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ATENOR, AG Real Estate en AXA IM - Real Assets, die optreedt voor rekening van één van haar klanten,
hebben een partnerschapsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een grootschalig project op de
site die momenteel CCN wordt genoemd en die gelegen is naast het Noordstation van Brussel.
De site beschikt over alle troeven om een herontwikkeling te verwelkomen, een symbool van een nieuw
stadsleven waar alle stadsspelers resoluut naar streven. Het project, dat kan genieten van een uitstekende
verbinding met het openbaar vervoer (metro, busstation geïntegreerd in het gebouw evenals rechtstreekste
toegang tot het Noordstation), is gelegen in het hart van een wijk die onlangs een grondige transformatie
heeft ingezet.
De nabijheid van grote stedelijke stations, die densiteit, vermenging en kwaliteitsvolle openbare ruimten
combineren, zullen de pijlers vormen van de steden van de toekomst. Dit project zou hiervan een perfecte
incarnatie moeten zijn.
Het project zou in 2021 moeten starten, zodra het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dat het merendeel van
het huidige gebouw bezet) zijn kantoren zal verlaten.
Deze ontwikkeling kadert perfect in de strategie die ATENOR de laatste jaren voert.
Meer in het bijzonder in Brussel is ATENOR aanwezig in de Europese wijk, langs het Kanaal en in de buurt van
de grote stations (Noordstation en Zuidstation). Deze steekproef van Brusselse projecten getuigt van de wil
van ATENOR om zich als een betrokken speler in te zetten voor de belangrijkste duurzame
ontwikkelingswijken (economisch, ecologisch en sociaal) van het Gewest.
Met dit nieuw project telt ATENOR 25 projecten verspreid over 8 Europese landen met een oppervlakte van
ongeveer 920.000 m². Deze projecten bevinden zich in Brussel, Wallonië en Vlaanderen (België), Luxemburg,
de Parijse regio (Frankrijk), Lissabon (Portugal), Düsseldorf (Duitsland), Warschau (Polen), Boedapest
(Hongarije), en Boekarest (Roemenië).
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 stadsen 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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