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MINI-EUROPA bevestigd binnen het NEO-EUROPEA-project 
 
 
Brussel, 6 januari 2021 – Mini-Europa, Europea en Brussels Expo kondigen de overeenkomst 
aan die vorige week werd bereikt om de uitbating van Mini-Europa te verlengen tot de 
integratie ervan in het NEO-Europea-project. Deze integratie werd bevestigd en de 
overeenkomst tussen Brussels Expo en Mini-Europa werd verlengd, zodat Mini-Europa zijn 
huidige activiteiten kan voortzetten en verder ontwikkelen. 
 
Deze overeenkomst is het resultaat van een samenwerking tussen Brussels Expo, Unibail-
Rodamco-Westfield en Mini-Europa. Ze weerspiegelt de steun van de lokale economische 
actoren voor het NEO-Europea-project dat Brusselaars, Belgen en toeristen een baanbrekende 
bestemming wil bieden, eigen aan de grote Europese metropolen. 
 
NEO-Europea: een toplocatie voor recreatie 
 
De opname van Mini-Europa binnen het NEO-Europea project zorgt voor een uniek 
vrijetijdsaanbod, zowel qua omvang als ambitie. Naast Kinepolis (21 schermen en 4.000 
plaatsen) en Spirouland (het eerste pretpark in zijn soort dat wordt uitgebaat door de 
Compagnie des Alpes) en La Cité des Enfants, een toekomstig educatief entertainment-center, 
zullen de bezoekers van NEO-Europea een vernieuwde ervaring kunnen ontdekken binnen een 
groter en gemoderniseerd Mini-Europa.  
 
Dit uitzonderlijke recreatieaanbod, op een vermaarde historische site en perfect ontsloten door 
het openbaar vervoer, zal een van de pijlers zijn van een nieuwe levendige wijk die een derde 
woningen, een derde winkels en een derde inplantingen voor vrije tijd, cultuur en restaurants 
zal omvatten. 
 
Mini-Europa investeert in het Heizelplateau! 
 
"Dankzij de overeenkomst met Brussels Expo kon Mini-Europa het partnership met Europea 
bevestigen. Dit verzekert niet alleen het voortbestaan van Mini-Europa binnen het Brusselse 
erfgoed, het belichaamt ook de ambitie van Mini-Europa een toonaangevende attractie binnen 
Brussel te zijn, met nog meer amusement, meer interactiviteit, meer cultuur en meer Europa. 
Hoewel sommige aspecten al op korte termijn worden ontwikkeld, zal de komst van NEO-
Europea het mogelijk maken de volledige infrastructuur te moderniseren. Het nieuwe paviljoen 
van de hand van architect Jean Paul Viguier, gezamenlijk gefinancierd met Europea, wordt al 
zeker een blikvanger en er zullen nog heel wat andere zones van het park ontwikkeld worden. 
Dit is uitstekend nieuws, zowel voor het team van Mini-Europa als voor de honderdduizenden 
Brusselaars, Belgen en toeristen die hier elk jaar komen. Het is ook, vind ik persoonlijk, 
uitstekend nieuws voor de voortzetting van het ondernemings- en familieproject dat Mini-
Europa is en dat zijn verankering op het Heizelplateau na een bestaan van meer dan 30 jaar 
hiermee kan bestendigen", zeggen Thierry Meeùs, Gedelegeerd Bestuurder en Vinciane Meeùs, 
Administration Manager. 
 



Vanaf maandag 29 maart (afhankelijk van de coronamaatregelen) opent Mini-Europa weer zijn 
deuren voor bezoekers en het rekent op de steun van de Belgen, na een zeer moeilijk jaar 2020. 
  
"We zijn blij dat we deze definitieve overeenkomst hebben kunnen sluiten en de constructieve 
samenwerking met Thierry Meeùs en zijn team kunnen voortzetten. Het resultaat zal een 
getransformeerd en gemoderniseerd park Mini-Europa zijn, perfect geïntegreerd in NEO-
Europea", zegt Michel Dessolain, Algemeen Directeur Europe van de groep Unibail-Rodamco-
Westfield en bestuurder van Europea. "We zijn er trots op dat we de bezoekers van NEO-
Europea iets kunnen aanbieden dat zijn gelijke niet kent in Europa. Deze referenties in de sector 
maakt het tot een topbestemming die bijdraagt tot de economische dynamiek en de 
internationale uitstraling van Brussel. Deze partnerships met de beste lokale spelers sluiten 
naadloos aan op de langetermijninplantingsstrategie van Unibail-Rodamco-Westfield", 
verduidelijkt hij. 
 

*** 
 
Het NEO-project wil het Heizelplateau omvormen tot een nieuwe gezellige buurt en een 
toonaangevende economische attractie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het NEO1-
contract met het consortium Europea, samengesteld uit UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD – 
BESIX – CFE, voorziet onder meer in de bouw van een winkelcentrum, 590 woningen, nieuwe 
groene ruimtes en infrastructuur voor vrije tijd, cultuur en sport.   
 
Het project zal voor 3.000 banen zorgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. NEO-Europea 
en de aanleg van diverse infrastructuren voor vrije tijd en sport zullen samen met de groene 
ruimtes en een aanzienlijk deel bestemd voor woningen, de nieuwe wijk tot leven brengen. 
 
 

*** 
 
Perscontacten 
 
Brussels Expo : Wafaa HAMMICH, wafaa.hammich@brucity.be 0484 87 06 61 
Mini-Europa: Tom De Bruyckere, tom@mindshake.biz, 02 478 18 44 – 0476 45 15 03 
Europea: Céline Van Steenbrugghe, celine.vansteenbrugghe@urw.com +33 6 71 89 73 08 
Forum Press Communication voor NEO, ki@forum-communication.be, 0475 554961, 
ns@forum-communication.be, 0475797701 
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