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Om haar vastgoedportefeuille te verbeteren, organiseerde de NMBS (Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen) een onderhandelingsprocedure zonder reclame om een consortium aan te stellen
dat verantwoordelijk is voor de financiering, het verkrijgen van vergunningen, ontwikkeling, bouw en
onderhoud voor 10 jaar van haar toekomstige maatschappelijke zetel.
Op vrijdag 21 februari heeft de NMBS het consortium Besix Group, Besix, BPC, BPI Real Estate Belgium en
Immobel aangesteld als voorkeursbieder. We willen deze groep graag feliciteren en wensen hen veel
succes.
Het consortium ATENOR, Eiffage Development, B2Ai en Foster+Partners werd aangevuld met het
Ney& Partners-kantoor voor stabiliteitsstudies, het Ellyps-kantoor voor studies in speciale technieken, het
D2S-kantoor voor akoestiek, het aannemersbedrijf Valens voor het bouwgedeelte en veel andere
specialisten. Al deze experts hebben ons in staat gesteld om een project te presenteren met een gedurfde
architectuur, passend bij de ambitie van het Brussels Gewest, een ambitie waaraan ATENOR zich volledig
houdt en samenwerkt.
We willen onze partners bedanken voor hun professionaliteit en hun betrokkenheid bij het ontwerp van
dit project, waarvan enkele illustraties hieronder worden weergegeven.
De herontwikkeling van het hoofdkantoor van de NMBS valt samen met de ontwikkeling van het gemengde
Victor project. Deze twee projecten zullen het Zuidstation de langverwachte internationale en kwalitatieve
dimensie geven.

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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