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Het Meiserplein zal ondertunneld worden
voor de aanleg van een ondergrondse
tramlijn die Montgomery verbindt met de
Leopold III laan (NAVO) tot aan de grens met
het Vlaamse Gewest.
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Mediapark Brussel: een creatieve en innovatieve
woon- en mediawijk

NAVO
2016
Publiek park
Dit park zal het hart vormen van een creatieve, gevarieerde
en bruisende Brusselse stadswijk van hoge kwaliteit. Het
wordt een groen stadsdeel, met grootstedelijke allure door de
voorzieningen die open zijn voor het publiek.
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Europese wijk
Leopold Park

Capital Construct werkt actief mee aan de
ontwikkeling van deze creatieve en bruisende
woon- en mediawijk door tegemoet te komen
aan de hoge nood aan nieuwe woningen.
Samen met het architectenbureau AXENT
architects is Capital Construct de uitdaging
aangegaan om een project te ontwikkelen
in een innovatieve, moderne, tijdloze stijl,
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PARKWAY
E40

De Gewestregering voorziet in de hertracering van
de E40 tot een groene toegangsweg tot Brussel met
minder rijstroken, veel bomen en de aanleg van fietsen busstroken.
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Jeroen De Jong
Projectverantwoordelijke
jeroen@capitalconstruct.be
0485 599 350

Herinrichting van het Diamantkruispunt en afbraak van het bestaande
viaduct over de Reyerslaan en aanleg van een stadsboulevard, volledig
afgestemd op de herinrichting van het Meiserplein en rekening houdend
met de heraanleg van de E40 als groene Parkway.
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omgeven door veel groenvoorziening waarbij
voorzien is in zeer ruime appartementen die
allen voorzien zijn van ruime leefterrassen, dit
steeds met het oog op de betaalbaarheid van
woningen!
Een oefening die meer dan geslaagd is,
maar oordeel vooral zelf!

meer info over het mediapark:
- www.adt-ato.brussels/nl/strategische-zones/reyers
- www.mediapark.brussels

Wat vinden onze adviseurs van het B-house project?

Heraanleg Reyerslaan en Diamantkruispunt

Jubelpark

E40

Diamantkruispunt, de heraanleg van het
Meiserplein, de transformatie van de gehele
Reyerssite met aanleg van een publiek park en
de hertracering van de E40.
De bevoorrechte positie van Brussel in
het administratieve hart van Europa en de
strategische ligging van de Reyers/Meiserwijk
tussen Europese Wijk, luchthaven van
Zaventem, NAVO en de vele internationale
ondernemingen maken het mogelijk om bij
Reyers een nieuw knooppunt in Brussel te
creëren dat wonen, werken, ontspanning, Leuvensestee
cultuur en toerisme samenbrengt.
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B-House 1030: een totaalconcept op maat van iedereen!
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MEDIAPARK
BRUSSELS

Reyerslaan

Meiser

Mediapark Brussels omvat enerzijds de
transformatie van de VRT/RTBF-site tot
een mediapool waarbij het bestaande
economische weefsel wordt versterkt door de
ontwikkeling van een innovatief ecosysteem
voor de media- en creatieve sector en
anderzijds de omvorming en ontwikkeling tot
een nieuwe stadswijk met woningen, winkels,
diensten en recreatie.
De herontwikkeling van deze wijk bestaat
uit verschillende deelcomponenten die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
de heraanleg van de Reyerslaan en het

“ Projectontwikkeling is vooruitzien. De herontwikkeling van de Reyerssite zal het stadsbeeld
ingrijpend veranderen. Gezien zijn strategische ligging zal deze nieuwe wijk verder worden
opgenomen in de uitbreiding van het zakelijke centrum van Brussel en maakt de combinatie van
ligging, de ruime appartementen én vooral de prijszetting dit project voor mij de béste investering
naar rendement en potentiële meerwaarde. “

Jonas Verelst
Projectverantwoordelijke
jonas@capitalconstruct.be
0487 295 902

“ Voor mij is B-House een project dat een uitzonderlijke balans weet te brengen tussen de verschillende
(strenge) eisen die we van een woning verlangen vandaag. Of u nu huurder of eigenaar bent, we
willen allemaal een woning met voldoende ruimte, veel lichtinval, grote terrassen, goede oriëntatie,
rustige buurt, aanwezigheid van groen, goede bereikbaarheid, aanwezigheid openbaar vervoer,
etc... In B-House hebben we dit allemaal en bovendien aan zeer scherpe prijzen!“

