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Globaal akkoord over de attracties van de Heizel 
 

 
MINI-EUROPE STAPT MEE IN HET NEO-EUROPEA PROJECT 

 
Brussel, 20 december 2016 – Aansluitend bij het akkoord dat vorige week is bereikt over de 
integratie van Mini-Europe in het NEO-Europea project en het behoud van Océade op de 
Heizelsite tot in 2018 hebben alle actoren hun toekomstproject voorgesteld. 
 
« Ik kan mij alleen maar verheugen over het akkoord dat Europea en Mini-Europe bereikt hebben om 
de attractie in het toekomstige recreatie-aanbod van de Heizel te integreren. Dat betekent dat Mini-
Europe een Brusselse attractie blijft. Ze beschikt over een sterke symbolische lading in de Hoofdstad 
van Europa en heeft haar attractiewaarde bewezen. Dankzij deze samenwerking met Europea krijgt de 
attractie bovendien zicht op een grondige renovatie zodat ze zich vanaf 2021 kan tonen in een 
interactieve formule die ten volle beantwoordt aan de eisen van het publiek, » stelt Philippe Close, 
Voorzitter van Brussels Expo en als Schepen van Financiën en Toerisme van de Stad Brussel bevoegd 
voor de opvolging van het NEO I project.  
 
 
Het beste van wat Europa aan recreatie te bieden heeft bij NEO-Europea 
Mini-Europe vervolledigt het recreatie-aanbod van Europea. Met dit akkoord voltooit Europea de 
commerciële invulling van de 60 000m2 indoor en outdoor recreatie van het project.  
 
Europea heeft heel zijn knowhow aangewend om een uniek aanbod tot stand te brengen dat is 
onderhandeld met lokale toppers en internationale referenties van de recreatiewereld. Zo wordt 
Europea de thuishaven van de grootste bioscoop van België, geëxploiteerd door Kinepolis (21 
schermen en 4000 plaatsen), het eerste attractiepark Spirouland uitgebaat door de Compagnie des 
Alpes en ‘Cité des Enfants’, een speel-pedagogische ontdekkingsplek, uniek in België.  
 
Dit is een essentiële fase voor het NEO-Europea project dat is uitgetekend als avant-gardebestemming 
voor Brusselaars, Belgen en toeristen, zoals die thuishoort in een grote Europese metropool.   
 
 « Wij zijn bijzonder trots dat we de bezoekers van Europea een aanbod kunnen voorleggen dat zijn 
gelijke in Europa niet kent. Deze referenties van de sector maken Europea tot een 
eersterangsbestemming die bijdraagt tot de economische dynamiek van Brussel. Onze samenwerking 
met de beste plaatselijke actoren sluit aan bij de langetermijnstategie van Unibail-Rodamco in België» 
verklaart Michel Dessolain, Chief Strategy and Innovation Officer van de groep Unibail-Rodamco en 
bestuurder van Europea. 
 



Een parel in een hedendaags juweel 
« Dit akkoord met Europea verzekert niet alleen het voortbestaan van Mini-Europe als deel van het 
Brussels erfgoed, het zorgt ook voor een nieuwe visie en nieuwe ambities, met als kernwoorden 
uitbreiding, modernisering, animatie en interactiviteit. Het gloednieuwe paviljoen gebouwd door 
Europea hult zijn dienstverlening in een nieuwe moderniteit (restaurant, souvenirs, 
tentoonstellingen,…) terwijl de zeer hedendaagse ervaring van de bezoeker van het miniatuurpark - dat 
groener zal zijn dan ooit - zal voorkomen als een parel in een nieuw juweel. Het park heeft zijn wortels 
in de hoofdstad van Europa en richt zich dan ook meer dan ooit naar Europa met ludiek, interactief en 
humoristisch gebrachte verhalen uit de geschiedenis van het oude continent, onder meer door middel 
van augmented reality. Deze verhalen doordrenkt van de Europese waarden brengen het erfgoed voor 
het voetlicht aan de hand van treffende anekdotes. Ik ben ook bijzonder tevreden dat Océade met twee 
jaar verlengd wordt. Dat is uitstekend nieuws, zowel voor de tewerkstelling als voor de tienduizenden 
Brusselaars en toeristen die zich jaarlijks in het waterpark verdringen » aldus Thierry Meeùs, 
afgevaardigd bestuurder van de beide attracties. 
 
« Wij zijn erg blij met dit akkoord, dat er is gekomen dank zij de constructieve samenwerking met 
Thierry Meeùs. Het resultaat is een herboren en gemoderniseerd outdoor park dat perfect binnen 
Europea past » stelt ook Michel Dessolain, Chief Strategy and Innovation Officer van de groep Unibail-
Rodamco en bestuurder van Europea. 

 
 

*** 
Het opzet van NEO bestaat erin het Heizelplateau om te vormen tot een aangename wijk en een eersterangs 
economische attractiepool in het Brussels Gewest. Het contract NEO I dat ondertekend werd met het consortium 
Europea, gevormd door UNIBAIL-RODAMCO-BESIX-CFE, omvat de bouw van onder meer een winkelwijk, 590 
woningen en nieuwe groene ruimten, recreatie en sport. De start van de werken voor NEO I is voorzien in 2019. 
NEO II, waarvoor de concurrentiedialoog over een jaar moet leiden tot een toewijzing, voorziet in de bouw van 
een congrescentrum en een hotel. 
Het project gaat zorgen voor 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest. En vanaf 2021 moeten de 
winkelwijk, het congrescentrum, de vele recreatie- en sportvoorzieningen en het vele groen de nieuwe wijk, samen 
met een aanzienlijk deel van de woningen, nieuw leven inblazen.  
 

 

*** 
 
Perscontacten : 
Brussels Expo : Perrine Marchal, p.marchal@brussels-expo.be, 0478 32 62 72 
Mini Europe/Océade : Emanuel Sys, emanuel@mindshake.biz, 02 478 18 44 - 0486 17 52 65 
Europea : Pauline Duclos-Lenoir, pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com,  
+ 33 6 19 81 11 59 
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