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Brussel, 19 juli 2018 – Na een aanbestedingsprocedure in de vorm van een concurrentiedialoog, die 

ongezien is in België voor een project van deze omvang, kende de raad van bestuur van NEO CVBA 

vandaag de overheidsopdracht toe voor het tweede luik (NEO 2) van het project voor een nieuw 

Stadsdeel op het Heizelplateau. De bouw van het internationaal congrescentrum en het hotel en 

de exploitatie van het laatste is toegewezen aan het consortium bestaande uit de ondernemingen 

CFE / Cofinimmo / Ateliers Jean Nouvel. 

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en Burgemeester van de 

Stad Brussel Philippe Close zijn bijzonder verheugd over deze nieuwe stap voorwaarts van NEO, de 

onderneming die het Gewest en de Stad samen in het leven hebben geroepen voor de herontwikkeling 

van het Heizelplateau. 

Rudi Vervoort : « Brussel krijgt eindelijk zijn internationaal congrescentrum, ontworpen en gebouwd 

door laureaten met wereldfaam. Dit wordt een onvoorstelbaar instrument voor de economische en 

maatschappelijke ontwikkeling van de stad, het gewest en het hele land. » 

Philippe Close : « Het stadsproject NEO is vandaag in een beslissende fase getreden. Want dit 

samenhangende, gedurfde project biedt ambitieuze perspectieven voor onze stad.  NEO gaat 

bijdragen tot het welzijn van alle Brusselaars, als groot werkverschaffer bovendien. »  

Het winnende consortium sleept deze concurrentiedialoog in de wacht door zijn gedurfde 

architecturale aanpak en zijn vermogen om aan congresruimten een nieuwe invulling te geven zodat 

deze beantwoorden aan de hedendaagse, maar vooral toekomstige congresbehoeften. NEO2 wordt 

zonder enige twijfel een attractiepool van de nieuwe wijk en tegelijk een hoogtechnologische baken 

voor congresgangers uit de hele wereld. 

Het Congrescentrum is in de visie van zijn architect, Jean Nouvel, een lichtbak gebouwd uit glas en 

staal die terrasvormig georganiseerd is aansluitend bij het hellende terrein. Het dak is niet minder 

dan een hangende tuin die toegankelijk is voor deelnemers aan congressen en voor het 

hotelcliënteel. De vele werkruimten baden in het daglicht en zijn uitgerust met de meest 

geavanceerde technologie. De structurele soepelheid van dit nieuwe Congrescentrum, die onder 

meer sterk tot uiting komt bij de plenaire zalen, is zo goed als oneindig moduleerbaar zodat het ook 

in de toekomst tegemoet zal komen aan de verlangens van zijn bezoekers, en dat met een zelden 

gezien comfortniveau. 



Het hotel rijst op langs de Keizerin Charlottelaan aan de uiterste noordkant van de grote terrastuin 

en vormt daarmee het dak van het Congrescentrum. De 250 viersterrenkamers genieten een prachtig 

uitzicht op het Atomium en krijgen stuk voor stuk een bijzondere behandeling achter de gevel in 

optisch glas. De hoofdlobby van het hotel bevindt zich ter hoogte van de terrastuin en de hoogste 

verdieping herbergt een bar met panoramisch uitzicht en een dynamisch dak. Het consortium 

vertrouwt de exploitatie van het hotel toe aan de wereldspeler NH Hotels. 

 

Persconferentie – De ontwerpers stellen hun project begin september voor in aanwezigheid van de 

architect Jean Nouvel. De persconferentie zal plaatsvinden op het Heizelplateau. Logistieke details 

volgen. 

   NEO bewerkt de metamorfose van het Heizelplateau tot een intense leefruimte en 

eersterangs economische attractiviteitspool van het Brussels Gewest. Het NEO I contract werd 

ondertekend met het consortium UNIBAIL-RODAMCO-BESIX voor de bouw van onder meer een 

winkelwijk met 750 woningen, groene ruimten, recreatie- en sportvoorzieningen. Het project 

gaat zorgen voor 3.000 jobs in het Brussels Gewest. Het winkelcentrum en de vele nieuwe 

voorzieningen die hier worden verwezenlijkt, waarbij een groot aantal woningen, zullen de nieuwe 

wijk tot leven brengen. 
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