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BESIX RED als drager van Kunst en cultuur
BRUSSEL, 6 DECEMBER 2018

Overtuigd van de kwaliteit van de artistieke prestaties van STROKAR, verlengt BESIX RED – in 

samenwerking met het platform Street Art – de terbeschikkingstelling van zijn gebouw gelegen 

op de voormalige site van Delhaize Molière op de Waterloosesteenweg in Elsene tot 30 april 2019.

« Wanneer wij de kans krijgen om zo’n cultureel referentieproject geboren te zien worden en wij over de 

opportuniteit beschikken om hier een nieuwe dimensie aan te geven, kunnen we niet anders dan dit te doen 

zodanig dat dit project verder kan blijven bestaan binnen de mate van het mogelijke”, bevestigt Gabriel Uzgen, 

CEO van BESIX Real Estate Development, die graag ingaat op de wens van het publiek om de tentoonstelling 

te verlengen en zo het culturele leven in Brussel te stimuleren.  

Hoewel de bepalingen van het overeengekomen contract tussen beide partijen initieel 31 december als 

einddatum voorzag voor deze eerste samenwerking tussen BESIX RED en STROKAR, hebben de partijen, 

op 6 december, samen beslist om de talrijke bezoekers de kans te bieden om deze bijzondere tentoonstelling 

gewijd aan Street Art verder te zien of zelfs opnieuw te zien. Zo heeft BESIX RED, gezamenlijk met STROKAR, 

beslist om het precair gebruiksrecht van hun gebouw te verlengen tot 30 april en om een nieuw partnership aan 

te gaan op nieuwe basis.

« Met het promoten van cultuur, zorgt BESIX RED, middels talrijke initiatieven, voor de ondersteuning 

van artiesten bij het ontwikkelen van innovatieve en verenigende concepten die voor een echte 

meerwaarde en menselijk accent zorgen”, verklaart Gabriel Uzgen, waaraan hij nog toevoegt:  

“BESIX RED beoogt hoofdzakelijk om cultuur toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen, zolang dit 

zijn voornaamste activiteit, die nog steeds vastgoedontwikkeling blijft, niet in gevaar brengt.”

De tijdelijke transformatie van Delhaize Molière met expressies van Street Art is zonder twijfel de meest 

gemediatiseerde. Nochtans werden er reeds talrijke initiatieven ondernomen door deze ontwikkelaar die zich 

al vele jaren opstelt als partner van culturele promotie. “Op dezelfde wijze als diversificatie (geografisch en 

sectoriaal) en innovatie – de steunpilaren van onze groeistrategie – heeft Kunst een even belangrijke plaats in 

onze denkpistes van de stad van morgen”, gaat Gabriel Uzgen verder, die het spijtig vindt te moeten vaststellen 

dat “de projectontwikkelaar nog al te vaak afgeschilderd wordt als een businessman die enkel interesse heeft 

in zijn eigen winst. Binnen BESIX RED hebben wij de wil om dit verkeerd beeld dat wordt uitgedragen te 

veranderen en om aan te tonen dat door middel van onze vastgoedprogramma’s die de omgeving respecteren, 

het beroep van ontwikkelaar verder gaat dan het leggen van bakstenen om zich harmonieus in de lokale 

omgeving te integreren.”
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Binnen deze benadering heeft BESIX RED al meerdere keren zijn gebouwen ter beschikking gesteld voor een 

vernissage of een tentoonstelling. 

Ter illustratie:

 •  Maart 2013 - The Cosmopolitan : (Residentieel project in Brussel  - 158 eenheden) 

    Terbeschikkingstelling van het gebouw voor een dertigtal internationale artiesten (gedurende de 

periode voor het behalen van de vergunning) (W-o-l-k-e) 

 •  April 2013 - The Cosmopolitan : 
   Organisatie van expressieworkshops en tentoonstellingen van hedendaagse kunst

 •  Maart 2015 - Dunant Gardens : (Residentieel project in Gent - 209 eenheden) 

   Vernissage van de bekende hedendaagse artiest Albert Baronian in de oude CIAC-garage 

 •  December 2015 - The Cosmopolitan : 
   Organisatie van een tentoonstelling van olieverfschilderijen van Jan de Lauré

 •  Februari 2017 - Oxygen (Residentieel project in Oudergem - 89 eenheden) 

    Realisatie van een gigantische vergankelijke muurfresco door de artiest Sozy One (Urbana) vóór de 

afbraak van het oorspronkelijke gebouw 

 •  October 2017 - Esprit Courbevoie (Residentieel project in Louvain-La-Neuve - 450 eenheden) : 
                 Bijdrage van een student-illustratrice aan La Cambre voor de realisatie van een tekening die de kunst 

van het leven in Louvain-La-Neuve illustreert (Camille Van Hoof)

 •  September 2018 - Molière : (Residentieel project in Elsene) 
    Terbeschikkingstelling van het gebouw ten voordele van een vzw met als doel Street Art te promoten 

en te waarderen. Ontmoetingsplek van een vijftigtal internationaal erkende “street art”-artiesten (VZW 

Strokar)

 •  Of ook nog binnenkort, Porte de Ninove (Gemengd project in Molenbeek) : 
    Op vraag van de autoriteiten: de terbeschikkingstelling van de houten schutting die het project omringt 

als plaats waar artiesten zich zullen kunnen uiten.

Initiatieven die een levendig succes kennen en die BESIX RED verlengt van zodra de opportuniteit zich voordoet; 

zonder hierbij zijn voornaamste missie te vergeten: goed doordachte vastgoedprogramma’s die bovenal voldoen 

aan de verwachtingen van hun toekomstige klanten.

Voor de redactie:

Contact :
> communication@besixred.com

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert 
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door zijn strategische visie is BESIX RED erin geslaagd zijn 
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als op geografisch vlak: 
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal. 
In het streven naar duurzame ontwikkelingen waarbij wordt gekeken naar de behoeften van zijn klanten, houdt 
BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de toekomst rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, 
alsook met innovatie. www.besixred.com 
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