Le 7 Septembre 2021

Inhuldiging van een nieuw gebouw in het
hart van de Europese wijk
LVandaag heeft de Stad Brussel via de Regie der Gebouwen 8 nieuwe woningen
en een commerciële ruimte ingehuldigd aan de Maalbeeklaan 21, in
aanwezigheid van burgemeester Philippe Close en schepen voor Huisvesting
Lydia Mutyebele. Deze inhuldiging vormt de start van een hele reeks
inhuldigingen voor de Stad Brussel, die dit najaar haar huuraanbod in de
Brusselse regio aanzienlijk zal uitbreiden.

“Deze 8 woningen en commerciële ruimte in het hart van de Europese wijk vormen eens te
meer een mooi voorbeeld van onze ambitie voor een stad op 10 minuten. In deze levendige
Brusselse wijk vind je naast de nieuwe woningen ook scholen, winkels en groene ruimten, die te
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer in slechts 10 minuten te bereiken zijn ”, aldus
Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.

Het nieuwe gebouw bevat een commerciële ruimte van 120 m² op de
benedenverdieping en 8 nieuwe appartementen, 1 met 1 slaapkamer en 7 met 2
slaapkamers, waarvan er 2 toegankelijk zijn voor PBM, en is het resultaat van een
gezamenlijke inspanning van het architectenbureau Ariade Architectes en de aannemer
In Advance.
Alle accommodaties hebben een terras en zijn bereikbaar per trap of lift. Het gebouw is
tevens voorzien van een ondergrondse parkeergarage met twee parkeerplaatsen voor
gehandicapten, alsook een fietsenstalling en een ruimte voor kinderwagens op de
begane grond.

“We zijn er erg trots op dat we deze 8 nieuwe woningen in de Europese wijk in hartje Brussel
mogen inhuldigen. Het gebouw past perfect in de omgeving dankzij de vloeiende, duidelijke
lijnen. Het biedt ook een opening en een nieuwe toegang tot het aangrenzende Leopoldpark,
waardoor hedendaagse architectuur en groene ruimte in elkaar overvloeien ”, legt Lydia
Mutyebele, schepen van Huisvesting, uit.

Naast de stedenbouwkundige en architectonische uitdagingen werd het project
ontworpen met het oog op en rekening houdend met de uitdagingen op het vlak van
duurzame ontwikkeling, zowel wat energie als milieu betreft. Dit passieve gebouw is dan
ook uitgerust met dubbele stroomventilatie met warmterecuperatie, fotovoltaïsche
panelen en thermische zonnepanelen, zodat de toekomstige huurders kunnen
besparen op hun energiefactuur en de impact op het milieu tot een minimum kunnen
beperken.
Voor meer informatie over deze en andere wooneenheden kunt u contact opnemen
met de Grondregie op 02 279 40 45 of via regie@brucity.be

Architectenbureau: Ariade Architectes.
Aannemer: IN ADVANCE
Budget: 2.904.069,63 euro (exclusief btw)

Contact : Géraldine Rademaker, kabinet van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting,
Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen – 0490 42 76 73 – Geraldine.Rademaker@brucity.be
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