Persbericht
ARCHITECTUURWEDSTRIJD VAN CLOCHE D'OR (LUXEMBURG)

Terhulpen, 20 mei 2021
Steeds op zoek naar uitmuntendheid, besloot ATENOR een architectuurwedstrijd te organiseren met het oog op de
toekenning van een opdracht voor het ontwerp en de opvolging van de uitvoering van een herontwikkelingsproject van de
recent verworven site La Cloche d 'Or in Luxemburg.

Op het kruispunt van de belangrijkste verbindingswegen biedt deze site een unieke zichtbaarheid in het hart van de Cloche
d'Or - wijk. Op het perceel met een oppervlakte van 21.280 m² kunnen meer dan 30.000 m² voor tertiair gebruik worden
gebouwd.
ATENOR wil dat dit nieuwe project zijn architecturale ambitie, de uitzonderlijke kwaliteit van zijn ligging en de moderne
uitstraling van de wijk belichaamt.
De hoogste milieunormen en de meest geavanceerde criteria op het gebied van comfort en functionaliteit zullen een
integraal onderdeel vormen van het ontwerp om zowel de duurzame uitdagingen van morgen als het welzijn van de
gebruikers aan te gaan, aansluitend op de nieuwe werktrend. Van duurzame materialen tot hoogwaardige
energietechnologieën, inclusief de relevante proptechs, alles wordt doordacht in termen van consistentie en efficiëntie.
Het programma zal daarom bestaan uit het creëren van een nieuwe benchmark-werkplek. De leef- en
werkomstandigheden zullen perfect inspelen op de eisen van de gebruikers in deze snel veranderende Luxemburgse
kantorenmarkt.
De marktbevraging richt zich tot architectenbureaus of -groepen. De procedure zal verlopen in twee fasen en gaat van start
op dinsdag 25 mei 2021 om 12.00 uur om te eindigen met de bekendmaking van de laureaat op 24 september 2021.
Kandidaten kunnen via info@atenor.eu vragen om het lastenboek te ontvangen.

ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en staat 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.Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO
of William Lerinckx voor Probatimmo BV, Executive Officer.
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