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NIEUW PROJECT VOOR ATENOR IN HET BRUSSELS GEWEST
Terhulpen, 25 oktober 2019
ATENOR heeft een overeenkomst gesloten met IMMO-BEAULIEU voor de overname van de
zogenaamde ‘Beaulieu’-gebouwen gelegen op de gelijknamige laan 5-7-9-11 in Oudergem.
Deze twee gebouwen dateren van 1993 en worden tot 31 december 2020 door de
Europese Commissie gebruikt.
Ze zijn verankerd in een gebied dat het voorwerp is van het project RPA ‘Hermann-Debroux’. Dit
project wordt momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen. Met deze
stedenbouwkundige interventie wil de overheid voor meer samenhang en levenskwaliteit in een
uiterst belangrijke stadstoegang zorgen.
In het kader van haar rol als stadsontwikkelaar wil ATENOR met de aankoop van deze
twee gebouwen operationeel deelnemen aan de stadsvernieuwing.
De massale aanwezigheid van de Europese Commissie in deze wijk is ook een parameter waarmee
bij deze aankoop rekening werd gehouden.
Deze gebouwen, die onmiskenbaar verouderd zijn, zullen zorgvuldig worden bestudeerd om te
bepalen wat het beste economisch en ecologisch alternatief is voor de herontwikkeling ervan.
Na de uitbreiding van haar activiteiten in de Noordwijk, bevestigt ATENOR met deze bijkomende
stap haar ruime aanwezigheid in de belangrijkste wijken van het Brussels Gewest.
Met dit nieuwe project staat de teller van de door ATENOR ontwikkelde projecten op 29, goed
voor een oppervlakte van meer dan 1.200.000 m². Deze projecten zijn gelegen in Brussel, Wallonië
en Vlaanderen (België), in 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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