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PORT DU BON DIEU PERCEEL 2 Namen (7.600 m² kantoren): EERSTESTEENLEGGING 
 

Terhulpen, 11 april 2016 

 

Vanwege zijn leidinggevende rol in de stad en bezorgd om de toekomstige ontwikkeling ervan, heeft 

ATENOR in overeenstemming met de wil van de regionale en lokale overheden een gepast en ambitieus 

gebruik voorgesteld van de semi-industriële site die een doorn in het oog vormde aan de ingang van de 

stad Namen, gelegen langs de oevers.  

Sinds 2012 wordt hier dan ook een omvangrijk project ontwikkeld langs de Maas dat vermenging, prestige, 

mobiliteit en architecturale kwaliteit hand in hand doet gaat.  

 
Naast de bouw van Perceel 1 (18.300 m²) van dit emblematische project, dat bestaat uit een wooncomplex 
van hoge milieu- en stedenbouwkundige kwaliteit en uit winkels, verkocht ATENOR in december 2014 de 
grond van Perceel 2 (7.600 m²) aan de CBC Bank voor de bouw van een kantoorgebouw en 113 
parkeerplaatsen. 
Dit gebouw moet plaats bieden aan het toekomstige hoofdkantoor van de bank, die haar activiteiten in 
Wallonië wilde centraliseren. 
 
CBC organiseert hier vandaag de eerstesteenlegging. Wij zijn blij met dit symbolisch moment in de 
strategische ontwikkeling die de CBC Bank koos. Voor de stad luidt dit moment ook de laatste fase in van de 
herontwikkeling van de site Port du Bon Dieu, onder leiding van ATENOR sinds 2008, het jaar van de 
aankoop ervan. 
 
De bouw van de hoofdzetel van CBC vormt een aanvulling op deze gemengde wijk die perfect past in de 
filosofie van ATENOR.  
 
Het project zal gepaard gaan met de herinrichting van de kadeoevers en het herstel van de continuïteit van 
de RAVel ten gunste van de inwoners van Namen.  

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan SONNEVILLE S.A., Chief Executive Officer,  
of PROBATIMMO bvba, Executive Officer (vertegenwoordigd door William Lerinckx).  

T +32-2-387.22.99  -  e-mail: info@atenor.be  -  www.atenor.be 
 

 

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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