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PERSBERICHT  
Niet-gereglementeerde informatie 
Brussel, 16 september 2020 om 11u 
 

Granary Island wint MIPIM Award 2020 in de 
categorie “Best Urban Project” 

55.000m² nieuwe dynamiek  in hartje Gdansk  

Granary Island, een project van Immobel Polen, heeft de MIPIM Award ontvangen in de categorie “Best urban 
project”. Het project werd geselecteerd omwille van zijn bijdrage aan betere levensomstandigheden, sociale inclusie, 
economische groei en het creëren van de stad van morgen waar de mens centraal staat.  

Samen met RKW Architektur +, Kwadrat Studio Architektoniczne en Mąka Sojka Architekci herontwikkelde Immobel 
de site op Granary Island volledig, met behoud van het concept van de traditionele graanschuren en vertaling ervan 
in moderne architectuur. Sinds de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog lag dit stadsdeel van de vroegere 
hansestad Gdansk braak, een terrein dat een gapend gat vormde in de stad. Naast een hotel, appartementen, winkels 
en kantoren maakt het gemengde project dankbaar gebruik van de aanwezigheid van water met de aanleg van een 
nieuwe jachthaven die zal zorgen voor dynamiek. Een voetgangersbrug creëert de verbinding tussen de oude stad en 
het eiland.  

“We zijn zeer blij met deze onderscheiding”, zei Marnix Galle, Uitvoerend Voorzitter van Immobel. “Het is een 
erkenning voor onze strategie, die zich richt op de ontwikkeling van complexe vastgoedprojecten in grote Europese 
steden, waar we aantrekkelijke architecturale omgevingen creëren die beantwoorden aan de verwachtingen van 
vandaag en morgen.” 

De herontwikkeling van Granary Island, dat een goed voorbeeld is van de expertise van Immobel op het gebied van 
revitalisering van binnensteden, zal worden voltooid in 2023.   

 

 

 

https://youtu.be/zgNQuEvwvLo
https://www.immobel-poland.com/en/projects/132-granary-island
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Meer informatie:  
Lian Verhoeven *, Head of Marketing & Communication 
+32 2 422 53 38 
Lian.verhoeven@immobelgroup.com  

* als vertegenwoordiger van LV Communications BVBA 

Over Immobel: 
Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, die teruggaat tot 1863, creëert kwaliteitsvolle, 
toekomstgerichte stadsomgevingen met een positieve impact op de manier waarop mensen leven, werken en hun vrije tijd besteden. Het 
bedrijf ontwikkelt gemengd vastgoed met een variatie aan functies. Met een beurswaarde van meer dan EUR 650 miljoen en een portefeuille 
van meer dan 1.200.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland), 
bekleedt Immobel een toonaangevende positie in het Europees vastgoedlandschap. De groep streeft naar duurzaamheid op het vlak van 
stadsontwikkeling. Verder staat de onderneming een deel van haar winst af voor de ondersteuning van goede doelen op het vlak van 
gezondheid, cultuur en sociale integratie. Ongeveer 200 mensen werken bij Immobel. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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