nieuwe locatie, maar vooral als een
nieuwe stap voor Clavis Uitgeverij.’
Abdijsite Herkenrode is de perfecte plaats voor deze plannen. Het terrein heeft zelf immers ook een
veelbewogen geschiedenis vol veranderingen. Zeshonderd jaar lang was het een prestigieuze vrouwenabdij.
Daarna overheersten industrie en landbouw. Na 1820 verdwenen door brand en afbraak de abdijkerk en een
groot deel van de oorspronkelijke kloostergebouwen. In 1974 werd de abdij Herkenrode beschermd als
monument en de omgeving als landschap. Sinds 1998 loopt een restauratieprogramma en ontwikkelingstraject
om Abdijsite Herkenrode weer in ere te herstellen en toegankelijk te maken voor het brede publiek.
‘Clavis Uitgeverij voelt zich vereerd een rol te mogen spelen in de heropbouw van zo’n bijzondere plek als
Abdijsite Herkenrode,’ vertelt general manager Leon Kustermans. ‘Maar we doen dat natuurlijk niet alleen. We
zijn grote dank verschuldigd aan vzw Herita, de vereniging die de erfgoedsite restaureert en herbestemt voor
een breed publiek. Daarnaast aan vzw Abdijsite Herkenrode, verantwoordelijk voor de cultuurtoeristische
exploitatie van de site. Clavis Uitgeverij zal vanaf volgend jaar actief met beide verenigingen samenwerken om
brede, publieksgerichte activiteiten uit te bouwen, zodat nog meer mensen deze belangrijke erfgoedsite kunnen
ontdekken!’
In de stallingen zuid van Abdijsite Herkenrode start Clavis Uitgeverij voorjaar 2014 namelijk een
publieksgericht project voor kinderen, scholen en families. Dit project past binnen de herbestemming van
Abdijsite Herkenrode naar een cultuurtoeristisch hefboomproject voor de regio. Na de ontwikkeling van de
tiendschuur tot een actieve evenementenruimte, de restauratie van het poortgebouw tot vergader- en
congreslocatie én de inrichting van stallingen west als toeristische receptie met een indoorbelevingscentrum
over de geschiedenis van de site, is de komst van Clavis Uitgeverij het sluitstuk van de herbestemming van de
vroegere landbouwgebouwen rond het neerhof.
‘De verankering van Clavis Uitgeverij in Hasselt, en meer specifiek op de unieke site van Herkenrode, kunnen
wij natuurlijk enkel toejuichen,’ zegt Karolien Mondelaers, schepen van Hasselt en voorzitter van vzw Abdijsite
Herkenrode. ‘Clavis heeft een sterke reputatie tot ver in het buitenland en met deze verhuizing wordt de link
gelegd tussen cultuur, creatieve economie en toerisme. Met het publieksgerichte aspect zal Clavis daarnaast heel
wat klassen en gezinnen naar de site halen, wat voor het gehele project natuurlijk fantastisch is.’

HET NIEUWE ADRES VAN CLAVIS UITGEVERIJ:

Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt.
OVER CLAVIS UITGEVERIJ:

Clavis Uitgeverij is een van de grootste kinder- en jeugdboekenuitgevers in het Nederlandse taalgebied, met vestigingen in Hasselt,
Amsterdam en New York. Jaarlijks realiseert Clavis Uitgeverij meer dan 190 nieuwe titels, 100 herdrukken en wereldwijd ruim 200
licentiecontracten. De passie blijkt uit de bedrijfsslogan: wij maken kinderdromen waar.
CONTACTGEGEVENS PARTNERS:

Voor Clavis Uitgeverij: de heer Leon Kustermans, general manager, tel. 011 28 68 68
Voor vzw Abdijsite Herkenrode: mevrouw Karolien Mondelaers, voorzitter, tel. 0477 99 36 42.
Voor Herita vzw: mevrouw Kristl Strubbe, directeur, tel. 03 212 29 10.

