
   
 

LOCATIE-AANBOD VOOR CIRCULAIRE ECONOMIEPROJECTEN 

 

VOORSTELLING 

Op de site van Abattoir zijn productieve ateliers beschikbaar 

voor voeding (b-to-b) alsook winkels (b-to-c) 

evenals gekoelde ruimtes voor opslag van voeding 

BESCHIKBARE RUIMTE(S) EN 

PRIJSOFFERTE 

Type van ruimte Prijs excl. btw 

 Winkel (min. 34m² - max. 
56m²) 

 Productie- of opslagruimte 
(min. 89m² > max 200m²) 

 Tussen 26 en 36 €/m2 

per maand 

 Tussen 12 en 18 €/m² per 
maand 

TYPES VAN ACTIVITEITEN DIE 

ER GEVESTIGD KUNNEN 

WORDEN, VOLGENS DE 

BESTEMMING VAN DE 

GEBOUWEN 

 Hoofdzakelijk voeding, horeca en productieactiviteit, 
stadslandbouw maar staan ook open voor andere 
initiatieven in het kader van mobiliteit, logistiek, 
evenementen,… 

BIJKOMENDE DIENSTEN 

Bereikbaarheid  

 Onthaal - Receptie - Telefonische permanentie 

 Geopend tijdens het weekend tussen 7 en 14u 

 Flexibele openingsuren  

 Restauratie (diverse eetgelegenheden op de site) 

 Bereikbaar met het openbaar vervoer : 2 metrostations op 
wandelafstand, Zuidstation en Weststation (trein) op 10m te 
voet 

 Parkeergelegenheid op de site beschikbaar 

Voorzieningen  

 Vergaderzalen  

 Sommige productieve ateliers of opslagruimtes zijn uitgerust 
met koelinstallatie of diepvriezer 

 Expertise inzake voedselproductie en voedselveiligheid 

CIRCULAIRE-

ECONOMIEPROJECTEN DIE 

ER GEVESTIGD ZIJN 

 URBAN HARVEST (microgreens op basis van led-

verlichting),  

 BIGH (Ferme Abattoir, stadstuin en aquaponie), 

 CHAMPIGNON DE BRUXELLES (aziatische champignons en 

microgreens),  

 ENVIE (soepatelier met gerecupereerde groenten) 



   
 

MILIEU-AANPAK VAN DE 

BEHEERDER VAN HET 

GEBOUW  

 Abattoir NV faciliteert voor haar huurders en kan helpen 

bij contacten met overheidsinstanties zoals BRUXELLES 

ENVIRONNEMENT, FAVV, GEMEENTEBESTUUR, 

ECONOMISCHIE DIENSTEN VAN HET GEWEST 

 Abattoir NV heeft eigen afvalpark en 

waterzuiveringsstation, produceert groene energie dmv ca 

4500 zonnepanelen, heeft eigen netheidsdienst en werkt 

aan een Masterplan voor haar site om naar meer 

diversiteit en inclusie te streven, met accent op 

werkgelegenheid, voedingsgerelateerde productieve 

activiteiten, evenementen en markten. Later ook een beetje 

wonen op de site als finishing touch langs het kanaal! 

 Abattoir organiseert publieke markten en baat ook de 

enige overdekte voedingshal uit in Brussel, de Foodmet 

CONTACT  

Contactpersoon: THIELEMANS PAUL 

E-mail: paul.thielemans@abattoir.be 

Tel.:  02/521 54 19  -  0477/30 71 45 

Website: www.abattoir.be  
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