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ARCHITECTUURWEDSTRIJD VOOR DE LAATSTE FASE VAN HET

CITY DOX

PROJECT

Terhulpen, 16 september 2020
Immobilière de la Petite Île (100% ATENOR) zette zijn engagement
voor architecturale excellentie en duurzame ontwikkeling in
Brussel voort en organiseerde op 8 juni 2020, in samenwerking
met bouwmeester maître architecte en de lokale autoriteiten,
de wedstrijdjury voor de laatste fase van de wijk.
Het doel hiervan betreft de realisatie van een gemengd geheel dat
publieke en private functies combineerd, namelijk: een hoge
middelbare school, winkels en woningen.
Van de 32 aanmeldingen zijn 4 teams geselecteerd, en dienen dossiers in waarvan de kwaliteit indruk
maakte op een jury van professionals, die publieke en private actoren samenbracht.
Aan het einde van de presentaties wist het voorstel van de vereniging B-architecten & B-bis architecten +
VELD de jury unaniem te overtuigen door de zorg en fijngevoeligheid van de beschouwingen met betrekking
tot de uitdagingen van het project.
Inderdaad, het gemeten volume en de precieze organisatie van functies getuigen van inzicht in de
veranderende stedelijke context en de harmonieuze relatie tussen het private en publieke deel. Daarnaast
biedt het project een opening van de wijk naar de grootstedelijke openbare ruimte om plaats te bieden aan
een stedelijke openluchtruimte. In de continuïteit van de lopende projecten creëert deze ruimte de ingang
van de school, maar ook de ontvangstruimte van de wijk: een stedelijke en levendige lobby, een knooppunt
tussen de wijk CITY DOX en de wijdere zone van de herontwikkeling van het Kanaalplan.
Met dit winnende project wil ATENOR ook kwaliteitswoningen aanbieden, ideaal gelegen tussen stad en
natuur, gelegen in een openbaar park en voorzien van riante buitenruimtes, terwijl ze financieel
toegankelijk blijven.
ATENOR en de bouwmeester maître architecte 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 voorbeeld project zal in totaal
circa 155.000 m² bebouwing krijgen, waarbij alles is bedacht om de gezelligheid en kwaliteit van het leven
van de bewoners te bevorderen.
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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