De Rijkste Belgen
Ranking van de Rijkste Belgen
https://derijkstebelgen.be

Ghelamco coördineert bouw van Brussels Green Energy
Park, goed voor 130 miljoen euro
Date : 22 September 2022

Gisteren werd met enige ceremonie de eerste steen gelegd van het datacenter
dat op de site komt van het Green Energy Park, een initiatief van de VUB en het
UZ Brussel. Dit jaar moeten daarvan de de eerste twee gebouwen opgeleverd
worden: een datacenter dat CO2-neutraal is, voor onder meer de huisvesting van
de servers van het UZ Brussel en de VUB, en een industrieel labo en
innovatiehub. Dat laatste is een industrieel gebouw voor grootschalige
proefopstellingen en demonstraties, zoals een experimenteel operatiekwartier. In
2024 wordt het ‘Alfa-gebouw’ opgeleverd, een multifunctioneel gebouw van
30.000m² waar bedrijven en onderzoekers samen kunnen werken en kennis
kunnen delen. Het hele project wordt gedragen door een consortium van 12
bedrijven dat wordt geleid door MeetDistrict, een dochter van de Ghelamco groep
van Paul Gheysens. Ghelamco staat in voor het beheer van de site in Zellik langs
de Brusselse ring en dat gedurende 30 jaar. Het hele project vergt een investering
van 130 miljoen euro.
MeetDistrict is een fullservice operator van kantooromgevingen in Gent,
Antwerpen, Brussel en Diegem. Simon Gheysens is projectleider van MeetDistrict.
Green Energy Park vzw van zijn kant is op 4 juli 2019 opgericht in een
samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel. Als
Strategisch Proeftuincentrum, moet Green Energy Park de samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers stimuleren door hen
‘living labs’ aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen
testen, verfijnen en tentoonstellen in een realistische omgeving. Het gaat dan
concreet om vier onderzoeksdomeinen: energie en mobiliteit, het ziekenhuis van
de toekomst, slimme regio’s en biotechnologie. (Lees verder onder de foto)
Team Alfa staat onder leiding van Ghelacmo in voor de concrete uitwerking van
het project, een investering van 130 miljoen euro. Leden van Team Alfa zijn 12
bedrijven: MeetDistrict, Ghelamco Invest, Robuust, Jasper-Eyers, Ingenium,
Tractebel, Surreal, Network Consulting, RunDCRun, Prodata, BAM, ABB.
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