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PERSBERICHT  
Niet-gereglementeerde informatie 
Brussel, 26 juli 2019 om 16u30 
 

Belangrijke verkoop voor IMMOBEL:  
verhuis van het Sint-Pietersziekenhuis van Ottignies 

 IMMOBEL kondigt de verkoop aan van een terrein in Waver, waar het Sint-
Pietersziekenhuis na zijn verhuis uit Ottignies zijn intrek zal nemen in een nog te 

realiseren nieuwbouw.  

Dankzij deze transactie zal het ziekenhuis zich dichter bij Waver kunnen vestigen en 
een verbeterde mobiliteit kunnen aanbieden aan zijn toekomstige patiënten. 

 
Met deze verkoop slagen de teams van de Groep erin om nog een realisatie toe te 

voegen aan hun reeds uitgebreide palmares voor 2019. 

Langverwachte oplossing 
Enkele jaren geleden reeds maakte het Sint-Pietersziekenhuis van Ottignies zijn intentie bekend om van 
zijn huidige site te verhuizen en zijn ontwikkeling voort te zetten in beter toegankelijke infrastructuren Het 
kreeg hulp van de Waalse regering om een toekomstproject uit te werken dat vandaag concreet vorm krijgt 
Met de verkoop van zijn terrein in Waver effent IMMOBEL het pad voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, 
op de kruising van de N25 en de E411, niet ver van de Decathlon-vestiging. Een uitstekende locatie van +/- 
13,50 ha voor het Sint-Pietersziekenhuis dat er een modernere, milieuvriendelijkere en gemakkelijker 
toegankelijke ziekenhuissite zal kunnen inrichten, en dit zowel voor de toekomstige patiënten als voor het 
personeel van het ziekenhuis. 

IMMOBEL, verantwoordelijkheid en performantie 
Een nieuwe transactie die perfect aansluit bij de ambities van IMMOBEL om bij te dragen tot de 
modernisering van belangrijke infrastructuren voor de inwoners en de overheid. In overeenstemming met 
haar rol als verantwoordelijke stedelijke speler wenst de Groep zich aan te sluiten bij een maatschappelijke 
langetermijnvisie door voorrang te geven aan constructieve transacties met bijzondere aandacht voor 
mobiliteitscriteria. Met deze verkoop slagen de teams van de Groep erin om nog een realisatie toe te 
voegen aan hun reeds uitgebreide palmares voor 2019. 
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Meer informatie: 
Marnix Galle*   
Executive Chairman of the Board of Directors & Chief Executive Officer   
+32 2 422 53 11   
press@immobelgroup.com    

* vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A3 Management BVBA 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde Belgische vastgoedontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1863 ontwikkelt en commercialiseert de 
Groep vernieuwende stedelijke projecten die inspelen op de behoeften van steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en 200 
getalenteerde medewerkers wist IMMOBEL zijn expertise te diversifiëren in verschillende sectoren: residentieel, kantoren, winkels, gemengd 
stedelijke agglomeraties, alsook verkavelingen en horeca. De vennootschap heeft een beurskapitalisatie van meer dan 550 MEUR, waarmee ze 
een van de marktleiders is. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 820.000 m² die ontwikkeld wordt 
in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en oefent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid uit 
door een deel van zijn winst te besteden aan liefdadigheidsprojecten op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale inclusie. De Groep hanteert 
een duurzame visie op stadsontwikkeling en streeft ernaar een bedrijf te worden dat zijn CO2-impact in acht neemt. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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