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Durf en innovatie van Equilis bekroond met de hoogste onderscheiding voor het 
project Docks Bruxsel. 
 
Het mooie verhaal van Docks Bruxsel stopt niet: na in 2018 de prijs in de categorie Europa te hebben 
ontvangen, wordt Docks Bruxsel nu bekroond met de VIVA International Award 2019 van ICSC. Deze 
award wordt toegekend aan het beste ontwikkelingsproject van winkelcentra over de hele wereld. 

 
Om innovatie en dynamiek in de vastgoedwereld van de retail te stimuleren, bekroont de International 
Council of Shopping Centers (ICSC) jaarlijks de meest uitzonderlijke projecten met een ICSC VIVA Award. 
Deze awards zijn een bekroning voor de VISIE, INNOVATIE, WAARDE en REALISATIE van retailprojecten 
over de hele wereld. De VIVA Awards van ICSC worden op dit moment door professionals in de sector 
aanzien als de meest gerenommeerde onderscheiding. Ontwikkelaars, architecten en marketeers van over 
de hele wereld dienen jaarlijks honderden projecten in, in de hoop bekroond te worden. 
 
De VIVA-jury selecteerde twee winnaars voor de Best of the Best Award in de categorie ‘ontwikkeling’: 
Docks Bruxsel (nieuwbouw) en Chadstone in Melbourne, Australië (herontwikkeling). Olivier Weets, 
Directeur Ontwikkeling bij Equilis en ontwikkelaar van het project Docks Bruxsel, trok naar Las Vegas om 
de prijs in ontvangst te nemen. 
 



“De winnaars van 2019 hebben duidelijk aangetoond dan hun ontwikkelingsteams blijk geven van talent, visie en 
creativiteit door een belangrijke bijdrage te leveren aan het retailvastgoed. De jury, een panel van professionals 
uit de sector, heeft in het bijzonder waardering getoond voor Docks Bruxsel omwille van de mix tussen moderniteit 
en historische gebouwen, duurzaam ontwerp en revitalisering van een industriezone,” verklaarde JoAnn Laut, 
Director, Global Awards. 
 
In het kader van Docks Bruxsel hebben Equilis en het architectenbureau Art & Build een leegstaande 
industriële woestenij omgebouwd tot een moderne, gezellige, duurzame en gastvrije plek voor iedereen. 
Dit winkelcentrum, dat in 2016 in het hartje van Brussel werd geopend, herbergt winkels, restaurants, 
culturele activiteiten, een bioscoop, een innovatief activiteitencentrum van 3.000 m², panoramische 
terrassen en nog veel meer. Het biedt de internationale en kosmopolitische bevolking van Brussel een 
volledig nieuw winkelconcept. Docks Bruxsel werd op duurzame wijze ontworpen en is daarom BREEAM-
gecertificeerd: (kwaliteit: Uitstekend). 

 
 
AIMCo en Portus Retail hebben Docks Bruxsel in mei 2018 overgenomen en beheren en exploiteren het 
centrum nog steeds. 
 
 

OVER EQUILIS 
 

 
Equilis werd opgericht in 2006 door Carl Mestdagh, ontwikkelaar van commercieel vastgoed, actief op de Belgische 
markt. Vandaag ontwikkelt en ondersteunt het bedrijf ambitieuze projecten in heel uiteenlopende domeinen, gaande 
van commercieel en residentieel vastgoed tot kantoren, over de renovering van oude industriële sites, woningen 
voor senioren of voor studenten, sites voor vrijetijdsbesteding, parkings, culturele en publieke ruimtes en tal van 
andere. In totaal bebouwde Equilis zowat 300.000 m² (retail/andere) en 832 wooneenheden en momenteel wordt 
nog eens gewerkt op 174.000 m² extra en niet minder dan 2.832 wooneenheden.  
 
Equilis staat in voor alle aspecten en dekt alle domeinen van de vastgoedontwikkeling. Het diversifieerde zijn 
activiteiten en breidde zijn portefeuille uit om de hele Europese markt te dekken. Equilis heeft kantoren in België, in 
Frankrijk, in Spanje, in het Groothertogdom Luxemburg, in Nederland, in Portugal en in Polen. In 2019 komen er nog 
nieuwe landen bij. 
 
 

PRESS CONTACT 
 
Muriel Hubert 
Marketing and Communications 
muriel.hubert@equilis.net | T. +32 (0) 71 91 95 92 | M. +32 (0) 498 906 903 
EQUILIS EUROPE  
Avenue J. Mermoz 1, Bte 4, Batiment H | B-6041 Gosselies H | Belgium 
 
www.equilis.net 
Follow us on linkedin.com/company/equilis/ 
 
 

http://www.equilis.net/

