onder embargo tot en met woensdag 20 augustus 2008 – 17u40 CET
gereglementeerde informatie

PERSMEDEDELING

onder embargo tot en met woensdag 20 augustus 2008 – 17u40 CET
CFE partner in een belangrijk vastgoedontwikkelingsproject
aan het Zuidstation te Brussel
CFE, ATENOR GROUP en BREEVAST hebben een princiepsakkoord gesloten om
gezamenlijk een belangrijk stedelijk project te ontwikkelen op het perceel dat een
samensmelting is van hun respectievelijke gronden gelegen tegenover het Hortaplein, net aan
de uitgang van het HST-station Brussel-Zuid.
Het perceel van het project heeft een oppervlakte van ongeveer 7.500 m² in de stratenblok die
afgebakend wordt door de Blérot- (gedeelte Hortaplein), de Bara- en de Paul-Henri
Spaakstraat. Het grenst tevens aan de Zuidtoren (op aanzienlijke afstand van de Paul-Henri
Spaakstraat).
Het toekomstige project wil deel uitmaken van de stedebouwkundige herontwikkeling van de
directe omgeving van het Zuidstation die de gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht, alsook het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor ogen hebben. Er zal zo snel mogelijk een overleg
georganiseerd worden met de bevoegde overheden om de voornaamste doelstellingen van het
bouwproject vast te leggen. Op de site bevinden zich momenteel, behalve een vloerplaat boven
een bestaande parking, vroegere industriële gebouwen en een verouderd kantoorgebouw die
zullen afgebroken worden.
De uitzonderlijke ligging en de grootte van het perceel lenen zich voor de ontwikkeling van een
grootschalig gemengd stedelijk project dat de omgeving rondom het Hortaplein op
harmonieuze wijze zal afbakenen om zo de bezoekers die het HST-station uitlopen, een eerste
blik op de architecturale kwaliteit van de Europese hoofdstad te bieden.
CFE is een bouwgroep met aanverwante diensten, genoteerd op Euronext Brussels, waarvan
VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als aannemer situeert CFE zich op de
voorgrond in België en is zeer actief in Nederland, Luxemburg en in Centraal-Europa.
CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, één van de grootste baggermaatschappijen op
wereldvlak.
Dit persbericht is eveneens te raadplegen op de CFE website www.cfe.be.
Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met
Jacques Lefèvre, Directeur Vastgoed CFE, tel. +32 (0)2/661 16 82, jacques_lefevre@bpisa.be

