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I. Inleiding  
 

1.1. NEO, het project neemt concrete vorm aan 
 

Het NEO project wil bijdragen aan de stad van morgen. Het Hoofdstedelijk Gewest dat 

zo sterk wordt getekend door zijn internationale opdracht, door stedenbouw en 

architectuur, leefbaarheid en sociale verhoudingen, dat Brussel heeft resoluut 

gekozen voor een duurzame ontwikkeling.  

 

Om grote ambities te verwezenlijken, heb je middelen nodig. Daarom wordt enkel 

gewerkt met de beste opdrachtnemers, met professionele en multidisciplinaire teams 

die het aankunnen om dit streven naar een harmonische en diverse 

stadsontwikkeling concrete invulling te geven. 

 

Al bij de eerste prijsvraag voor ontwerpen, waarmee het befaamde bureau KCAP 

werd aangesteld als Hoofdstedenbouwkundige, bleek de ambitie van het NEO 

project. KCAP formuleerde het stedenbouwkundig basismodel (het Master Plan 

waaruit hieronder een uittreksel).  
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De tweede procedure, die in juni van dit jaar werd uitgeschreven, is eveneens met 

heel wat belangstelling onthaald door de grote nationale en internationale namen uit 

de sector. De aankondiging van de opdracht voor de bouw van een winkelcentrum, 

van uitrustingen voor recreatie, van woningen, van kantoren en parkings leverde niet 

minder dan zeven kwalitatief hoogstaande kandidaturen op. Gezien de bijzonder 

veeleisende deelnemingsvoorwaarden is de stedelijke overheid zeer verheugd over 

dit succes. Weldra komt ook de opdracht voor het internationaal congrescentrum en 

een hotel aan de beurt. De kandidaturen hiervoor worden momenteel onderzocht. 

   

Charles Picqué, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, , Freddy 

Thielemans, Burgemeester van de Stad Brussel en Alain Courtois, Eerste Schepen, 

hebben vandaag het genoegen u een nieuwe essentiële stap in het NEO project voor 

te stellen. 

 

De nieuwe meerderheid (PS-sp.a / MR-VLD) van de Stad Brussel benadrukt het 

belang van NEO binnen haar doelstellingen voor de gemeentelijke legislatuur : een 

sterk voluntaristisch sociaal-economisch beleid, waarin het NEO project een prioriteit 

is, onder meer omwille van de duizenden jobs die het kan opleveren. 

 

In haar beleidsprogramma voor de nieuwe legislatuur legt de meerderheid al van bij 

de aanvang de nadruk op de volgende elementen : 

De stadsontwikkeling moet zodanig worden georganiseerd dat ze beantwoordt aan 

de grote demografische, economische en maatschappelijke uitdagingen van de 

komende tien jaar. De Stad moet zich resoluut profileren als Europese hoofdstad, als 

eigentijdse metropool. De PS-sp.a, MR-VLD meerderheid stelt zich daarom tot doel de 

Stad Brussel een nieuwe dynamiek te verlenen. Een groot aantal inwoners van Brussel 

wordt te hard getroffen door de economische en financiële crisis en de sociale 

gevolgen hiervan. Uiteraard kunnen de autoriteiten van de Stad Brussel op zichzelf 

niet  de maatschappelijke leefomstandigheden van de Brusselse inwoners veranderen, 

maar we kunnen ertoe bijdragen dat Brussel de weg inslaat naar een nieuwe 

voorspoed en erop toezien dat de geproduceerde welvaart aan de Brusselaars ten 

goede komt. Vooral op sociaal-economisch vlak is het essentieel dat de Stad haar 

beleid wijzigt. En dan gaat het over de levenskwaliteit van de inwoners, over hun 

toekomst en over die van hun kinderen en naasten. Het gaat om de toekomst van de 

jongeren van onze stad.  

Daarom moeten we de attractiviteit van Brussel als investeringszone vergroten, de 

oprichting en de ontwikkeling van economische en handelsactiviteiten ondersteunen 

en de Stad op een geïntegreerde wijze nieuwe instrumenten verschaffen die de 

aantrekkingskracht voor toeristen en evenementen vergroten. 
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En : De PS-sp.a, MR-VLD meerderheid zal een actief ontwikkelingsbeleid voeren voor 

Brussel middels de uitvoering van « grote projecten ». Deze zullen niet enkel een rol 

vervullen in de noodzakelijke heraanleg van de stad, maar ook in haar economische 

dynamiek en het scheppen van jobs. Dit moet de legislatuur worden waarin de grote 

projecten worden opgestart, waarvan er een aantal door de omvang van de 

investeringen en van de werken die ermee gepaard gaan noodzakelijkerwijs de duur 

van deze legislatuur 2012-2018 zullen overstijgen. 

 

 

1.2. Vastberaden om deze historische site nieuwe adelbrieven 

te geven 
 

 

Het idee voor het NEO project is vijf jaar geleden ontstaan uit het Plan voor de 

Internationale Ontwikkeling van Brussel, dat sterk de nadruk legde op de attractiviteit 

en de internationale roeping van de Heizelsite en op het feit dat het belangrijk is om 

de uitzonderlijke kwaliteiten hiervan in de kijker te plaatsen met uitrustingen van 

internationaal niveau. Het was immers ondenkbaar dat een site met zoveel potentieel 

in deze tijd blijft liggen als een onsamenhangend stuk braakland. 70 hectare 

smakeloze gebouwen, parkeerplaatsen in open lucht, onaangepaste wegen, 

archaïsche stedelijke uitrustingen, …  

 

Nochtans is het potentieel van het Heizelplateau uniek in België, en wel om  minstens 

vijf redenen : 

 

 De site heeft vandaag al ruim 5 miljoen bezoekers per jaar ; 

 

 Met het Atomium beschikt de site over een uitzonderlijke toeristische troef ; 

 

 De economische activiteit is er intens, met het Tentoonstellingenpaleis, de 

Trade Mart en andere bestaande activiteiten ; 

  

 De site is nu al uitzonderlijk bereikbaar dank zij een openbare-
vervoersdichtheid die haar gelijke in de omgeving niet kent. Deze wordt verder 
opgevoerd (Metro, tram, bus), waardoor het autoverkeer uit de omliggende 
wijken wordt weggeleid zodat deze van die hinder worden verlost. De zachte 
mobiliteit is eveneens een troef, die hier een steeds grotere rol gaat spelen, 
ook binnen de contouren van NEO ; 

 

 De bestaande en de toekomstige activiteiten bieden samen een potentieel van 
meerdere duizenden jobs. 
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Het Heizelplateau beschikt dus over een uitzonderlijk potentieel dat het NEO project 

gaat optimaliseren :  

 

 De bouw van een nieuwe, multifunctionele wijk die beantwoordt aan de 

meest ambitieuze hedendaagse standaarden moet de eigenheid van de site 

weerspiegelen en diens prestigieuze geschiedenis in ere herstellen ; 

 

 Qua leefmilieu, levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling moeten de 
verwezenlijkingen voldoen aan de strengste eisen ; 

 
 

 De bouw van 750 nieuwe woningen, van nieuwe recreatie-activiteiten en 
nieuwe en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur moeten de wijk een 
kosmopolitisch buurtleven bijbrengen, met een grote toeristische attractiviteit 
en een reële maatschappelijke en culturele mix ; 

 

 De nieuwe Heizel moet over meer groene ruimten beschikken, de ruimten 

voor recreatie en sport worden geharmoniseerd en verdicht (met onder meer 

een groot openbaar openluchtzwembad gevat in een groen geheel) ; 

 

 Deze uitzonderlijk uitgestrekte en bevoorrechte wijk moet draaien op welzijn, 

ontmoeting en gezelligheid, die het zal uitstralen naar de bestaande wijken 

rondom.  

 

NEO geeft concrete invulling al deze ambities. De internationale, nationale en 

gewestelijke toekomst van Brussel krijgt er vorm. Een nieuwe droom in het hart van 

Europa. 
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II. Aankondiging van de opdracht voor het  

  winkelcentrum, recreatie-uitrustingen,  

  woningen, kantoren en parkings 
 

   

De procedure verbonden aan de concurrrentiedialoog, zoals bedoeld in artikel 27 van 

de wet van 15 juni 2006, is op 26 juni 2012 voor de eerste fase van het NEO project 

opgestart met de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het 

Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen. 
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 De handelswijk (72.000 m² GLA)  + horeca (9.000 m² GLA voor deze 

eerste fase van het NEO project) en eventueel een bioscoop [Zone 

A1 en A2] 

Aangezien de handelswijk wordt gevestigd in verstedelijkt gebied moet zij 

worden ontworpen als een entiteit die « zich openstelt » naar haar 

onmiddellijke omgeving volgens de krachtlijnen van het Master Plan dat is 

uitgewerkt voor de hele zone. Bovendien moet de wijk een zorgvuldig 

stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp krijgen zodat : 

    De weerslag op het leefmilieu zo beperkt mogelijk blijft ;  

 Zij goed in het stedelijk weefsel wordt ingebed en men voorbijgaat aan 

ontwerpen die de indruk kunnen wekken dat het een in zichzelf gesloten 

“monoliet” betreft ; 

 Ze aanleiding geeft tot zoveel mogelijk stedelijke animatie, ook buiten de 

openingsuren van de winkels ; 
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 De in het Master Plan voorziene openbare ruimten (zoals de Houba de 

Strooperlaan en de toegangszone tot het stadion, de toekomstige 

sportzone, de openbare ruimte naar het toekomstige congrescentrum toe…) 

harmonisch worden geïntegreerd ; 

 Ze op een gepaste wijze aansluit op de openbare (bestaande en 

toekomstige) vervoersinfrastructuur en bereikbare overgangen op zachte 

verkeersmiddelen zodat de toegang tot het winkelcentrum met andere 

middelen dan de auto gestimuleerd wordt ; 

 Het Koning Boudewijnstadion ten volle kan functioneren 

(veiligheidsnormen, toegang, evacuatie, e.d.), waarbij bij voorkeur 

synergieën tussen het stadion en de handelswijk tot stand komen ; 

 De mogelijke hinder als gevolg van de logistieke behoeften van de 

handelswijk tot een minimum worden beperkt (ontwerp en bereikbaarheid 

van de toeleveringszones, locatie van de technische installaties, 

architecturale behandeling van de zichtbare daken…). 

 

 De woningen [Zone A1 en A2] : op een gepland totaal van 750 woon-

eenheden voor het hele NEO project worden er minstens 500 tot 575 

verwezenlijk bij de eerste fase van het NEO project 

 

De woningen zijn de tweede functie (naar omvang) van het programma waarop 

de eerste fase van het NEO project van toepassing is. Gezien de ligging van de 

omgeving worden de woningen a priori ingeplant in de onmiddellijke omgeving 

van de commerciële gebouwen, met een bouwhoogte die hierboven uitkomt. 

Bij het ontwerp en de inplanting moet specifieke aandacht besteed worden 

aan de kwaliteit van het uitzicht en de goede synergie met de openbare 

ruimten. 

Bovenop het woningenprogramma moet worden geanticipeerd op de 

behoeften aan collectieve infrastructuur die de toevloed van nieuwe 

wijkbewoners met zich meebrengen. Daarom is voorzien in de verwezenlijking 

van crèches en van een intergeneratieproject en/of seniorenflats en/of een 

gemeenschapshuis.  

De inplanting van woningen en crècheplaatsen op de site draagt niet enkel bij 

tot de uitbouw van een nieuwe gemengde stadswijk maar biedt ook een 

antwoord op de grote behoeften aan woonruimte en uitrustingen waarmee 

het Gewest kampt als gevolg van de sterke bevolkingsaangroei. 
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 De recreatiezone met toeristische roeping [Zone A2 en C] 

 

De kandidaten worden verzocht een recreatieconcept met een toeristische 

roeping voor te stellen dat complementair met de overige attractiepolen op 

het Heizelplateau het toeristisch aantrekkingspotentieel van de site kan 

versterken . 

Het programma voor de recreatiezone met toeristische roeping (minstens 

15.000 m² GFA "indoor" en potentieel vrijwel het dubbele "outdoor") is van 

essentieel belang voor het project. Het doel van deze functie is het reeds 

aanzienlijke toeristisch potentieel van het Heizelplateau verder vergroten. Een 

verdere doelstelling is tevens een toename van het aantal overnachtingen in 

Brusselse hotelinfrastructuur en dan vooral op de site zelf. 

De zones die zijn voorbehouden voor deze recreatie- en sportactiviteiten 

bevinden zich nabij het Atomium en het toekomstige Congrescentrum [Zone B1 

en B2] om de synergie tussen deze beide attractiepolen te vergemakkelijken.  

 

 De kantoren [Zone A1 en A2] 

 

De kantoorfunctie is bestemd om ondersteunende activiteiten bij de overige 

elementen van het programma op te vangen (openbare administratie of 

aanvullende activiteiten bij de detailhandel, kantoren voor sportverenigingen, 

beheerders van de activiteiten op de site…). De kantoorgebouwen moeten 

zodanig ingeplant en ontworpen worden dat ze tegemoetkomen aan de 

vooropgestelde functies, maar toch op harmonische wijze passen binnen het 

totaalproject en voldoen aan de strengste standaarden inzake duurzame 

ontwikkeling. 

 

 De openbare ruimten 

 

Eén van de uitdagingen van het project bestaat erin het toekomstige 

winkelcentrum op een harmonische wijze te integreren in de zone die zich 

vandaag bevindt tussen de Houba de Strooperlaan en het Koning 

Boudewijnstadion. Hiertoe moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 

– bestaande en aan te leggen – openbare en half-openbare ruimten 

(transitieruimten) zodat de volgende functies kunnen worden verwezenlijkt : 
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 Animatie- en wandelzones met horeca, terrassen en andere attractieve 

activiteiten voor cliënteel, bewoners en bezoekers ; 

 Transitiezones tussen de binnenzijde en de buitenzijde van het 

winkelcentrum en het stadion ; 

 Toegangszones tot het Koning Boudewijnstadion en bufferzones tussen het 

stadion en de Houba de Strooperlaan, met de specifieke beperkingen 

verbonden aan dit soort infrastructuur (toegangen voor het publiek, 

logistieke toegangen, toegangen voor de veiligheidsdiensten, 

evacuatietrajecten…). 

 

 De parkings (ten hoogste 3.700 plaatsen voor alle functies gekoppeld aan 

de eerste fase van het NEO project) 

 

De globale benadering van het herontwikkelingsproject voor het 

Heizelgebied voorziet in het weghalen van de meeste parkeerplaatsen in 

open lucht. Hiermee beoogt men zoveel als mogelijk de openbare ruimte 

vrij te houden en de algemene landschapskwaliteit van de site te bewaren. 

Het zeer redelijke cijfer van 3.700 parkeerplaatsen ten opzichte van de 

globale omvang van het project vloeit voort uit de intentie om het stedelijk 

karakter van de wijk te behouden, maar met voorrang voor de kwaliteit van 

de leefomgeving. Daartoe moet zoveel als mogelijk de hinder veroorzaakt 

door auto's verminderd worden. Dat dient te gebeuren : 

 via de verplichting om enkel overdekte, ondergrondse parkeerplaatsen te 

creëren (er worden geen openluchtparkings toegestaan); 

 via een rechtstreekse verbinding van de toekomstige overdekte parking van 

het winkelcentrum met de uitrit 7bis van de ring (zodat de bestaande 

wegen niet dichtslibben met voertuigen die van de ring komen); 

 via een optimale benutting van de capaciteit van parking C, die rechtstreeks 

toegang biedt tot de ring, met een nieuwsoortige verbinding (zoals een 

kabelbaan)  en minimale autohinder tussen parking C en het toekomstige 

NEO project; 

 via een aanpassing van de tijdens eerdere fasen geformuleerde 

parkeerbehoeften, rekening houdend met de vaststellingen bij het gebruik 

van de site na de uitvoering van de eerste fase. 
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III. Drie kandidaten voldeden aan alle 

selectiecriteria 

 

 1.  Selectiecriteria het project waardig 

 

 Degelijke kandidaten voor een uitzonderlijk project 

 

NEO is een uniek project met een nationale, maar ook internationale dimensie, 

waarvoor een degelijke en betrouwbare lange-termijnpartner moet worden 

gevonden. Deze neemt immers zowel de financiering als de bouw, het beheer en de 

exploitatie van de hele handelswijk op zich die geldt als één van de motoren van het 

hele project, maar ook van de recreatie, de woningen en de parkeerplaatsen die in 

het project worden geïntegreerd. 

Als gevolg van de grote ambities van het NEO project werden daarom ook strikte 

eisen gesteld aan de financiële toestand van de kandidaten en hun vermogen om 

grootschalige gemengde projecten te ontwerpen, uit te voeren en te exploiteren. 

Deze voorwaarde leidde tot een geheel van minimale vereisten betreffende de 

financiële draagkracht van de kandidaten en hun bewezen vakbekwaamheid in een 

gemengde vastgoedontwikkeling met handel, woningen, recreatie en 

parkeerplaatsen. 

 

 Criteria voor de economische draagkracht 

 

De minimale vereisten die werden vastgesteld voor de economische en financiële 

draagkracht van de kandidaten luiden als volgt : 

 de deelnemers aan de concurrentiedialoog moeten beschikken over eigen kapitaal 

dat groter is dan 1 miljard euro ; 

 de deelnemers aan de concurrentiedialoog moeten beschikken over een 

vastgoedportefeuille die groter is dan 2 miljard euro.  
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 Criteria voor de technische draagkracht 

 

De minimale vereisten die werden vastgesteld voor de vakbekwaamheid van de 

kandidaten luiden als volgt : 

 de deelnemers aan de concurrentiedialoog dienen recent (tussen 2003 en 2009) 

minstens één project verwezenlijkt te hebben van tenminste 50.000 m² GLA 

kleinhandelsruimte voor een buurtgerichte handelswijk met wandelgelegenheid, 

een gezellige sfeer en een menselijke dimensie ; 

 de deelnemers aan de concurrentiedialoog dienen recent (tussen 2003 en 2009) – 

bovenop het hogervermelde project van tenminste 50.000 m² GLA  - minstens 

twee projecten verwezenlijkt hebben van telkens tenminste 25.000 m² GLA 

kleinhandelsruimte. 

 

 De hogervermelde projecten moesten bovendien voorzien elk van de volgende 

bestanddelen : 

 

 minstens 5.000 m² recreatie-uitrustingen (voor de beoordeling van dit 

selectiecriterium mochten de bioscoopuitrustingen niet in aanmerking worden 

genomen) ; 

 minstens honderd wooneenheden op of rond het winkelcentrum, binnen 

hetzelfde ontwikkelingsproject ; 

 minstens 50 % van alle geïntegreerde parkeerplaatsen in de globale gebouwen van 

het winkelcentrum. 
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 IV. De drie geselecteerde kandidaten  

(alfabetisch gerangschikt) 

Kandidaat A : HAMMERSON / SOFICOM DEVELOPMENT / CODIC 

   Hammerson 

 

- Hammerson is een onderneming die actief is in de sector van het commercieel 

vastgoed in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Ze beschikt vandaag over een 

portefeuille aan handelsvastgoed van 5,6 miljard £, wat overeenstemt met ruim 

1,7 miljoen m² handelsoppervlakte. 
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- Hammerson treedt op als promotor, investeerder-operator en beheerder van 

winkelcentra. Via lange-termijncontracten met lokale overheden heeft 

Hammerson zich toegelegd op stadsvernieuwingsprogramma's. Aangezien het 

zowel activiteiten ontwikkelt in het Verenigd Koninkrijk als op het Europese 

continent, krijgt het toegang tot een voorkeursnetwerk van grote, internationaal 

georiënteerde merken. 

 

- Website : http://www.hammerson.com/phoenix.zhtml?c=133289&p=index 

 

-    Hammerson bezit een veertigtal winkelcentra en retail parks, waarbij : 

 

 

 

 

http://www.hammerson.com/phoenix.zhtml?c=133289&p=index
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 Bullring in Birmingham: 126.000m² GLA en 40 miljoen bezoekers per jaar 

  

 Italie 2, in Parijs: 64.000m² GLA + woningen, kantoren en hotel 

 

 Oracle, in Reading (UK): 70.000m² GLA 
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Soficom Development 

 

- Soficom Development is actief in diverse vastgoedontwikkelingen op het Belgisch 

grondgebied : woningen, kantoren, hotels, winkels...De onderneming maakt deel 

uit van de groep Eiffage, de Europese nummer één in concessies en PPS. 

 

- Website Soficom Development en Eiffage : http://www.eurobalken.be/fr/et 

http://www.eiffage.com/ 

 

- Soficom Development hecht bijzondere aandacht aan de integratie van zijn 

ontwikkelingen in de stad en heeft aanzienlijke ervaring met Publiek-Private 

samenwerking. De knowhow van het bedrijf ter zake blijkt onder meer uit de 

volgende verwezenlijkingen : 

 

 

 Het Projet "Materiaal" in Anderlecht (119 woningen, waarvan de meeste passiefwoningen 

zijn) 

 

 

 

 

 

http://www.eurobalken.be/fr/
http://www.eiffage.com/
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 Het Project "Espace Rolin" in Etterbeek (342 appartementen en parkings) 
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 Het project "Les Marquises" In Sint-Lambrechts-Woluwe (cultureel centrum, winkels en 

restaurants, met 81 appartementen + parkings) 

 

CODIC 

- CODIC international is een Belgische onderneming gespecialiseerd in actief 

professioneel vastgoed in België, Frankrijk en Luxemburg. Het ontwikkelde meer 

dan een miljoen m² tijdens de voorbije twee jaar in gebouwen verkocht aan privé-

investeerders en institutionelen. 

 

- Website CODIC: http://www.codic.eu/ 

 

- CODIC kon in zijn projecten reeds meermaals succesvol omgaan met uitdagingen 

verbonden aan stadsintegratie. Zijn knowhow blijkt onder meer uit de volgende 

verwezenlijkingen : 

http://www.codic.eu/
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 De Gaucheretwijk in Schaarbeek : 51.000m² woningen, kantoren, buurtwinkels, 

gemeenschapsfuncties...  

 

 

 Het îlot St-Michel in Luik : 32.000m² winkels, woningen, kantoren en parkings 
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Kandidaat B :  

KLEPIERRE / AG REAL ESTATE / WERELDHAVE BELGIUM  

Klépierre 

 

-  Investeringsmaatschappij in vastgoed met een patrimonium dat gewaardeerd 

wordt op 16,4 miljard euro, bestaande uit 265 winkelcentra in 13 landen op het 

Europese continent (92,9%), uit handelsmuren via Klémurs (3,8%) en Parijse 

kantoorgebouwen (3,2%). 

 

 



 21 

 

- Met meer dan 7 miljoen m² GLA en anderhalf mijard bezoekers per jaar is 

Klépierre een eersterangsoperator in de commerciële vastgoedsector op het 

Europese continent. Door deze sterke aanwezigheid met winkelcentra in heel 

Europa kon Klépierre rechtstreekse contacten uitbouwen met alle grote 

internationale handelsmerken. 

 

- Website : http://www.klepierre.com/ 

 

- De volgende winkelcentra maken deel uit van de portefeuille van Klépierre : 

 

 Odysseum in Montpellier: 45.000m² GLA en 5,5 miljoen bezoekers per jaar  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.klepierre.com/
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 La Gavia in Madrid: 79.000m² GLA en 11 miljoen bezoekers per jaar

 
 

 Esplanade in Louvain-la-Neuve: 31.000m² GLA en 7,5 miljoen bezoekers per jaar
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AG Real Estate 

 

- AG Real Estate is een dochteronderneming van AG Insurance (een top-speler in de 

Belgische verzekeringssector), met activiteiten in vastgoedontwikkeling en actief 

vastgoedbeheer (met ook parkingbeheer). 

 

- AG Real Estate is de belangrijkste beheerder van vastgoedactiva in België. Het 

departement Asset Management beheert vrijwel 4 miljard euro aan investeringen 

in kantoorgebouwen, winkelgalerijen, andere handelszaken, half-industriële en 

residentiële eigendommen in België. 

 

- AG Real Estate Development (tot 31 maart 2005 actief onder de naam Bernheim 

Real Estate Development) ligt aan de basis van de bouw van ruim 2 miljoen m² 

kantoor-, woon-, winkel- en gemengde ruimte in België, Luxemburg, Frankrijk en 

Hongarije en bekleedt een leiderspositie op de markt voor vastgoedpromotie. 

 

                                                   

 

- De derde activiteit van AG Real Estate, het beheer van openbare parkings, wordt 

ontplooid door Interparking. Met parkings in luchthavens, ziekenhuizen en 

winkelcentra omvatten de 575 parkings van Interparking om en bij de 275 000 

parkeerplaatsen in 342 steden en gemeenten. 

 

- Website AG Real Estate : http://www.agrealestate.eu/Pages/Default.aspx 

 

 

http://www.agrealestate.eu/Pages/Default.aspx
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Wereldhave Belgium 

 

- Wereldhave is een ontwikkelaar, investeerder en beheerder van winkelcentra, 

vooral in Nederland en België (en eveneens in het Verenigd Koninkrijk en Finland). 

De portefeuille van de onderneming omvat een twintigtal winkelcentra. 

 

- Wereldhave Belgium beschikt over winkelcentra in Luik, Nijvel en Doornik en heeft 

commerciële projecten in ontwikkeling onder meer in Waterloo, Gent en Genk. 

 

- Website Wereldhave : http://www.wereldhave.com/ en 

http://www.wereldhavebelgium.com/ 

 

- Bij de bestaande winkelcentra in België horen onder meer : 

 

 Shopping "Belle île" in Luik: 99 boetieks en 2.200 parkeerplaatsen 

 

 

http://www.wereldhave.com/
http://www.wereldhavebelgium.com/
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 Shopping des Bastions in Doornik : 15.000 m²GLA 

  

 

 Shopping de Nivelles: 29.000 m² GLA 
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Kandidaat C : UNIBAIL-RODAMCO / CFE / BESIX 
 

Unibail-Rodamco 

 

- Derde wereldspeler in handelsvastgoed.   

 

- Eigenaar van een vastgoedportefeuille van 25,5 miljard euro, bestaande uit 

onroerende activa in tal van grote West-Europese steden. 
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- Unibail-Rodamco heeft een verticale integratiestrategie ontwikkeld voor heel de 

vastgoedwaardeketen : het bedrijf beheerst met ontwikkeling, investering en 

beheer van winkelcentra de drie grote “métiers”. Bovendien werkte het 

bevoorrechte samenwerkingen uit met de grootste handelsmerken ter wereld. 

 

- Website : http://www.unibail-rodamco.com/W/do/centre/ 

 

- Naast kantoorgebouwen en congres- en tentoonstellingscentra bezit Unibail-

Rodamco 74 winkelcentra, waarvan er 51 jaarlijks meer dan 6 miljoen bezoekers 

over de vloer krijgen, zoals : 

 

 Les quatre temps in Parijs : 136.000m² GLA en 44 miljoen bezoekers per jaar 

 

 

 Le Forum des Halles in Parijs : 64.000m² GLA en 40 miljoen bezoekers per jaar 

 

http://www.unibail-rodamco.com/W/do/centre/


 28 

 

 

 Euralille in Rijsel : 67.000m² GLA en 12 miljoen bezoekers per jaar 

 

 

Besix  

 

- Besix is één van de grootste bouwbedrijven in België en in het buitenland met 

voor 2010 een omzet van 1.250 miljoen euro (waarvan 35% in Europa). De groep 

stelt ongeveer 18.000  personen te werk, van wie ruim 3.500 ingenieurs.  

 

 

- Website Besix : http://www.besix.com/Home.aspx 

http://www.besix.com/Home.aspx
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- De voornaamste werkgebieden van Besix zijn algemene aannemingen voor 

gebouwen, maritieme werkzaamheden, milieu-operaties, infrastructuur, 

industriële werken... met onder meer de volgende referenties : 

 

 

 De Burj Khalifa toren in de Verenigde Arabische Emiraten (met 828 meter de hoogste toren ter 

wereld) 
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 Herbestemming van de "Rolinkazernes" (Brussel): 120 sociale appartementen, 290 

geconventioneerde appartementen, 140 vrije appartementen 

 

 Renovatie en uitbreiding van het Paleis voor Congressen in Brussel 
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CFE 

- CFE (Groep VINCI) is een multidisciplinaire onderneming die actief is in PPS-

concessies, bouwprojecten, vastgoed, marine engineering, rail & road... en dit 

over de hele wereld. CFE haalt een omzet van +/-1.700 miljoen euro. 

  

- Website CFE : http://en.cfe.be/ 

 

- CFE kan onder meer de volgende referenties voorleggen : 

 

 De Kroontuinen in Brussel (939 woningen + 31.000 m² kantoren) 

 

 

 

 

 

 

http://en.cfe.be/
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 De Tuinen van Jette in Brussel (860 appartementen en 155 huizen)
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V. Minimale vereisten en ambities waaraan de 

kandidaten moeten tegemoetkomen om de 

verschillende bestanddelen van het project 

uit te voeren 

 
De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbinden zeer hoge eisen aan 

het NEO project. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel wensen 

immers dat het project geldt als voorbeeld inzake stedenbouwkundige ontwerp, 

architectuur en duurzame ontwikkeling. Daarom hebben zij ambitieuze doelstellingen 

vastgesteld waaraan de voorstellen moeten beantwoorden die de deelnemers 

verzocht worden uit te werken. 

    

Ze zullen daartoe nauwgezet toezien op de onderstaande aspecten in de ingediende 

voorstellen en offertes : 

 De globale stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het project ; 

 De voorbeeldfunctie van het architectuurontwerp van de verschillende 
gebouwen ; 

 De kwaliteit van de gebruikte materialen ; 

 De verschillende niveaus van milieuperformantie van het project ; 

 De kwaliteit van de openbare en half-openbare ruimten en van de ruimten op 
de groendaken ; 

 De plaats die wordt voorbehouden voor de actieve verplaatsingsmodi, 
voetgangers en fietsers en voor personen met een beperkte mobiliteit ; 

 De kwaliteit van de voorgestelde oplossingen inzake bereikbaarheid voor de 
actieve modi (voetgangers en fietsers) en met het openbaar vervoer als 
prioriteit ten opzichte van de auto ; 

 De integratie van de groene wandeling en de ontwikkeling van "la petite verte" 
(voetgangers- / fietsersparcours) in het project ; 

 De regels die worden voorgesteld voor het onderhoud van de omliggende half-
openbare ruimten en van de groendaken ; 

 De naleving van de regels voor de werking, de bereikbaarheid en de veiligheid 
(vooral bij evacuatie in noodgevallen) van de functies die rechtstreeks grenzen 
aan het project (en dan vooral het stadion, Kinepolis en het toekomstige 
congrescentrum), en dit zowel tijdens de werffase als in de exploitatiefase ; 

 De naleving van de voorschriften van het GBP, de GSV en de overige 
regelgevingen die van kracht zijn…  
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Deze vereisten en ambities werden nauwkeurig en uitdrukkelijk vastgelegd voor elke 

van de betrokken werkgebieden, zoals bijvoorbeeld : 

 

 De globale stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het 
project ; de voorbeeldfunctie van het architectuurontwerp voor de 
verschillende gebouwen. 
 

Voorbeelden :  
 

 Gebouwen vervat binnen de bouwmantel en naleving van de uiterste 

rooilijnen en bouwhoogten (zoals vastgesteld in het document van de 

opdracht "Design Letter", waarin de door de Bouwmeester in het Master 

Plan vastgestelde beginselen zijn vertaald) behalve wanneer een 

uitzonderlijke architectuurgeste dit verantwoordt ; 

 Verbod op bovengrondse parkings voor voertuigen ; 

 Openbare of half-openbare ruimten en trajecten die de verschillende 

bestemmingen en de naburige wijken met elkaar verbinden ; 

 Kwaliteit van de openbare en half-openbare ruimten en van het stedelijk 

materiaal ; 

 Zichtbaarheid van de hoofdingang tot het stadion vanaf de metro, de 

tramhalte en de H. de Strooperlaan ; 

 Vermindering van blinde gevels met 30 % ten voordele van levende gevels 

(winkelramen, openingen, toegangen…), opening van het project naar het 

omliggende stadsweefsel; 

 Daken ontworpen om de kwaliteit van het uitzicht op verschillende 

elementen te verzoenen (groendaken, tuinen, toegankelijke terrassen), 

opvang van regenwater en energieproductie (zonnepanelen); 

 Verlichting van de site en van haar infrastructuren. 

 
 

 De niveaus van milieu- en energieperformantie. 
 

Voorbeelden :  
 

 « Very Good » als minimumniveau voor het BREEAM-certificaat, en de 

ambitie om het BREEAM-niveau « Excellent » te halen ; 

 Woningen en kantoren zijn idealiter energieneutraal, waarbij het vereiste 

minimum overeenstemt met de "passiefstandaard", dwz. lager of gelijk 

aan 15kWh/m².jaar; 
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 Een deel ten belope van 20% van de totale energie verbonden aan de 

vaste uitrustingen van de gebouwen (verwarming, verkoeling en 

ventilatie) moet lokaal geproduceerd worden aan de hand van 

hernieuwbare middelen (binnen een straal van 5 km rond het project); 

 Kwaliteit van de gebruikte materialen (NIBE klasse lager dan 3); 

 Waterbeheer, opvangnet, winning, opslag, landschapsanimatie, 

openluchtzwembad, recyclage van grijs- en regenwater ; 

 Plan voor het afvalbeheer. 

 
 

 Duurzame mobiliteit. 

 

Voorbeeld :  

 

 Voetgangers, natuurlijke en beveiligde bovengrondse trajecten + groene 

wandelingen, om de 100m toegang tot de site ; 

 Fietsers, parking voor minstens 1200 fietsen, gelegen in de onmiddellijke 

nabijheid van de toegangen en de ingangen van het project en minstens 

twee stations van het type "Villo" op de site; 

 Parkings bestemd voor gedeelde voertuigen van het type "Cambio" of 

gelijkaardig ; 

 Middel om voetgangers over te brengen van parking C naar de perimeter 

van het project (bv : kabelbaan, loopbrug, roltapijt… die parking C met het 

project verbinden) dat niet enkel aansluit op het commercieel project en 

op de recreatie, maar ook een stopplaats voorziet bij het toekomstige 

congrescentrum (metrostation Heysel); 

 Personen met een beperkte mobiliteit, alle gebouwen en openbare en 

half-openbare ruimten toegankelijk voor personen met een beperkte 

mobiliteit ; 

 Plan voor duurzame mobiliteit dat op termijn het aantal individuele 

verplaatsingen per auto beperkt tot max. 50 % ; 

 Leveringen langs een specifiek circuit dat rechtstreeks aansluit op de uitrit 

7bis van de Ring. Behalve voor uitzonderlijke en specifieke gevallen (bv.: 

apotheek, bank...), worden leveringen via de Houba de Strooperlaan 

verboden. 
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VI. Agenda 

 

 Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een wijzigingsprocedure van het GBP 

opgestart die moet leiden tot een definitieve goedkeuring in de loop van het eerste 

kwartaal 2013. De beginselen van het Master Plan sluiten aan bij de 

bestemmingswijzigingen die de aanpassing aan het bestaande GBP beoogt voor de 

zone waarop het NEO project van toepassing is. Aan de hand van de nieuwe 

planologische regels kan het Neo project ten volle worden verwezenlijkt en zullen de 

vereiste vergunningen worden afgeleverd met strikte naleving van de vereisten inzake 

levenskwaliteit, mobiliteit, aanleg van groene ruimten en globaal gezien de hele 

duurzame ontwikkeling. 

 

 Aanstelling van de opdrachtnemer 

De toekomstige opdrachtnemer zal worden aangesteld na een procedure van 

concurrentiedialoog met de geselecteerde kandidaten. Deze aanstelling zal worden 

voorbereid door deskundigencomité's ad hoc en door een onafhankelijk adviescomité 

dat criteria zal hanteren die vooraf in alle transparantie zijn vastgesteld: 

 Stedenbouwkundige integratie van het Project (40 punten)  

Dit criterium dient om de kwaliteit van de stedelijke vorm te 

beoordelen (in het bijzonder de wijze waarop de verschillende 

elementen van het project zijn aangepast en geplaatst ten opzichte 

van elkaar, alsook de globale integratie van het project in de site en 

zijn onmiddellijke omgeving) die de verschillende Voorstellen 

nastreven en de wijze waarop deze aansluit bij het bestaande 

stadsweefsel en bij de Ambities die daartoe zijn vooropgesteld. 

Het te ontwikkelen project moet  ontworpen worden als een deel van 

de ontwikkeling van het hele Heizelplateau, aansluitend bij de 

beginselen van de Design Letter en met als doel de verwezenlijking 

van een harmonisch stedelijk geheel waarin meerdere elkaar 

aanvullende functies zijn geïntegreerd en van de Ambitie om een 

nieuwe Stadspoort te creëren. 
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  Architectuurkwaliteit en bewoonbaarheid / functionaliteit (40     

punten) 

Dit criterium dient om de voorbeeldfunctie van het architecturaal 

ontwerp van het project te waarderen.  

De Voorstellen worden onderzocht in het licht van het leefcomfort en 

de leefbaarheid/functionaliteit van de verschillende elementen van 

het project (openbare ruimten, winkelcentrum en aanverwante 

functies, woningen), alsook in functie van de mogelijke sociale 

contacten en de attractiviteit van de recreatiezones. 

Hierbij moet meer bepaald de ruimtelijke en visuele kwaliteit en de 

lichtinval worden beoordeeld op de plaatsen die in de voorgestelde 

oplossingen zijn vervat (openbare en half-openbare ruimten, 

verhoudingen van deze ruimten onderling en ten opzichte van 

aanpalende privé-ruimten), alsook de kwaliteit van de oplossingen 

voor de werkings-, bereikbaarheids- en veiligheidsbeperkingen 

waaraan het project onderworpen is en de functies onmiddellijk 

hierrond  (stadion, metrotoegang…). 

 

 Kwaliteit inzake leefmilieu, mobiliteit en duurzame ontwikkeling (40 

punten) 

 Dit criterium voorziet in de beoordeling van de milieuperformantie 

van het project, zowel tijdens de uitvoerings- als tijdens de 

exploitatiefase, en van de kwaliteit van de voorgestelde 

mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit slaat hier op de zachte mobiliteit en 

de multimodaliteit (kwaliteit van de toegangen en van de 

voetgangers- en fietserstrajecten, synergieën met het openbaar 

vervoersaanbod, aandacht voor personen met een beperkte 

mobiliteit, ontwerp- en exploitatieprogramma voor de parkings, enz.). 
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 Voorgestelde financiële voorwaarden (100 punten) 

Dit criterium bekijkt het nettobedrag dat de aanbestedende overheid 

van de deelnemer ontvangt, alsook de betalingsmodaliteiten, 

beoordeeld in functie van de duur en de aard van het gevorderde 

recht. De verschillende voorstellen en offertes moeten worden 

beoordeeld rekening houdend met de risico's en onzekerheid die de 

deelnemer aan de betalingen of een deel hiervan verbindt en met de 

voorgestelde waarborgen.  

 

 Juridische en materiële uitvoeringsregels van het Project (30 

punten) 

Aan de hand van dit criterium kan eerst op grond van de vrije 

voorstellen van de kandidaten in de fase van de eerste voorstellen en 

vervolgens naar aanleiding van de ontwerpovereenkomst de aard en 

de kwaliteit worden beoordeeld van de voorstellen geformuleerd 

door de deelnemer, met uitzondering van de financiële voorwaarden 

bedoeld onder de criteria  van punt III.4, en van de termijnen voor de 

verwezenlijking van het project (uitvoeringsplanning en -fasering). 

Ook worden de voorstellen beoordeeld die zijn gedaan met het oog 

op de spreiding van rechten en plichten en de andere specifieke 

contractuele voorwaarden bepaald in de verschillende oplossingen. 

 

De kalender van de procedure voor de concurrentiedialoog zal er a priori 

als volgt uitzien : 

o December 2012 : selectie van de deelnemers aan de 
concurrentiedialoog; 

o Mei en juni 2013 : analyse van de eerste voorstellen en 
onderhandelingssessies met de deelnemers; 

o Januari 2014 : ontvangst van de definitieve offertes vanwege de 
deelnemers; 

o In de loop van het eerste halfjaar 2014 : aanbesteding van de 
opdracht. 
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Ondertussen zal het GBP zodanig zijn gewijzigd dat het aanvragen van de 

vergunnngen vlotter zal verlopen omdat ze beantwoorden aan de 

stedenbouwkundige voorschriften en de resultaten van de onderhandelingen.  

Van zodra de opdracht is aanbesteed, zal de opdrachtnemer verzocht worden alle 

vergunningsaanvragen in te dienen die vereist zijn voor de verwezenlijking van het 

project. 
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VII. Conclusie 

 

Voor elke fase van het NEO project wordt een volledig transparante mededinging 

georganiseerd. Daarvan is hier opnieuw het bewijs geleverd. Het is een proces dat tijd 

vraagt, maar het waarborgt pertinente, billijke, ernstige en objectieve keuzes. Dat is 

de prijs die moet worden betaald voor efficiëntie en een investering in architecturale, 

esthetische en stedenbouwkundige kwaliteit. 

Het is ook omdat het project transparant en strikt is opgevat dat het heel wat 

belangstelling geniet. Het is de eerste keer dat in België – en dan zeker voor een 

project van deze omvang – het privé-initiatief gedurende het hele proces vergezeld 

zal zijn van de oriënteringen van de overheid. Deze vernieuwende benadering zal 

dank zij de concurrentiedialoog het beste van de twee werelden, overheid en privé, 

samenbrengen. 

 

Elke stap wordt ook van bij de aanvang overlegd met de buurtbewoners. De 

verschillende stakeholders op de site stonden centraal in het overleg met de 

Burgemeester en Schepenen, waarbij trouwens interessante ideeën konden worden 

opgetekend. Eén van de grote uitdagingen van het project tijdens de heraanleg wordt 

de harmonische integratie van de nieuw te creëren functies in het bestaande 

stadsweefsel rondom en de kwaliteit van de bestaande en aan te leggen openbare en 

half-openbare ruimten.  

Met dit originele partnerschap van een nooit geziene omvang slaan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel de weg in van de intra-publieke 

samenwerking. Stad en Gewest brengen hun middelen in een gemeenschappelijk 

geheel in en leggen hiermee de contouren vast van een verstedelijkingsoperatie die 

een nieuw stadsdeel moet doen ontstaan. Een stadsdeel dat is verankerd in een 

historische wijk van Brussel, met respect voor haar historische ontwikkeling en haar 

bewoners, maar ook een stadsdeel dat resoluut de toekomst en de uitdagingen van 

de 21e eeuw tegemoet kijkt. Om de verwezenlijking van een project van de omvang 

van NEO tot een goed einde te brengen, hebben het Gewest en de Stad beslist tot 

een nieuwe vorm van onderlinge samenwerking tussen overheden met de oprichting 

van een gemeenschappelijk vehikel. Dit is volledig openbaar en moet het mogelijk 

maken de middelen van de aangesloten instellingen te coördineren en zo de 

efficiëntie van hun optreden te vergroten. Het juridisch samenwerkings- en 

efficiëntiemodel ligt momenteel ter studie.  
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Het NEO project gaat door op de ingeslagen weg, met dezelfde pertinentie, kracht 

en ambities, gesterkt door het enthousiasme dat het veroorzaakt in de wereld van 

architectuur en stedenbouw, in de bouwsector en bij de investeerders. 

Het economisch en toeristisch potentieel (huidige en toekomstige activiteiten), de 

sociale dimensie met mogelijk duizenden arbeidsplaatsen, de recentste technieken 

inzake duurzame ontwikkeling, de unieke bereikbaarheid dank zij de vele mogelijke 

vervoermiddelen maken van NEO een uitzonderlijk en uniek project in België.  

Het aantal kandidaten dat zijn medewerking aan de stedelijke en gewestelijke 

overheid heeft aangeboden, met hun kwaliteit en reputatie laten alvast vermoeden 

dat hun verwezenlijkingen zullen beantwoorden aan de verwachtingen die men 

stelt in dit project.  

 

******* 

 

   

 


