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NIEUW VASTGOEDPROJECT IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Terhulpen, 19 juli 2017
Na een architectuurconcours geïnitieerd door AGORA, dat verantwoordelijk is voor de stedelijke ontwikkeling in
BELVAL in het Groothertogdom Luxemburg, werd ATENOR uit vele kandidaten uitgekozen voor de ontwikkeling van
deel 46 in de wijk Square Mile gelegen in de nieuwe pool voor residentiële en tertiaire ontwikkeling op grondgebied
van de gemeenten Sanem en Esch-sur-Alzette. Dit project betreft de ontwikkeling van een gemengd gebouw van
14.300 m² op een grond van 28,8 are dat zal bestaan uit kantoren, woningen en winkels.
De selectieprocedure werd georganiseerd op basis van architecturale, stedenbouwkundige en economische
analysecriteria die werden bepaald door de lokale autoriteiten van AGORA.
Ons
project,
uitgevoerd
in
samenwerking met Steinmetzdemeyer
Architectes Urbanistes in Luxemburg,
viel op door zijn uitstekende
stedenbouwkundige en architecturale
kwaliteiten. Het beantwoordt ook
perfect aan de doelstellingen van
vermenging en duurzaamheid, maar
ook van sociale vernieuwing die
verwacht werden voor dit concours.

Winnend project voorgesteld door ATENOR
en Steinmetzdemeyer Architectes Urbanistes

De volgende stap is de invoering van
een Bijzonder Plan van Aanleg (PAP Plan d’Aménagement Particulier) in
overleg met de lokale autoriteiten.
Dit illustreert duidelijk de wil van ATENOR om voort te gaan met de ontwikkeling van vernieuwende en omvangrijke
vastgoedprojecten op de site van BELVAL in samenwerking met AGORA.
Dit nieuwe project ligt naast het kantoorgebouw (14.000 m²) ontwikkeld door de vennootschap NAOS waarin
ATENOR een participatie van 55% bezit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sidney D. BENS, Chief Financial Officer of
Harry CHKOLAR, vertegenwoordiger van Essency BVBA, Country Director in het Groothertogdom Luxemburg.
T +32 2 387 22 99 of +352 26 27 61 10 - e-mail: info@atenor.be - www.atenor.be
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar
stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads- en
beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging,
economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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