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La Grand Poste, nieuwe totem van het creatieve district van Luik
kondigt zijn officiële opening aan

Luik, 9 september 2021 – Na vier jaar een bouwwerf te zijn geweest, kondigt La Grand Poste vandaag
met veel blijdschap zijn officiële opening aan het publiek aan op vrijdag 10 september vanaf 18u.
In 2017 zijn de groep Noshaq, BPI en hun partners de uitdaging aangegaan om La Grand Poste van
Luik in haar eer te herstellen. Het emblematische monument dat zich in het hart van de stad bevindt,
werd toen al gedurende vele jaren niet meer voor een specifiek doel gebruikt. De groep Noshaq
heeft de ambitie om de wijk Grand Léopold in het hart van het stadscentrum tot een creatieve wijk te
herontwikkelen. Door te investeren in verschillende vastgoedprojecten wil het bedrijf werken aan de
herwaardering van een historische wijk in het centrum, en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze wijk
ontstaat, groeit en een aantrekkelijk ecosysteem uitstraalt voor ondernemers en creatievelingen. De
nieuwe wijk is er één die openstaat voor iedereen, met La Grand Poste als toegangspoort en totem.
Een plaats van navolging die de energieën van de stad wil samenbrengen en bundelen.
De vernieuwde Grand Poste biedt nu vijf ruimtes die elkaar ontmoeten: een (co) working space met
verschillende formules; een food market, een bar en een rooftop die voor iedereen toegankelijk zijn;
een ambachtelijke brouwerij (Brasseries de Liège); een plek voor ondersteuningsprogramma's voor
startende ondernemers en een mediacampus voor studenten van de masteropleiding journalistiek
van de Universiteit van Luik. Ruimtes die met elkaar verbonden zijn rond gedeelde gevoeligheden
voor de nieuwe economie, de digitale, media- en entertainmentindustrie in al haar vormen en
uitingen.
Gérôme Vanherf, CEO van La Grand Poste, licht toe: "Tijdens het bouwproces waren er heel wat
uitdagingen: hoe een dergelijke plaats moderniseren en toch zijn ziel, die de Luikenaars zo dierbaar
is, behouden? Hoe kunnen we de ondernemers van de nieuwe economie laten samenleven met de
studenten van de universiteit? Hoe installeer je een ambachtelijke brouwerij in het stadscentrum?
Hoe professionals aanspreken en zich tegelijk openstellen voor het grote publiek? In elke fase
moesten de teams creatief zijn om de complexiteit van een dergelijke renovatie te overwinnen. Ik
waardeer in het bijzonder de betrokkenheid van al deze bedrijven, die er trots op zijn deel te nemen
aan een dergelijk grootschalig project, aan de vernieuwing van een emblematische plaats voor alle
Luikenaars.”
Vier jaar later heeft La Grand Poste een metamorfose ondergaan. Het gebouw is bewaard gebleven
en hersteld. Als getuige van het verleden biedt het voormalige postkantoor de Luikenaars en
bezoekers nu een unieke en multifunctionele ruimte, klaar om een nieuwe generatie ondernemers te
verwelkomen in het imago van de stad en de creatieve wijk die dit opmerkelijke gebouw onthult.
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De markt en de bar zijn open vanaf 18u00 op vrijdag 10 september, en vervolgens om de
andere dag van 11u00 tot middernacht, 7 dagen per week (de keuken sluit om 22u00).
Betaling enkel met kredietkaart.
Op vrijdag en zaterdag van 21u00 tot 22u30 wordt op de gevel een mapping geprojecteerd
(duur: 10min).
Het dak zal eerst alleen beschikbaar zijn voor verhuur.
Bezoeken aan het dak voor het grote publiek zullen op een later tijdstip worden
georganiseerd.

Over La Grand Poste
La Grand Poste is gevestigd in het hart van de stad, in een emblematisch gebouw dat volledig is
gerenoveerd. Het is de thuisbasis van een gemeenschap van creatieve ondernemers met een focus
op de digitale, media- en entertainmentindustrie. La Grand Poste is bovenal vijf onderling verbonden
ruimtes: een inspirerende (co)werkruimte met verschillende formules; een food market, een bar &
een rooftop; een een ambachtelijke brouwerij; een plek voor ondersteuningsprogramma's voor
startende ondernemers en een campus uitgerust met campus uitgerust met studio's voor studenten
van de Universiteit van Luik. Een plek om te werken, maar ook om een plaats om elkaar te
ontmoeten, geïnformeerd te worden, uit te wisselen, te trainen en plezier te
maken. www.lagrandposte.be

Over Noshaq
Noshaq is een investeringsfonds dat bijdraagt tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen
in de provincie Luik door langetermijnfinancieringen te verstrekken voor ondernemingsprojecten. Als
speler in de transformatie van de Grand Léopoldwijk tot een echte creatieve wijk, een inspirerende
plek met veel potentieel, ontwikkelt Noshaq er verschillende grootschalige
vastgoedprojecten. www.noshaq.be

Over BPI Real Estate
BPI Real Estate is een vastgoedontwikkelaar die zich inzet voor de ontwikkeling van innoverende en
duurzame projecten in een stedelijke omgeving en overtuigd is van het potentieel van de stad Luik.
Naast La Grand Poste is BPI Real Estate ook betrokken bij andere projecten in Luik, zoals Val Benoît
en het ambitieuze de herontwikkeling van Bavière. BPI Real Estate - Urban shapers : www.bpirealestate.com
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Carole Kousis : c.kousis@lagrandposte.be / 0494 771 776
Jacques Lefèvre*, CEO van BPI Real Estate
+32 (0)2 661 16 82
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*als vertegenwoordiger van A.V. nv/SA
Internal use only.

