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Op 29 juni 2016 kende ATENOR de voorlopige oplevering aan de Algemene Aannemer BESIX/Jacques Delens toe 

na de bouw van het gebouw TREBEL, gelegen aan de Belliardstraat in Brussel. 

Diezelfde dag kreeg het Europees Parlement dit gebouw opgeleverd, dat werd omgedoopt tot "Wilfried 

Martens”.  De authentieke akte die deze verkoop vaststelt, werd eveneens verleden.  Aangezien het resultaat 

sinds 2013 werd geboekt naarmate de ontwikkeling vorderde, zal de oplevering van het gebouw positief 

bijdragen aan de resultaten van de eerste helft van 2016. 

 

Dit gebouw van 30.000 m² kantoorruimte is het eindresultaat van een ontwikkeling die door ATENOR werd 

opgestart in juli 2010.  De stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt in april 2013 en de bouw is 

onmiddellijk van start gegaan.  Dit gebouw is in veel opzichten indrukwekkend en beschikt over een geothermie 

waarvan de uitvoering de grenzen van de milieutechnologie die wordt toegepast op de bouw in Brussel heeft 

verlegd. 

TREBEL heeft trouwens een BREEAM Excellent-certificaat en geniet van een optimale gebruiksefficiëntie. 

  

Met zijn verzorgde en originele architectuur van de hand van bureau Jaspers Eyers & Partners werpt TREBEL zich 

binnen de Europese Wijk op als een emblematisch gebouw; het toont de inzet van zowel de beleidsmakers als 

van private actoren om de kwaliteit van de wijk te verbeteren dankzij nieuwe architecturale en 

stedenbouwkundige ambities.  

 

Met de uitvoering van dit nieuwe project toont ATENOR haar rol als belangrijke vastgoedspeler en haar 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad, vooral dan in de Europese wijk in Brussel 

 
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. 

Reuters: ATE0.BR           -           Bloomberg: ATEB BB 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville s.a., Gedelegeerd Bestuurder of  

Strat UP sprl (vertegenwoordigd door Laurent Collier), Executive Officer 
 

 +32-2-387.22.99    -     +32-2-387.23.16    -    e-mail : info@atenor.be    -    www.atenor.be 
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