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TEAMS GESELECTEE RD NA DE WEDSTRIJD GELANCEERD

VOOR DE LAATSTE FASE VAN HET

CITY DOX- PROJECT

Terhulpen, 7 mei 2020
In het kader van kwaliteit en architectonische excellentie,
lanceerde Immobilière de la petite Île (100% ATENOR) op
11 maart, in samenwerking met de meester-architect
Bouwmeester, een wedstrijd voor de laatste fase van zijn
CITY DOX project langs het Biestebroekdok in Anderlecht.
Het doel was om een architectonische en functionele studie te
presenteren voor een gemengd eiland dat een middelbare
school, winkels en woningen combineert.
Er werden 32 kandidaatstellingen ontvangen voor het ontwerp en de uitvoering van gebouwen
voor gemengd gebruik in een stedelijk bedrijventerrein. Een adviescommissie bestaande uit
vertegenwoordigers van ATENOR en het Bouwmeester-team kwam op 29 april 2020 bijeen om de
dossiers van de kandidaten te analyseren.
Vier teams werden verkozen en worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase van de
wedstrijd : team Polo architects en de verenigingen B.architecten & B.bis + Veld, Atelier Kempe Thill +
Kaderstudio en A2o + Multiple.
De vier teams zijn unaniem geselecteerd vanwege hun samenstelling, hun reactie op de uitdagingen van
het project, hun gemeenschappelijke visie, hun vaardigheden, hun motivatie, de complementariteit
tussen de belanghebbenden en de duidelijke omschrijving van ieders rol. Bijzondere aandacht is besteed
aan de referenties die de teams hebben gekozen om hun architecturale, ecologische en stedelijke
ambities te illustreren in lijn met de visie van de opdrachtgever en die van de Bouwmeester. De
diversiteit van de profielen, de ervaringen en de benaderingen van deze teams moet het mogelijk maken
om het denkproces en de voorgestelde oplossingen voor het welzijn van de toekomstige bewoners van
de site en de kwaliteit van hun omgeving te verbreden.
ATENOR en de Bouwmeester zijn verheugd met het enthousiasme over het CITY DOX project en
bedanken alle kandidaten voor hun belangstelling en inzet, waarbij ze de kwaliteit van de teams en de
ontvangen dossiers benadrukken.
Met vertrouwen in het potentieel van deze wijk en trouw aan zijn waarden, wil ATENOR van CITY DOX
een wijk van hoge architecturale kwaliteit maken met respect voor het milieu. Dit project wijk zal in
totaal circa 155.000 m² bebouwing krijgen, waar aan alles is gedacht om uitwisselingen, gezelligheid en
leefbaarheid van de bewoners te vergemakkelijken.
ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en is genoteerd 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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