Persbericht

ATENOR BEGINT, IN SAMENWERKING MET FIDENTIA, AAN DE BOUW VAN BUZZCITY,
EEN NIEUWE BEDRIJFSCAMPUS IN LEUDELANGE
Terhulpen, 26 september 2019
De Heren Stephan Sonneville*, Chief Executive Officer, ATENOR, en Louis de Halleux, Managing Director, FIDENTIA,
hebben in aanwezigheid van Mevrouw Diane Feipel, burgemeester van Leudelange, de eerste steen gelegd van het
project BuzzCity in Leudelange. Dit symbolisch gebaar is het officieel startschot van de werken aan deze nieuwe
bedrijfscampus, die bestaat uit 4 gebouwen verspreid over 16.800 m² die inspelen op de behoeften aan
werkruimten van bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in het Groothertogdom Luxemburg en er de
talenten van morgen willen aantrekken.
Dankzij de ideale ligging in het hart van de economische zone AM BANN in Leudelange, op het kruispunt van de
belangrijkste wegen naar Frankrijk, België en Duitsland, op 10 minuten van de hoofdstad, geniet BuzzCity van een
opmerkelijke locatie die haar onderdompeling in een bruisend Europa weerspiegelt.
Veel meer dan een zakelijke campus, is BuzzCity ontworpen om een echte gemeenschap tot stand te brengen. Het
architecturaal gebaar van BuzzCity is immers gebaseerd op een nieuwe benadering van de verbinding tussen de
bewoners, maar ook tussen de projecten en ideeën. De gebouwen zijn onderling verbonden via een innovatief
systeem van loopbruggen en promenades doorheen aangelegde patio's. De uiterst flexibele en moduleerbare
ruimtes zijn ingericht om in te spelen op de nieuwe trends en manieren van werken.
BuzzCity is ook ontworpen om de traditionele functies te overstijgen door ruimtes te creëren die in het teken staan
van diensten om het leven van de gebruikers van de gebouwen, maar ook van de mensen die actief zijn op de hele
site, gemakkelijker te maken. Een restaurant met buitenterras, een café, een gourmet-corner, een fitnessruimte en
buurtwinkels zouden hier een plaatsje kunnen vinden en zo de aantrekkelijkheid van AM BANN en Leudelange
helpen versterken.
Ten slotte, zal de campus, waarvan de oplevering gepland staat in het voorjaar van 2021, de hoogste
milieucertificeringsnormen behalen.
Het BuzzCity-project is ontwikkeld als onderdeel van een partnerschap tussen ATENOR en FIDENTIA.
Door te investeren in duurzame vastgoedprojecten en de ontwikkeling van moderne en flexibele kantoorruimtes
te stimuleren, streeft FIDENTIA haar duurzame en verantwoorde investeringsstrategie na door een positieve
economische impact voor al haar partners te creëren.
Al meer dan 20 jaar actief in Luxemburg, en met een luisterend oor voor de lokale behoeften, wil ATENOR
oplossingen bieden die zijn aangepast aan de uitdagingen van de constante evolutie van steden, met name door
nieuwe buurten te ontwikkelen die passen in de dynamiek van de uitdeinende stad.
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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