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NIEUWE WOONWIJK OP DE SITE LA GLACIERE 

Binnenkort verrijst op de site La Glacière van de VUB-campus een gemengd project van meer dan 
32.000m². “Winkels, studentenkamers en appartementen zullen weldra dit deel van de Generaal 
Jacqueslaan nieuw leven inblazen”, aldus Belgian Land.  

La Glacière is een historische site uit de 19e eeuw, zo genoemd naar de ijskelder die er zich onder de 
grond bevindt. De ijskelder werd tot het einde van de Eerste Wereldoorlog gebruikt en in 1993 
beschermd omwille van zijn industrieel-archeologische waarde.  
  
De koopovereenkomsten voor de percelen werden ondertekend door E-maprod en Belgian Land, in 
samenwerking met Bouygues Immobilier Belgium. De ondergrondse ijskelder blijft eigendom van de 
VUB.  
  
“Het project omvat de bouw van een gemengd vastgoedcomplex. Het gaat om een uitzonderlijke 
locatie, zowel in termen van zichtbaarheid als in termen van toegankelijkheid. Het openbaar 
vervoer, de toegang tot de ring, de winkels, de universiteit, ... alles ligt in de onmiddellijke nabijheid. 
Onze partners en wijzelf zijn erg enthousiast om actief deel te nemen aan de hernieuwing van dit 
deel van de Generaal Jacqueslaan, de Triomflaan en de Waversesteenweg” zegt Belgian Land. 
 
Het project “La Glacière” is een initiatief van Bouygues Immobilier Belgium, in samenwerking met E-
maprod en Belgian Land. 
 
Tegen het einde van dit jaar zouden de partners een nieuwe aanvraag ingediend hebben voor een 
stedenbouwkundige vergunning voor het terrein van 8.420 m².  
  
Het doel is een gemengd complex te bouwen met winkelruimtes op de begane grond en 
studentenkamers en appartementen op de verdiepingen. 
  
De partners werken voor dit project nauw samen met de VUB. “Het gaat om een omvangrijk 
project, maar we vergeten ook de ijskelder niet die in ons project zal worden geïntegreerd. De 
ijskelder zal daardoor toegankelijker worden en een opwaardering krijgen” zegt Belgian Land. 
 
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met 
Belgian Land                                                                                
Emilie Rousseaux                                                                        
Fund Manager                                                                             
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