
 
PERSBERICHT RIVES ARDENTES 

Rives Ardentes, de toekomstige ecowijk van Luik, komt er nu 
echt wel snel aan  

 
• De eerste steen van de ecowijk Rives Ardentes werd vandaag 

gelegd in aanwezigheid van Willy Demeyer, burgemeester 
van de stad Luik. 

 
• Rives Ardentes wordt een echte stadswijk met allerlei 

functionaliteiten op een oppervlakte van 25 hectaren.  
 

• Het consortium NEO-LEGIA stelt alles in het werk om 
duurzame technieken te gebruiken en zo de ecologische 
voetafdruk van de bouwwerken en de toekomstige ecowijk 
tot een minimum te beperken.  

 
Download hier bijkomende beelden: 
https://share.jandenul.com/?ShareToken=39F4841EFD7635
B95D8975C147038F7EB8FF3648 

 
 
21.10.2022 

Willy Demeyer, burgemeester van de stad Luik, heeft vandaag de eerste ‘symbolische’ 
steen gelegd in aanwezigheid van NEO-LEGIA – een consortium van ontwikkelaars Jan De 
Nul Group, Willemen Groep en CIT Blaton - en Philippe Lallemand, CEO van Ethias. Zo is de 
langverwachte herontwikkeling van start gegaan van het stadsdeel Coronmeuse tot een 
gemengd, duurzaam en gezellig woongebied langs de Maas.   
 

  
Bijschrift: Een blik op Rives Ardentes - een beeld van de plezierhaven. 
 
Foto volgt: Eerstesteenlegging door Willy De Meyer, burgemeester van Luik, NEO-LEGIA (M. Frédéric Loriaux, M. Dirk Van 
Rompaey en M. Johan Willemen) in aanwezigheid van Phillippe Lallemand, CEO van Ethias 
--- 

 
Met deze ‘symbolische’ eerstesteenlegging voor de ecowijk Rives Ardentes, willen de publiek-private 
partners, de Stad Luik en NEO-LEGIA, de aandacht vestigen op de manier waarop hun oorspronkelijke 
ambities vandaag op het terrein vorm krijgen.  
 

https://share.jandenul.com/?ShareToken=39F4841EFD7635B95D8975C147038F7EB8FF3648
https://share.jandenul.com/?ShareToken=39F4841EFD7635B95D8975C147038F7EB8FF3648


 
Deze nieuwe manier van leven en wonen in de stad is een voorbeeld voor de toekomst. De wijk Rives 
Ardentes brengt wonen, werken en leven op één plek samen, met een focus op zachte mobiliteit, 
duurzaamheid en leefbaarheid. Alle generaties vinden er hun gading, en het enorme verkoopsucces 
bevestigt dat. Op dit ogenblik zijn er al meer dan 140 van de 200 reeds vergunde wooneenheden 
gereserveerd.  
 
Vandaag hebben de burgemeester en het consortium van ontwikkelaars het symbolische startschot 
gegeven voor de bouwwerken. De genodigden scheepten in op het île Monsin en voeren naar het 
stadsdeel Coronmeuse waar zij een voorproefje kregen van de toekomstige wijk.  
 

Willy Demeyer, burgemeester van Luik: “De ontwikkeling van dit programma, samen met de 
privésector en binnen het wettelijke kader van de concurrentiedialoog, is een primeur in 
Wallonië. Zowel wat betreft de omvang als de kenmerken ervan. En daar mogen we trots op 
zijn. Ik ben ook zeer verheugd dat 10% van de woningen is gereserveerd voor mensen met een 
gemiddeld inkomen, wat een sociale mix mogelijk maakt, een wezenlijk onderdeel van de 
Luikse geest."  

 
Frédéric Loriaux, bestuurder-directeur van CIT Blaton: “Rives Ardentes is een duurzaam 
voorbeeldproject in België. Wij hebben ervoor gekozen om 80% van de totale oppervlakte als 
open ruimte te behouden. Wij hebben doelbewust geopteerd voor leefbaarheid door 
voorrang te verlenen aan de zachte mobiliteit. Daarvoor bouwen we een ondergrondse 
parking met 1.000 parkeerplaatsen. Ook de nieuwe tramlijn zal tot in deze ecowijk 
doorgetrokken worden. Rives Ardentes wordt een autoloos stadsdeel met respect voor de 
natuur en het cultureel erfgoed: wij renoveren de historische gebouwen ‘l’Equerre’ en ‘Le 
Grand Palais’ en integreren ze perfect in dit hedendaagse concept.” 
 
Dirk Van Rompaey, directeur civiele werken bij Jan De Nul Group: “Wij kiezen ook 
doelbewust voor duurzaamheid bij de uitvoering van de werken. We hergebruiken oude 
blootgelegde funderingen voor de versteviging van infrastructuurwerken. We saneren eerst 
de sites en voeren de uitgegraven grond via het water af. Op dit ogenblik hebben we al 
71.000 m³ materiaal afgevoerd - waaronder grond, klinkers, asfalt, maar ook beton. Op die 
manier hebben we 1.300 vrachtwagens uitgespaard. Deze saneringswerken worden 
gefinancieerd door het Europese Fonds EFRO en SPAQUE. Onze ecologische voetafdruk is 
aanzienlijk gedaald, iets wat volledig past binnen het concept van de ecowijk Rives Ardentes.”  

 
De ecowijk Rives Ardentes zal een echte stadswijk zijn met een mix aan functionaliteiten.  
 
In het stadsdeel Coronmeuse, dat 25 hectaren beslaat, ontwikkelt NEO-LEGIA in partnerschap met de 
stad Luik de nieuwe ecowijk Rives Ardentes. De herinrichting van de wijk waar in 1930 en 1939 
wereldtentoonstellingen plaats vonden, werd in 2017 toegekend aan NEO-LEGIA.  
 
Het gaat om een project met een mix aan functionaliteiten: er komen 1.325 verschillende woningen, 
net als ruimte voor kantoren, buurtwinkels, restaurants en diensten, een dienstwoning, twee 
crèches, sportvoorzieningen, ... 
 
De opmerkelijke gebouwen ‘l'Equerre’ en ‘Le Grand Palais’ krijgen een opknapbeurt en een nieuwe 
bestemming. 
 
Ongeveer 80% van de totale oppervlakte blijft voorbehouden voor open en groene ruimten zoals 
parken, tuinen en water, inclusief een plein met een fontein. 



 
Een nieuwe tramlijn, een jachthaven en twee fiets- en voetgangersbruggen zullen zorgen voor de 
verbinding tussen Rives Ardentes en de omgeving.  
 
De koolstofafdruk van Rives Ardentes is bijna nihil. 
 
NEO-LEGIA gelooft sterk in de ontwikkeling van stadswijken of ruimten met een koolstofvoetafdruk 
die (bijna) nihil is. 
 
Rives Ardentes zal zich kunnen verwarmen via warmterecuperatie, met warmte geproduceerd door 
de verbrandingsoven Intradel in Herstal. Een stedelijk leidingennet zal de warmte ter plaatse brengen 
zonder de minste productie van CO2 of ander afval op de site.  
 

Johan Willemen, voorzitter van de raad van bestuur van Willemen Groep: “Deze autonomie 
op het vlak van verwarming is een grote troef gezien de huidige situatie op de energiemarkt. 
De woningen, bureaus en winkels in de ecowijk zullen niet verwarmd worden met gas, 
elektriciteit of olie, maar met water verwarmd door de verbranding van afval in de Intradel-
fabriek in Herstal. Het onderhoud en de exploitatie van het net werd toevertrouwd aan 
Equans, expert in de ontwikkeling van warmtenetten.”  

 
Ethias kiest Rives Ardentes als haar nieuwe uitvalsbasis in Luik.  
 
In 2021 heeft Ethias besloten om zijn toekomstige Luikse zetel te vestigen in het hart van de ecowijk 
Rives Ardentes. De menselijkheid, de gezelligheid, het groene karakter, de duurzaamheid en de mix 
aan functionaliteiten en diensten van deze nieuwe wijk waren daarvoor de doorslaggevende 
factoren.  

 
Philippe Lallemand, CEO van Ethias: “Door te kiezen voor Rives Ardentes heeft Ethias 
duidelijk gekozen voor de toekomst. Een modern gebouw waarvan de indeling aangepast is 
aan de nieuwe manier van werken. Dankzij de meest recente technologieën zal onze nieuwe 
zetel een voorbeeld zijn op het vlak van energieverbruik. Dit ligt geheel in het verlengde van 
onze ambities op het vlak van koolstofneutraliteit. De ligging biedt eveneens optimale 
mobiliteit en voorzieningen om onze levenskwaliteit te verbeteren. Onze medewerkers zijn 
onze belangrijkste troeven. Zij kregen medezeggenschap en kozen met een duidelijke 
meerderheid voor Rives Ardentes." 

 
De planning van de bouwwerken:  
 

• De gebouwen van de vroegere ‘Foire Internationale de Liège’ werden afgebroken in juni 
2021. 

• Eind 2021 ging de bouw van de eerste residentiële gebouwen van start.  

• Momenteel worden de woningen met 3 tot 4 slaapkamers en de appartementen met 1 tot 
4 slaapkamers gebouwd. De ruwbouw van de eerste twee appartementsgebouwen van 
respectievelijk 41 en 45 eenheden zal dit jaar worden voltooid. 90% van deze eenheden zijn 
verkocht. Deze eerste gebouwen en de woningen ‘Maisons du Parc’ worden eind 2023 
opgeleverd. 

• De infrastructuurwerken zijn aan de gang. Het grootste deel van de buiteninrichtingen zoals 
straatjes, parken, publieke ruimten, doorgangen boven het dok, worden in december 2023 
opgeleverd. 



 
• De aanleg van de nieuwe tramlijn schiet goed op. Oplevering wordt verwacht in de lente 

van 2024.  
 
 

 
 
Meer informatie over de ecowijk Rives Ardentes  
 
Rives Ardentes is een ecowijk gelegen tussen de Maas en het dok, ter hoogte van het stadsdeel 
Coronmeuse. Dit grootschalige Luikse immobiliënproject wordt gekenmerkt door een ambitie die 
heel wat verder reikt dan het bouwen van woningen: de doelstelling bestaat erin om een gezellige 
ruimte te creëren waar ecologie centraal staat. Een omgeving die enkel toegankelijk is voor 
voetgangers bovengronds en de zachte mobiliteit stimuleert door de auto's te bannen naar een 
ondergrondse parking om de verontreiniging en de geluidshinder te beperken. Er worden tuinen en 
moestuinen ter beschikking gesteld van de bewoners om het leven in gemeenschap aan te moedigen 
en ruimten dicht bij de natuur te creëren.  
 
Als u meer informatie wenst over het residentiële aanbod en de vorderingen van de ecowijk Rives 
Ardentes, raadpleeg dan de websitewww.rivesardentes.be.  
 

 
Over Jan De Nul Group 
Jan De Nul is een bruisend, modern bedrijf dat complexe uitdagingen van vandaag aangaat. Onze getalenteerde 
mensen ontwikkelen duurzame oplossingen die bijdragen aan de energietransitie en de toekomst van de 
volgende generatie veiligstellen. 
Onze expertise ligt in vijf hoofdactiviteiten: offshore energie, bagger- en maritieme diensten, civiele bouw, 
milieuprojecten en projectontwikkeling. We maken de productie van offshore energie mogelijk en houden 
waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe 
infrastructuurwerken en plaatsen elk type gebouw. We pakken vervuiling aan, in welke vorm dan ook. Van 
ontwerp en engineering tot uitvoering en onderhoud ontzorgen we onze klanten met totaaloplossingen die één, 
meerdere of zelfs alle activiteiten combineren. – www.jandenul.com 

 
Over CIT BLATON 
Met 155 jaar geschiedenis is de familie Blaton een lijn van actieve ondernemers in de bouwsector. Dat is het 
levende bewijs dat een familiebedrijf met onafhankelijk aandeelhouderschap kan uitgroeien tot één van de 
leiders van de bouwsector. Wij pakken alle uitdagingen aan door traditionele technieken te combineren met 
geavanceerde technologieën. Onze "Bouwkunst" is te zien in al onze realisaties. Wij voeren grootschalige 
projecten uit zoals torens, stations, gebouwen, hotels, ziekenhuizen... Wij staan in voor meer dan 45 grote 
bouwwerken per jaar op het vlak van nieuwbouw, renovatie of burgerlijke bouwkunde. Onze onderneming is 
aanwezig in alle Belgische regio's en in het Groothertogdom Luxemburg. Onze 700 werknemers behalen een 
stijgend omzetcijfer van 435 miljoen euro in 2021, een afspiegeling van onze marktdynamiek. - 
www.citblaton.be  
 
Over Willemen Groep  
Bij Willemen Groep bouwen wij iedere dag aan een betere wereld. Of het nu gaat om een duurzaam 
bouwproject of een infrastructuurproject, van het ontwerp over de bouw en financiering tot en met het 
onderhoud zijn de bedrijven uit onze Groep een solide partner. Dankzij de onderlinge complementariteit kunnen 
we samen zelfs de meest complexe opdrachten aan. We zijn als aannemer graag een partner die in team het 
project vorm geeft, optimaliseert en realiseert tot ieders voldoening. Daarbij trekken we voluit de kaart van 
innovatie en digitalisering. De promotieafdeling van de groep focust zich op de ontwikkeling van residentiële 
projecten, maar houdt zich ook bezig met kantoorgebouwen, woonzorgcentra, handelszaken, stadsvernieuwing 
en gemengde ontwikkeling. - www.willemen.be  

 

http://www.rivesardentes.be/
http://www.jandenul.com/
http://www.citblaton.be/
http://www.willemen.be/


 
Partners Rives Ardentes  

       

    
 


