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COLOFON

nooit eerder hebben meegemaakt. Het over-
zicht met transacties in onze tabellen over de 
take-up oogt inderdaad al een tijdje mager.
 
Toch zijn de cijfers beter dan het buikgevoel. 
Tot dusver registreerde Expertise in Brussel 
131 transacties voor een totale oppervlakte 
van 108.000 m2. Dat is inderdaad een der-
de minder dan het tienjaarlijkse gemiddelde, 
maar het slechtste jaar is het niet. Bij de start 
van de coronapandemie in 2020 presteerde 
de markt nog slechter (82.000 m2), en ook in 
2015 (77.000 m2) lag Brussel op apegapen. 
De huidige situatie lijkt dus, althans in de cij-
fers, niet ongewoon. 
 
Een nadere analyse toont echter aan dat het 
vooral in de belangrijkste kantorenwijken van 
Brussel uitermate kalm is. In het centrum, de 
Noordwijk, Leopold en Louiza werd samen 
slechts 50.000 m2 verhuurd. De take-up op 
het grondgebied van het Brusselse gewest ligt 
momenteel zelfs 44% lager dan het tienjaar-
lijkse gemiddelde en is vergelijkbaar met de 
activiteit tijdens de eerste lockdown. Sinds de 
start van de oorlog in Oekraïne werd in het 
CBD nauwelijks 24.000 m2 verhuurd, waar-

van een derde te danken is aan de recente ver-
koop van K-Nopy aan de Nederlandse over-
heid. Dus ja, het is kalm in Brussel. 
Gelukkig zijn er nog de kmo’s die de markt 
rechthouden. Transacties in een vork van 200 
tot 500 m2 blijven op niveau. Het zijn voor-
al de grotere deals met multinationals, de EU 
en andere overheden die op zich laten wach-
ten. De eigenaars van kantoorvastgoed in 
de hoofdstad beginnen toch wat onrustig te 
worden. 
 
De vastgoedadviseurs melden ons wel dat de 
lijst met kandidaat-huurders omvangrijk blijft, 
waardoor de hoop leeft dat de markt in het 
najaar alsnog op gang zal komen. Bedrijven en 
overheden zullen immers toch ooit knopen 
moeten doorhakken. Temeer omdat de tijd 
dringt om te evolueren naar een CO2-neutraal 
kantoorpatrimonium. 
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KANTOREN IN BRUSSEL

Koreanen halen North 
Galaxy binnen

De verkoop van de landmark North Galaxy in 
de Brusselse Noordwijk is afgerond. De koper 
is KB Asset Management, een onderdeel van 
de grote Zuid-Koreaanse investeringsbank 
KB Securities, bijgestaan door Knight Frank 
Investment Management.
Galaxy Properties, de joint venture tussen het 
Deense pensioenfonds ATP (90%) en AXA IM 
Real Assets (10%), realiseert daarmee na acht 
jaar een mooie exit. ATP Real Estate meldt in 
een persbericht een verkoopprijs van meer 
dan 4,5 miljard Deense kronen of omgere-
kend ruim 605 MEUR. De verkoper werd in 
de transactie bijgestaan door het team Capital 
Markets van CBRE in het kader van een ex-
clusief mandaat, in samenwerking met Eastdil 
Secured en Loyens & Loeff. De koper werd ge-
adviseerd door Cushman & Wakefield. De ac-
quisitie verloopt via het gespecialiseerde vast-
goedbeleggingsfonds (GVBF) Star Galaxy GP. 
North Galaxy is een administratief complex 
van de FOD Financiën, bestaande uit twee to-
rens van 107 meter hoog (R+28) op een ge-
meenschappelijke sokkel. Het geheel omvat 
104.998 m2 kantoren, 16.383 m2 archieven 
en 611 parkeerplaatsen. Het gaat om een ont-
wikkeling uit 2004 van Atenor en CDP naar 
een ontwerp van Art & Build, die nog voor de 
oplevering verkocht werd aan Cofinimmo, dat 
het op zijn beurt in 2014 doorschoof naar de 
huidige verkopers voor een bedrag van 475 
MEUR. Het geheel is tot 2031 verhuurd aan 
de Regie der Gebouwen.
KB Asset Management is een in Seoel ge-
vestigde vermogensbeheerder, opgericht in 
1988. Het is een toonaangevend bedrijf dat 
diensten rond investeringsbeheer aanbiedt 
aan particulieren en instellingen in een breed 
scala van sectoren, waaronder vastrentende 

waarden, staatsaandelen, vastgoed en infra-
structuur. Het bedrijf had eind vorig jaar voor 
meer dan 100 miljard USD aan activa onder 
beheer.
De verkoop van North Galaxy is de op een 
na grootste deal ooit op de Brusselse kan-
torenmarkt, enkel overtroffen door de 
Financietoren, die in 2020 voor 1,263 miljard 
euro werd verkocht, eveneens aan investeer-
ders uit Zuid-Korea, vertegenwoordigd door 
Meritz Securities en de Britse investment ma-
nager The Valesco Group. Het zal waarschijn-
lijk ook de grootste ‘single-asset deal’ zijn op 
de Europese investeringsmarkt voor kantoren 
van dit jaar. 
Sinds 2016 werden er op de Brusselse kan-
torenmarkt een tiental transacties afgeslo-
ten met investeerders uit Zuid-Korea, die sa-
men (inclusief de North Galaxy) een volume 
vertegenwoordigen van ongeveer 3,5 miljard 
euro of bijna een derde van het totale volume 
kantoren dat tijdens deze periode werd ver-
kocht in Brussel. Andere activa die door Zuid-
Koreaanse beleggers werden binnengehaald, 
zijn onder meer: City Garden, TdO, Passport, 
Engie Towers, Egmont I-II, Meeûs 8 en de Astro 
Tower. Dat laatste gebouw werd vorig jaar al-
weer verkocht, aan Union Investment.(11/05)

Koreanen gaan met North 
Galaxy naar de beurs

Intussen meldde de Koreaanse pers op basis 
van een verklaring van KB Asset Management 
dat de verkoop van de North Galaxy uiteinde-
lijk gebeurd zou zijn op basis van een investe-
ringswaarde van 654 miljoen USD, of omge-
rekend ongeveer 627 MEUR. KB verwierf het 
torencomplex via een dochteronderneming 
voor private vastgoedbeleggingen (REIT). 
De vermogensbeheerder is van plan om in 
juli een pre-IPO-financieringsronde te hou-
den voor de REIT. Met het kapitaal dat bij de 
pre-IPO opgehaald wordt, zal KB via de REIT 
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ook het Londense hoofdkantoor van Samsung 
Electronics overnemen om dan naar de beurs 
te trekken. Onder de naam KB Star Global 
REIT wordt dit de eerste publieke REIT van 
de vermogensbeheerder. Het is de bedoeling 
dat 90% van het fonds wordt geïnvesteerd in 
North Galaxy en de resterende 10% in het HQ 
van Samsung. De twee activa hebben een res-
terende huurperiode van respectievelijk 10 en 
15 jaar.(16/05)

Eaglestone verkoopt 
K-Nopy aan Nederland 

De vastgoedgroep Eaglestone heeft een ak-
koord gesloten met de Nederlandse over-
heid voor de verkoop van het kantoorproject 
K-Nopy in de Leopoldwijk. Onze noorderbu-
ren zullen in de landmark hun bilaterale am-
bassade in Brussel en hun permanente ver-
tegenwoordiging bij de EU onderbrengen op 
een oppervlakte van 8200 m2. Het gaat om 
een investering van ongeveer 78 MEUR, of ge-
middeld 9512 EUR/m2. Cushman & Wakefield 
trad op als adviseur van Eaglestone, samen 
met het advocatenkantoor Stibbe (verkoper) 
en Deloitte Legal (koper). 
K-Nopy omvat de transformatie van de voor-
malige zetel van de vakbond ACV Bouw gele-
gen aan de Trierstraat 31-39, een verouderd 
gebouw dat dateert uit 1986. Naar een ont-
werp van Axent Architects wordt het gere-
noveerd tot een BREEAM ‘Outstanding’, met 
naast de kantoren ook een terras van 418 m2 
en 57 parkeerplaatsen. De stedenbouwkun-
dige vergunning werd in februari 2022 afgele-
verd. De oplevering volgt in 2024. 
De Nederlandse ambassade en de perma-
nente vertegenwoordiging bij de EU zijn mo-
menteel gehuisvest in het gebouw van IG 
Immobilien aan de Kortenberglaan 4-10, een 
gebouw met 7231 m2 kantoren dat dateert uit 
1978 en dat in 2009 voor het laatst werd gere-
noveerd.(11/05)

AXA kan starten met 
kantoorproject Luxia

AXA IM Real Assets heeft definitief de ver-
gunning op zak voor de herontwikkeling van 
zijn gebouw aan de Waterloolaan 72-76 in 
Brussel tot de nieuwe landmark Luxia. Onze 
redactie vernam dat Cushman & Wakefield en 
JLL werden aangesteld als co-exclusieve ma-
kelaars voor de verhuur. 
Het bestaande gebouw uit 1967 wordt ge-
deeltelijk afgebroken, geherstructureerd en 
heropgebouwd om aan te sluiten bij de nieu-
we manier van werken. Naar plannen van 
DDS+ komen er 11.106 m2 kantoren ver-
spreid over zeven verdiepingen en 2366 m2 
aanvullende diensten, verdeeld over de bega-
ne grond (1682 m2; met onder meer een pu-
blieke lobby) en de eerste verdieping (684 m2). 
Ondergronds komen er 65 parkeerplaatsen en 
128 fietsenstallingen. Er wordt gemikt op cer-
tificaten van BREEAM, WELL en Biodiversity.
(23/05) 

Belfius geeft Pacheco nieuw 
leven als Campus 44

Belfius Insurance heeft de vergunning 
aangevraagd voor het project Campus 
44, de verbouwing en renovatie van het 
Pachecogebouw in Brussel, inclusief het res-
taureren en uitbreiden van de daktuinen en 
het voorzien van twee nieuwbouwvolumes 
bovenop de bestaande plint. Het bestaande 
torengebouw en de ondergrondse en boven-
grondse parking maken geen deel uit van de 
huidige aanvraag. Het ontwerpteam bestaat 
uit a2o, WIT, UTIL, Boydens Engineering en 
FPC. 
Er komt onder meer een nieuw universiteits-
gebouw voor de KU Leuven van ongeveer 
16.000 m2. De twee volume-uitbreidingen 
zijn goed voor samen 7000 m2, voor de helft 
in te vullen met landschapskantoren en voor 
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de andere helft met 66 studentenkamers. De 
ambitie is om de campus tegen de opening van 
het academiejaar 2025-2026 in gebruik te ne-
men.(11/05)

Makelaars voor ‘Core’ van 
Eaglestone en ION

Ontwikkelaars Eaglestone en ION hebben 
zoals aangekondigd de commercialisering op 
gang getrokken van hun gezamenlijke project 
Core, de herontwikkeling van de historische 
hoofdzetel van de Confederatie Bouw aan 
de Lombardstraat 34-42 in het centrum van 
Brussel. CBRE en Cushman & Wakefield wer-
den aangesteld als co-exclusieve makelaars. 
‘We mikken bij voorkeur op één enkele huur-
der, en er werden inmiddels al enkele kandida-
ten geïdentificeerd’, verduidelijkt CEO Nicolas 
Orts van Eaglestone. 
Het oudere gebouw uit de jaren 70 met on-
geveer 8250 m2 kantoren zal volledig heront-
wikkeld worden naar plannen van A2RC vol-
gens een BREEAM ‘Outstanding’. De bouw-
vergunning werd eerder dit jaar aangevraagd. 
Het totale budget voor de herontwikke-
ling wordt geraamd op meer dan 50 MEUR.
(22/05)

Unibra versterkt zijn positie 
aan de Kunstlaan

Dassault Real Estate Belgium heeft de ver-
koop afgerond van het kantoorgebouw aan 
de Kunstlaan 41 in de Brusselse Leopoldwijk. 
De koper is Unibra Real Estate, de vastgoed-
tak van de Brusselse brouwerij- en vastgoed-
groep, dat al eigenaar is van het naburige pand 
aan het huisnummer 40. 
Kunst 41 is een multi-tenant met 3500 m2 
kantoren, daterend uit 1974 en in 2002 gere-
noveerd. De voorbije jaren werd het gebouw 
uitgerust met voetgangers- en fietsvoorzie-

ningen op de kleine ring, wat de toeganke-
lijkheid ten goede kwam. Op termijn biedt de 
versterking van zijn positie voor Unibra nog 
mogelijkheden voor een upgrading van zijn 
eigendommen. 
De transactie werd geïnitieerd en uitgevoerd 
door Cushman & Wakefield. De juridische ad-
viseurs waren Deloitte Legal voor de verko-
per en Liedekerke voor de koper. Expertise 
schat de investeringswaarde op ongeveer 10 
MEUR. 
Dassault Real Estate Belgium - de lokale vast-
goedafdeling van de gelijknamige Franse 
groep - staat onder leiding van Sandrine 
Fougeirol du Boullay. De groep nam het ge-
bouw in 2013 over en is op de locatie ook nog 
eigenaar van de Kunstlaan 53: een gebouw 
met 5586 m2 kantoren, dat in 2017 werd 
overgenomen van een Zuid-Koreaanse parti-
culiere investeerder.(24/05)

Kreglinger koopt van 
Gudrun in Kunst 50

De Antwerpse holding Kreglinger is eigenaar 
geworden van een deel van de kantooropper-
vlakte in het strategisch gelegen gebouw aan 
de Kunstlaan 50 in Brussel. Het gaat om 1200 
m2 kantoren op de derde, vierde en vijfde ver-
dieping, die eigendom waren van het vast-
goedschattingsbureau Gudrun. De transac-
tie werd bemiddeld door Pierre Colette van 
Knight Frank.
De nieuwe eigenaar zal de oppervlakte re-
noveren en opnieuw aanbieden op de markt. 
Expertise schat de investeringswaarde op on-
geveer 3,6 MEUR of 3000 EUR/m2. Gudrun 
van zijn kant verhuisde naar de Central Gate 
van Befimmo, waar het 369 m2 kantoren in 
gebruik nam.(17/05) 
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Makelaars voor verhuur 
Hospitaaltoren

Assetmanager Spine heeft voor rekening van 
de Britse fondsbeheerder Arax Properties en 
Quilvest de commercialisering op gang ge-
trokken van de beschikbare kantoorruimte in 
de Hospitaaltoren in het CBD. BNP Paribas 
Real Estate en CBRE werden aangesteld als 
makelaars. 
Het 22.000 m2 grote gebouw wordt grondig 
gerenoveerd en geherpositioneerd onder de 
naam ’31 Central’. De sokkel en een deel van 
de parkeerruimte worden heringericht tot ge-
meenschappelijke ruimtes en diensten die uit-
gebaat zullen worden door het Franse bedrijf 
Welcome at Work!, gespecialiseerd in ‘com-
munity management’. Er zijn onder meer ver-
gaderruimtes, een lounge en een bar voorzien. 
In de eerste fase werden de leegstaande kan-
toren aangepakt met onder meer de installa-
tie van een nieuwe airco. De renovatie van de 
sokkel is volop aan de gang. De oppervlakte 
wordt deze zomer opgeleverd. De vraaghuur-
prijs situeert zich in een vork van 210 tot 240 
EUR/m2. 
Er zijn momenteel 9000 m2 kantoren be-
schikbaar, maar tegen 2025 zal hoofdhuur-
der VDAB waarschijnlijk de locatie verlaten 
om samen met de andere Vlaamse overheids-
diensten zijn intrek te nemen in de ZIN van 
Befimmo in de Noordwijk.(12/05) 

Herrmann-Debroux voorbeeld 
voor Europese stadsontwikkeling

De Brusselse regering heeft het Richtplan 
van Aanleg (RPA) goedgekeurd voor de her-
inrichting van het deelgebied Hermann-
Debroux, dat zich uitstrekt over de gemeen-
ten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. De 
belangrijkste doelstelling is om de autosnel-
weg E411, die nu nog dwars door de buurt 
snijdt, om te vormen tot stadsboulevard, naar 

het voorbeeld van Lyon en New York, om de 
omliggende wijken opnieuw met elkaar te ver-
binden. Daartoe wordt ook de stedelijke mix 
van commerciële, sociale en woonfuncties 
versterkt en wordt sterk ingezet op de aanleg 
van openbare en groene ruimten. 
Het stadsvernieuwingsproject wekte de inte-
resse van de Europese netwerken Eurocities 
en Metrex en wordt bestudeerd als voorbeeld 
voor andere Europese steden.(15/05) 

Cofinimmo heeft kopers 
voor drie gedecentraliseerde 
kantoorgebouwen

Cofinimmo meldt dat het overeenkomsten 
heeft gesloten voor de toekomstige verkoop 
van drie kantoorgebouwen in de gedecen-
traliseerde zone van Brussel. Het gaat om de 
eigendommen Woluwedal 62, Herrmann-
Debrouxlaan 44-46 en Vorstlaan 36, die sa-
men een verkoopprijs van ongeveer 52 MEUR 
vertegenwoordigen. De GVV benadrukt dat 
dit meer is dan de laatst bepaalde reële waar-
de. Cofinimmo werd in het verkoopproces 
bijgestaan door JLL in samenwerking met 
BelSquare voor twee van de drie gebouwen. 
De kopers zijn Brusselse ontwikkelaars.
- Het gebouw aan het Woluwedal 62 telt on-
geveer 3300 m2 kantoren en 57 parkeerplaat-
sen. Het werd in 1988 gebouwd en de laatste 
renovatie dateert van 1997. Het is voor 92% 
verhuurd. 
- Het gebouw aan de Herrmann-Debrouxlaan 
44-46 in Oudergem werd in 1994 gebouwd 
en telt 9666 m2 kantoren en 167 parkeer-
plaatsen. Het is voor 97% verhuurd. 
- De eigendom aan de Vorstlaan 36 in 
Watermaal-Bosvoorde is nog volledig ver-
huurd. Het dateert uit 1997 en is 8300 m2 
groot met 207 parkeerplaatsen.
e-maprod, Burco en Galika als kopers. In een 
eigen communiqué meldt vastgoedadviseur 
BelSquare dat het de koper heeft aange-
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bracht van de Herrmann-Debrouxlaan 44 en 
de Vorstlaan 36. Het gaat om de Brusselse in-
vesteerder e-maprod die ongeveer 39 MEUR 
spendeert in de aankoop. De acquisities wor-
den afgerond in het vierde kwartaal van res-
pectievelijk 2023 en 2024. 
De verkoop van Woluwedal 62 werd exclusief 
afgerond door JLL. Onze redactie vernam dat 
de koper hier een joint venture betreft tussen 
de Brusselse ontwikkelaars Burco en Galika 
(Anne Catherine Galetic). De verkoop wordt 
in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.
Zoals eerder gemeld door onze redactie 
werkt Cofinimmo ook nog aan een exit van de 
Omega Court aan de Jules Cockxlaan 8-10 in 
Oudergem. Daarvan is de particuliere parti-
cipatiemaatschappij Global Asset Capital de 
kandidaat-koper.(24/05)

Atenor houdt hoofdzetel 
Nysdam in portefeuille

Atenor heeft in de marge van de publicatie 
van zijn kwartaalcijfers meegedeeld dat het 
Nysdam Office Park in Terhulpen uit de ver-
koop werd gehaald. De beursgenoteerde ont-
wikkelaar heeft zijn eigen hoofdkantoor in het 
bedrijvenpark.
Atenor kocht het pand in 2015 van de bank 
die het faillissement van de vorige eigenaar 
beheerde. Het gaat om een gebouw uit 2000 
met ongeveer 15.600 m2 kantoren. In 2019 
nam Atenor makelaars in de arm om de ver-
koop te begeleiden. De investeringswaarde 
werd toen geschat op ongeveer 25 MEUR.
(19/05) 

NautaDutilh blijft op post in Solaris

NautaDutilh heeft zijn ‘stay or move’-oefening 
afgerond en beslist om op post te blijven op 
de huidige stek. Het advocatenkantoor her-
nieuwde het contract voor 4500 m2 kanto-

ren in het gebouw Solaris van Fidentia aan de 
Terhulpsesteenweg 120. Expertise schat de 
huurprijs voor het gebouw op ongeveer 185 
EUR/m2. 
NautaDutilh werd in de operatie bijgestaan 
door de afdeling Letting & Sales van BNP 
Paribas Real Estate.(19/05) 

Veolia verkoopt site in Anderlecht

Veolia heeft Makelaar BelSquare in de arm 
genomen voor de verkoop van zijn Belgische 
hoofdzetel in Anderlecht. Het gaat om een ge-
bouw van 5736 m2 met magazijnen en kanto-
ren gelegen aan de Fernand Demetskaai 52. 
De vraagprijs bedraagt meer dan 4 MEUR. 
Veolia Environnement is een Frans concern 
met activiteiten in de sectoren water, afval-
verwerking en energie. De Belgische zetel 
verhuist naar een nieuwe locatie in het CBD.
(17/05)

Nieuwe mandaten voor 
assetmanager Spine 

Spine, een specialist in het commerciële 
beheer van kantoorgebouwen in en rond 
Brussel, heeft verschillende nieuwe mandaten 
binnengehaald in de gedecentraliseerde zone 
en de periferie van Brussel: 
- Voor de gedecentraliseerde zone gaat het om 
drie gebouwen: Ariane 5 in Sint-Lambrechts-
Woluwe en de Raketstraat 62 in Haren (beide 
gebouwen zijn na de overname van L’Intégrale 
eigendom van Monument) en het Skyview 
Business Park in Haren, dat eigendom is van 
een consortium van Brusselse privébeleggers. 
Spine is belast met de coördinatie van de ver-
huring van deze drie gebouwen en werkt sa-
men met de makelaars via een open mandaat. 
Er zijn al verschillende onderhandelingen aan 
de gang en voor Ariane 5 zijn al twee huurcon-
tracten ondertekend.
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- In de periferie heeft Spine een nieuw man-
daat gekregen voor één van de gebouwen op 
het park Astra Gardens in Zaventem, eigen-
dom van Belco Vlaanderen, om de commer-
cialisering te coördineren van de beschikba-
re oppervlaktes die gerenoveerd werden. Dit 
nieuwe mandaat sluit aan bij de bestaande op-
drachten in Waterloo: de Sucrerie en gebouw 
N in het Waterloo Office Park, eigendom van 
Serris REIM. Voor deze twee gebouwen zijn al 
verschillende transacties ondertekend.
Spine werkt als een lokale vertegenwoordiger 
voor internationale of lokale investeerders 
die behoefte hebben aan een lokale partner 
voor taken die een dagelijkse aanwezigheid 
en diepgaande kennis van de markt vereisen, 
zoals huurcoördinatie, herpositionering van 
gebouwen, marketing en huurdersbeheer.
(17/05)

ANALYSE

Vestigingsstrategie zorgt 
voor verspreiding kantoren

De plotse toename van telewerk zal op ter-
mijn leiden tot een grondige verandering van 
het kantoorlandschap in België en Brussel. 
Dat meldt Cushman & Wakefield Design + 
Build in een zopas gepubliceerde studie.
 
De vastgoedadviseur voerde een internatio-
nale enquête uit waarbij 125.000 werknemers 
in 99 landen werden ondervraagd over tele-
werk en de terugkeer naar kantoor. Daaruit 
blijkt dat de verschillende lockdowns het pad 
hebben geëffend voor nieuwe huisvestings-
strategieën en andere manieren om de wer-
kruimte te benutten. Er wordt thuis gewerkt 
of op kantoor, maar ook in de opkomende co-
workingcentra of zelfs op café. 
 

Deze groeiende behoefte van werknemers 
aan meer flexibiliteit zou in eerste instan-
tie op Belgisch niveau kunnen leiden tot een 
nieuwe verdeling van de kantorenclusters. 
‘Hoewel Brussel met meer dan 13 miljoen m2 
bebouwde ruimte op zijn grondgebied de be-
langrijkste economische plek van het land is 
en zal blijven, en bedrijven er hun hoofdzetel 
zullen houden, zou het kunnen dat sommige 
bedrijven beslissen om bijkomende centra te 
openen om dichter bij hun werknemers te zijn’, 
verduidelijkt Cushman & Wakefield. 
 
Deze tendens zou ertoe kunnen leiden dat be-
drijven steden opzoeken met universiteiten, 
een betere levenskwaliteit of toegankelijkere 
huisvesting. Op die manier zou de kantoren-
voorraad de komende jaren meer verspreid 
kunnen worden over het volledige grondge-
bied, met een tendens naar een meer gede-
centraliseerd of zelfs herverdeeld netwerk. In 
de grote steden zoals Brussel zou dit ervoor 
kunnen zorgen dat bedrijven opteren voor be-
ter toegankelijke kantoren rond de grote mo-
biliteithubs, nog versterkt door de doelstel-
lingen inzake duurzaamheid. ‘Hierdoor zou-
den sommige bedrijven kunnen terugkeren 
naar het stadscentrum, waar ze jaren eerder 
uit wegtrokken. Deze nieuwe stedelijke dyna-
miek zal pas op lange termijn zichtbaar wor-
den, maar er moet nu al op gezamenlijke wijze 
over worden nagedacht.’(22/05)
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IN DE REGIO’S

Pensioendienst herbekijkt 
Antwerpse herhuisvesting

De Federale Pensioendienst heeft na 
een openbare aanbesteding Cushman & 
Wakefield gemandateerd als exclusieve advi-
seur voor zijn herlocalisatie in Antwerpen.
De opdracht omvat enerzijds de verkoop van 
de huidige kantoren in de Eiermarkt Building 
aan de Sint-Katelijnevest 54, gelegen net 
naast de Boerentoren aan het einde van de 
Meir. Het pand dateert uit 1961 en bestaat uit 
2 ondergrondse en 12 bovengrondse verdie-
pingen met een totale bovengrondse opper-
vlakte van ongeveer 27.000 m2 met 8850 m2 
kantoren, 15.600 m2 parkeerruimte en 2713 
m2 winkelruimte. De parkeerruimte wordt op 
basis van een langdurige overeenkomst uit-
gebaat door Interparking. Er wordt gemikt op 
‘value add’-investeerders en ontwikkelaars. 
De verkoop wordt georganiseerd via een 
openbare biedingsprocedure in twee rondes. 
Anderzijds gaat Cushman & Wakefield voor de 
Federale Pensioendienst ook op zoek naar een 
nieuwe uitvalsbasis. Het toekomstige gebouw 
moet tussen 4500 en 7000 m2 groot zijn, zich 
bevinden binnen een straal van 1,5 km van het 
Centraal Station of het station van Berchem, 
en minstens een BREEAM-certificaat ‘Very 
Good’ of hoger kunnen voorleggen. Het nieu-
we gebouw dient ten laatste tegen het twee-
de kwartaal van 2025 beschikbaar te zijn en 
zal door de dienst worden aangekocht. 
‘De Federale Pensioendienst heeft de am-
bitie om de nieuwe locatie uit te bouwen tot 
een sociaal huis, waar ook andere partners 
zoals bijvoorbeeld het RIZIV terecht kunnen’, 
zegt Vincent Vanderstraeten, die het dos-
sier bij Cushman & Wakefield opvolgt. ‘Het 
wordt een testcase die op termijn ook in an-
dere steden tot gelijkaardige operaties kan 
leiden.’(16/05)

Druon verkoopt Hardy Building in 
Antwerpen

Het investeringsfonds Druon Invest heeft JLL 
in de arm genomen voor de verkoop van de 
Hardy Building in Antwerpen. Het dossier zit 
inmiddels in de tweede ronde. 
De eigendom is gelegen aan de Frankrijklei 
119 en omvat ruim 2000 m2 kantoren en 18 
parkeerplaatsen. Het huisvest onder meer de 
zetel van Deutsche Bank. Het werd in 2017 
overgenomen van Cores Development uit de 
Markland-portefeuille. Expertise schat de in-
vesteringswaarde op ongeveer 9 MEUR.
Druon Invest is de vennootschap van Erik 
Bogaerts, die momenteel ook volop in de 
weer is met de commercialisering van het 
project Hendrik & Co in de stationsbuurt van 
Mechelen, de herontwikkeling van de voor-
malige zetel van onder meer de VDAB aan de 
Hendrik Consciencestraat. (18/05)

Deutsche Leasing verhuist 
naar The General

Deutsche Leasing heeft beslist te verhuizen 
naar het kantoorgebouw The General aan de 
Generaal Lemanstraat 61 in Berchem, eigen-
dom van de privébelegger QRS. Het bedrijf 
tekende voor de huur van 322 m2 kantoren 
in een duplex met een terras op de 4de en 
5de verdieping. De huur bedraagt 155 EUR/
m2. Eerder tekenden ook al ION, Odyssey 
Logistics, VGP en Whoohoo voor nieuwe kan-
toren in het recent gerenoveerde gebouw. 
De operatie werd in het kader van een ‘stay 
or move’ begeleid door de afdeling Letting 
& Sales van BelSquare, dat via de afdeling 
Design & Build ook zal instaan voor de in-
richting. De verhuis volgt tegen begin juli. 
De specialist in leasingoplossingen voor be-
drijfsuitrusting is momenteel gehuisvest aan 
de overkant van de straat, aan de Generaal 
Lemanstraat 74.(19/05) 
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AG Vespa bouwt centraal 
dienstverleningscentrum

De stad Antwerpen gaat haar 22 verschil-
lende sociale centra voor financiële en psy-
chosociale hulpverlening onderbrengen in 
een centraal dienstverleningscentrum langs 
de Kerkstraat en Constitutiestraat in de 
Amandus-Atheneumwijk. Voor de ontwikke-
ling van ‘2060 Centraal’ lanceerde het stede-
lijk vastgoedbedrijf AG Vespa twee jaar gele-
den een oproep, waarvoor het ontwerp van 
Meta Architectuurbureau werd geselecteerd. 
Het project omvat de herontwikkeling van 
een voormalig faculteitsgebouw van de Karel 
de Grote Hogeschool en een markthal waar-
van het karakter maximaal wordt behouden, 
goed voor een totale ontwikkeling van 2600 
m2.(18/05) 

Intervest houdt ‘anchor 
tenants’ in Mechelen

Intervest Offices & Warehouses heeft het 
contract kunnen verlengen voor twee van de 
belangrijkste huurders in zijn kantorenporte-
feuille in Mechelen. Beide bedrijven verte-
genwoordigen samen 6% van de totale huur-
inkomsten van de GVV. 
Enerzijds besliste Galapagos op post te blij-
ven in de kantorenparken Mechelen Campus 
en Mechelen Intercity Business Park. Het bio-
technologiebedrijf is er al sinds 1999 huur-
der. Het bedrijf was eerder van plan om te 
verhuizen naar een nieuwbouw op het Park 
Ragheno. Anderzijds werd ook met Borealis, 
een van de grootste producenten ter wereld 
van polyethyleen en polypropyleen, een ver-
lenging afgesloten.
Intervest zal nu een traject uitwerken voor 
een gefaseerde en duurzame herontwikke-
ling van de kantorencluster in Mechelen, goed 
voor 125.911 m2 kantoren verspreid over de 
gebouwen Intercity Business Park (54.190 

m2), Mechelen Business Tower (13.574 m2) 
en Mechelen Campus (58.147 m2). In overleg 
met het stadsbestuur wordt nagegaan hoe de 
site haar rol kan versterken op de strategische 
locatie tussen Antwerpen en Brussel. De on-
derlinge verbondenheid van de kantoorge-
bouwen leent zich bij uitstek voor ‘community 
building’ met de huurders.(22/05)

Voka verhuist Mechelse 
kantoren naar Eandistip

De Kamer van Koophandel Voka centraliseert 
haar kantoren voor Mechelen en Geel in de 
lente van volgend jaar in het project Eandistip 
aan het Rode Kruisplein in Mechelen. Het 
project is een initiatief van investeerder-
ontwikkelaar Triginta en de promotoren 
Montreal en Kairos. Voka zal er 1300 m2 
kantoren in gebruik nemen. Het gaat om een 
overeenkomst voor vijftien jaar vast op ba-
sis van een huurprijs van 155 EUR/m2. Voka 
is in Mechelen momenteel gehuisvest in de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Het Eandistip-gebouw omvat een randstede-
lijk parkeergebouw met 528 parkeerplaatsen 
voor auto’s en 110 voor fietsen in combina-
tie met kantoren en retail. Het ontwerp is van 
Polo Architects. Voor de winkelruimte werd 
een overeenkomst gesloten met een super-
markt. De parking wordt voor 27 jaar in erf-
pacht gegeven aan de Stad Mechelen. De ge-
sprekken met een exploitant zijn aan de gang. 
De kantoren en retail blijven in de portefeuille 
van Triginta. Daarvoor werd inmiddels de ven-
nootschap ‘Mechelen Eandistip’ omgevormd 
tot een gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap (GVV) en bijgeschreven op de lijst van 
de FOD Economie.(15/05) 
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Koramic koopt strategische 
kantoorlocatie in Kontich
 
Makelaar EPMC heeft in opdracht van de 
vennootschappen Studioom en Cassida de 
verkoop afgerond van de bedrijfssite aan de 
Prins Boudewijnlaan 5 in Kontich. De strategi-
sche locatie tussen Antwerpen en Brussel aan 
de op- en afritten van de E19 is door een pri-
vébelegger uit de regio Leuven verkocht aan 
Koramic Real Estate, de vastgoedtak van de 
familiale investeringsmaatschappij Koramic 
Groep. 
Prins Boudewijn 5 is een ontwikkeling van 
Banimmo uit 1984, die in 2009 gerenoveerd 
werd. De locatie heeft een totale grondopper-
vlakte van 1,5 hectare met 6000 m2 kantoren 
en 215 parkeerplaatsen. Het gebouw is mo-
menteel bijna volledig verhuurd aan gerenom-
meerde huurders zoals Goodyear, Federal 
Mogul en Kone. Expertise schat de investe-
ringswaarde op ongeveer 13 MEUR.(15/05)   

Hogeschool aan de Meir 
komt dichterbij

Na de uitspraak van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen heeft de Provincie 
Antwerpen in laatste aanleg haar fiat gegeven 
voor de herontwikkeling van het oude RTT-
gebouw aan de Meir in Antwerpen. Het pro-
ject is een initiatief van Meir Corner, een joint 
venture tussen Kolmont en Urbicoon (groep 
Machiels). Daarmee werd een belangrijke hor-
de genomen in de realisatie van de grootscha-
lige ontwikkeling.
Zoals bekend zal de Karel de Grote 
Hogeschool in het project haar nieuwe cam-
pus onderbrengen op een oppervlakte van 
ongeveer 28.000 m2. Naar een ontwerp van 
Binst en B-Architecten zijn er op de eerste 
verdiepingen aan de kant van de Meir plan-
nen voor een warenhuis van 10.800 m2 met 
de nadruk op het modesegment.(12/05)

Hudson nestelt zich in de 
Blue Towers van Ghelamco

Het rekruterings -en selectiebureau Hudson 
verhuist zijn zetel voor Gent naar de Blue 
Towers van Ghelamco aan de voetbalarena. 
Het bedrijf komt over van het gebouw The 
Office van Alides aan de Moutstraat in het 
centrum. Bij Ghelamco neemt het bedrijf 
3291 m2 in gebruik op de tweede, derde en 
tiende verdieping. De transactie werd be-
middeld door Cushman & Wakefield (Nathan 
Claessens). 
Hudson, sinds eind vorig jaar onderdeel van 
Randstad Group, neemt een deel van de 5700 
m2 in gebruik die verlaten wordt door Partena. 
Daar is nu nog ongeveer 2500 m2 van be-
schikbaar op de begane grond en de eerste 
etage. De vraaghuurprijs bedraagt 165 EUR/
m2. Blue Towers is een ontwikkeling uit 2013 
met in totaal meer dan 28.000 m2 kantoren. 
Partena van zijn kant kocht vorig jaar het pro-
ject Green Court van Baltisse en Green Park 
Investment Partners, de herontwikkeling van 
de ex-ABN-AMRO aan de Kortrijksesteenweg 
302.(23/05)

  
LUXEMBURG

Baltisse oogst met verkoop 
The Corner in Howald

De Belgische vastgoedgroep Baltisse Real 
Estate heeft het kantoorproject The Corner 
in Howald verkocht. De koper is de Franse 
verzekeringsgroep Monceau Assurances. 
Expertise schat de investeringswaarde op 
55 à 60 MEUR. De transactie werd bemid-
deld door de Luxemburgse vastgoedadviseur 
Inowai.
The Corner zal 6862 m2 kantoren omvatten 
volgens een BREEAM ‘Excellent’. Het maakt 
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deel uit van het project AxS, dat in totaal meer 
dan 42.500 m2 telt, verdeeld over drie blok-
ken en vijf gebouwen. Het ontwerp is van 
Beiler François Fritsch. De oplevering volgt in 
de loop van 2024 en 2025. 
Monceau Assurances is een federatie van mu-
tualiteiten met 9,3 miljard euro aan activa in 
beheer, waarvan meer dan 2 miljard in vast-
goed. In Luxemburg omvat de portefeuille ook 
de gebouwen Nova (Place de l’Étoile), Quatuor 
(Cloche d’Or) en The Curve (Route d’Arlon). In 
de herfst van vorig jaar kocht Monceau ook al 
het project Prince van Eaglestone op plan, in 
Luxemburg-stad. (16/05)

Capelli bouwt mixed-
use op AxS Howald

Na de recente verkoop aan Monceau 
Assurances heeft Baltisse deze week ook een 
akkoord bereikt met de Luxemburgse pro-
motor Groupe Capelli voor de overname van 
lot 1 en 2 op AxS Howald. Het terrein wordt 
verkocht met een vergunning voor een ge-
mengde bestemming van 21.500 m2 die in-
gevuld zal worden met woningen (128 units), 
langdurig verblijf/coliving (80 units) en 1300 
m2 kantoren. De exitwaarde wordt geraamd 
op ongeveer 200 MEUR en voor de opleve-
ring wordt gemikt op medio 2025. Capelli zal 
de ontwikkeling voor zijn rekening nemen in 
samenspraak met Baltisse voor de omliggen-
de infrastructuur en de gemeenschappelijke 
delen. 
AxS Howald is strategisch gelegen aan de 
toekomstige multimodale mobiliteitshub en 
omvat een ontwikkeling van in totaal 42.500 
m2 verspreid over vijf gebouwen in een 
landschapstuin. De plannen zijn van Beiler 
François Fritsch.
Naast de verkopen aan Capelli en Monceau 
werd ook al het Edge-gebouw verkocht aan 
een niet nader genoemde investeerder die 
het als toekomstig hoofdkantoor zal gebrui-

ken. Het laatste gebouw, Switch, is nog be-
schikbaar en zal binnenkort op de markt ko-
men. (19/05)

Nextensa en Becca breiden 
partnerschap uit

Nextensa en de Luxemburgse vastgoedgroep 
Promobe van Flavio Becca breiden hun joint 
venture in het groothertogdom uit naar het 
luchthavendistrict. Beide partners zijn sa-
men al jarenlang bezig met ontwikkelingen op 
Cloche d’Or. 
Eind april werd een stuk grond aangekocht in 
Niederanven, waarop een gemengde ontwik-
keling van ongeveer 35.000 m2 gerealiseerd 
kan worden. Het vergunningstraject wordt 
snel opgestart en de bouwwerken volgen gra-
dueel, naargelang de commercialisatie van de 
site vordert. Voor de invulling wordt gemikt 
op kantoren, retail en residentieel vastgoed, 
afhankelijk van de vraag.(17/05)

Atenor boekt eerste 
succes met Perspectiv’

Ontwikkelaar Atenor meldt dat het een eer-
ste contract heeft ondertekend voor zijn 
grootschalige gemengde project Perspectiv’ 
(ex-Lankelz) in Esch-sur-Alzette. De super-
marktketen Match bevestigde voor een unit 
van 2622 m2. De ontwikkeling van 68.000 m2 
wordt in een 50/50% samenwerking gereali-
seerd met Tracol Immobilier. Verder werd ook 
een akkoord gesloten voor de verkoop van 
4250 m2 binnen het project voor de huisves-
ting van een museum en een sporthal.
Naar een ontwerp van Wilmotte & WW+ 
komen er 350 appartementen (38.000 m2), 
12.800 m2 kantoren en 8000 m2 aan win-
kelruimte. Het project mikt op een BREEAM 
Excellent en een Well Gold Ready.(23/05)
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SEMI-INDUSTRIE

Megadeal met Greenyard in Bree

De beursgenoteerde groenten- en fruitleve-
rancier Greenyard heeft een overeenkomst 
gesloten voor de verkoop van een site in Bree 
op het Industrieterrein Kanaal-Noord. Dat 
heeft het bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver zelf 
bekendgemaakt. Het gaat om een sale-and-
leaseback met een niet nader genoemde vast-
goedinvesteerder. Onze redactie vernam dat 
het gaat om een Angelsaksische belegger. De 
verkoop zal Greenyard 90 MEUR opleveren 
na belastingen. 
Greenyard werd in de transactie bijgestaan 
door CBRE in het kader van een exclusief ver-
koopmandaat. De definitieve afronding van 
de deal is nog onderworpen aan de gangbare 
voorwaarden zoals het verkrijgen van bodem-
certificaten. De directie meldt dat ze de ver-
koop heeft kunnen afsluiten op een ‘gunstig 
moment in de markt’. 
De site in Bree omvat de faciliteit van de af-
deling Greenyard Prepared, een complex van 
170.000 m2 dat gebruikt wordt voor de pro-
ductie van klassieke conserven in blik en bo-
kaal, tot kant-en-klare soepen, sauzen en ge-
rechten. (19/05)

Montea zet project in 
Lembeek op de rails

Montea meldt dat het de aankoop heeft afge-
rond van een terrein van 55.000 m2 op de in-
dustriezone aan de Noorderstraat in Lembeek 
(Halle). Het gaat om een strategische loca-
tie nabij de toegangsweg tot de Brusselse 
Ring. De aankoopprijs bedraagt ongeveer 10 
MEUR, of gemiddeld 182 EUR/m2.
Zoals eerder aangekondigd heeft de beursge-
noteerde investeerder plannen voor de bouw 
van een pakjessorteercentrum van 9260 m2 in 

een build-to-suit voor een van de bekende koe-
rierbedrijven voor de stadsdistributie ten zui-
den van Brussel. Het gaat om een terrein dat 
wordt overgenomen van ontwikkelaar Resolve, 
die op een aanpalend terrein een kmo-park re-
aliseert. Montea verwacht in de loop van 2023 
te starten met de ontwikkeling.(12/05)

MGRE bouwt ‘smart 
pharma hub’ voor Yusen

Ontwikkelaar MG Real Estate heeft een ak-
koord gesloten voor de ontwikkeling van een 
nieuw ultramodern farmaceutisch en medisch 
magazijn op maat van Yusen Logistics Benelux 
in Gembloers. Het gaat om een nieuwbouw 
met 39.000 m2 opslagruimte met variabele 
temperaturen en een vrije hoogte van 18 me-
ter, uitgerust met een reeks geautomatiseer-
de oplossingen. In een apart gebouw komen 
1500 m2 kantoren. Het nieuwe magazijn zal 
voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnor-
men, met zonnepanelen en oplaadpunten 
voor elektrische auto’s en fietsen. De opleve-
ring volgt in het eerste kwartaal van 2024. 
GSK heeft de ambitie om op deze nieuwe site 
zijn Belgische activiteiten op het gebied van 
inkomend materiaal en vaccins te consolide-
ren en te centraliseren. De resterende ruimte 
op de locatie zal toegankelijk zijn voor andere 
klanten uit de gezondheidszorg.(15/05)  

Weerts bouwt op Garocentre 
in La Louvière

Weerts Group is eigenaar geworden van een 
terrein van 16 hectare op de trimodale logis-
tieke site Garocentre in La Louvière, die be-
heerd wordt door de gewestelijke ontwik-
kelingsmaatschappij IDEA. In het najaar gaat 
Weerts er van start met de bouw van een lo-
gistiek hub van 68.000 m2 verspreid over drie 
gebouwen. De oplevering van het eerste ge-
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bouw van 35.000 m2 volgt in het derde kwar-
taal van 2023. De werken aan de tweede en 
derde fase starten in 2023. Er wordt gemikt 
op een BREEAM Exellent. De bouw vergt een 
investering van ongeveer 30 MEUR.
De logistieke divisie van de groep, Weerts 
Supply Chain, zal een deel van de ruimte inne-
men. De rest van de beschikbare ruimte is nog 
niet toegewezen.(23/05)

Hexagon start ‘Park 
Beverna’ in Roeselare

In Beveren, een deelgemeente van Roeselare, 
is ontwikkelaar Hexagon begonnen met de 
bouw van een nieuwe kmo-zone nabij de au-
tosnelweg E403 en de ringweg R32. Op een 
terrein van 3350 m2 aan de Beversesteenweg 
560 verrijst Park Beverna met 7 units met op-
pervlaktes tussen 206 en 302 m2, die worden 
uitgerust met zonnepanelen en warmtepom-
pen. Alle units zijn ondertussen uitverkocht; 
het eventbureau Twice neemt onder meer drie 
units voor zijn rekening. De huurders worden 
opgenomen in de Hexaclub, een community 
waarin de ondernemers in contact staan met 
elkaar. De oplevering wordt eind dit jaar ver-
wacht.(11/05) 

Bedrijvenpark Mecalys 
verdubbelt in oppervlakte

Het Waals Gewest heeft een positief ad-
vies gegeven voor de uitbreiding van het be-
drijvenpark Mecalys langs de autosnelweg 
E42 op het grondgebied van de Naamse ge-
meenten Andenne en Fernelmont. Het initi-
atief komt van het Bureau Economique de la 
Province de Namur (BEP) en de Luikse ont-
wikkelingsmaatschappij SPI+. Via de regis-
tratie van twee zogenaamde ‘zones met ge-
mengde economische activiteiten’ wordt aan 
de bestaande site van 46 hectare een totale 

oppervlakte van 52,5 hectare toegevoegd, die 
voor de helft gelegen is in de naburige Luikse 
gemeente Heron.(17/05)

Privébeleggers kopen 
industrie in Nijvel

Makelaar Allten heeft bemiddeld in de ver-
koop van een semi-industriële site gelegen aan 
de Rue de l’Industrie 38 in Nijvel. De kopers 
zijn privébeleggers. Het gebouw telt 1250 m2 
magazijnen en 470 m2 kantoren. Het is ver-
huurd aan MEC en Fluiconnecto. Het gaat om 
een share deal op basis van een aanvangsren-
dement van 6,75%.(23/05)

HOTELS & LEISURE

Unibricks zet samenwerking 
met Radisson voort

In de wijk Sainte-Marguerite in het centrum 
van Luik is ontwikkelaar Unibricks klaar met het 
hotelproject dat door Nestia Group geopend 
werd onder de naam ‘Radisson Hotel Liège 
City Centre’. Het gebouw aan de Rue des Bons 
Enfants beschikt over 99 kamers en suites met 
balkon en eigen kitchenette, waarvan de laatste 
units aan beleggers worden aangeboden vanaf 
130.000 EUR. 
‘Net zoals bij al onze ontwikkelingen is ook voor 
dit project een strategische locatie gekozen, 
waarbij op een publiek van zowel toeristen als 
zakenlui wordt gemikt’, zegt Thomas Lecluse, 
CEO van Unibricks. 
Unibricks ontwikkelde eerder twee andere 
hotelprojecten voor Radisson in de Luikse re-
gio, met Park Inn by Radisson (100 kamers) aan 
de luchthaven van Bierset en het Blu Balmoral 
Hotel in Spa (106 kamers). De groep beschikt nu 
over 15 operationele sites in ons land.(16/05) 
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Christian Ulbrich komt niet vaak naar Brussel. 
In feite is het zelfs de eerste keer sinds zijn 
aanstelling als Global CEO in 2016 dat hij het 
kantoor van JLL in onze hoofdstad bezoekt. 
Met de nieuwe Belgische CEO Kasper 
Deforche maakte hij wel al kennis op een mee-
ting met alle Europese landenhoofden. 
 
De CEO kan niet overal tegelijk zijn. JLL heeft 
wereldwijd niet minder dan 400 kantoren met 
in totaal meer dan 100.000 medewerkers. 
Continu de aarde rondvliegen doet Ulbrich 

bewust niet. ‘Er zijn voldoende andere manie-
ren om contact te houden binnen het manage-
ment. We dragen alle aspecten van ESG hoog 
in het vaandel en ik neem zoveel mogelijk de 
trein’, benadrukt de Global CEO. Voorafgaand 
aan ons gesprek heeft hij het Brusselse team 
toegesproken, en in de voormiddag was hij als 
keynote speaker te gast op de conferentie van 
ULI.
 
Christian Ulbrich kent het huis zeer goed. 
In 2005 kwam hij aan boord als Managing 

INTERVIEW

‘De trein is vertrokken, maar velen staan nog op het perron’
 
Interview met Christian Ulbrich, Global CEO van JLL 
 
Vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle noteerde in 2021 een recordomzet, en die koers 
werd aangehouden in het eerste kwartaal van dit jaar. ‘Maak je geen zorgen om JLL. 
Waar we echt wakker van moeten liggen, is de toekomst van onze planeet’, zet Christian 
Ulbrich de toon in een exclusief gesprek met Expertise. Martijn Reviers
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Director voor Duitsland en elf jaar later 
nam hij het roer van het moederschip over. 
Daarnaast is hij bestuurslid van het Partnering 
Against Corruption Initiative van het World 
Economic Forum en lid van de raad van be-
stuur van Vonovia SE, de grootste Europese 
residentiële vastgoedonderneming. Met pas-
sie voor zijn vak en met bezorgdheid over de 
klimaatproblematiek en de leefbaarheid voor 
de toekomstige generaties roept hij de vast-
goedsector op om zich te engageren voor een 
verduurzaming van de activiteiten.
 

Welke rol speelt Brussel in de strategie 
van JLL?

Christian Ulbrich: ‘Als hoofdkwartier van de 
Europese Unie is Brussel wereldwijd bekend 
en uitermate relevant. De krijtlijnen voor veel 
van de regelgeving worden hier getekend en 
die fungeren als leidraad voor andere landen 
en continenten. Daarom moedigen we elke 
ontwikkelaar in België en in het bijzonder 
Brussel aan om sterk in te zetten op verduur-
zaming. Je kan gewoon de regeltjes volgen 
met een minimum aan inspanning, of je kan er 
volledig voor gaan. Brussel kan een voorbeeld 
worden voor de rest van de wereld.’
 
Is de pandemie een accelerator voor de 
verduurzaming?
 
Christian Ulbrich: ‘We zijn bij JLL overgescha-
keld op een ‘net zero target’ lang voor er spra-
ke was van een pandemie, met wetenschap-
pelijk onderbouwde doelstellingen om onze 
ecologische voetafdruk maximaal te beper-
ken. Maar in het algemeen is de pandemie ze-

ker een bepalende factor geweest. Mensen 
veranderen hun gewoontes nu eenmaal niet 
vanzelf, ze worden gedreven door gebeurte-
nissen die hen ertoe verplichten. Dit klinkt 
misschien cynisch, maar eigenlijk we hebben 
we overstromingen en bosbranden nodig om 
ons te herinneren aan de realiteit van de kli-
maatverandering en om ons te dwingen te 
verduurzamen. De pandemie heeft ons her-
innerd aan de kwetsbaarheid van de mens en 
van de planeet.’ 
 
Spreken we dan van veranderingen op de 
korte of lange termijn?
 
Christian Ulbrich: ‘Onze sector kan niet anders 
dan zich op korte termijn te transformeren. De 
voorbije tien jaar lag het succes voor het ra-
pen in de vastgoedwereld. Nu het minder goed 
begint te gaan, moeten veel actoren zich her-
uitvinden. Op korte termijn zijn er uiteraard 
de uitdagingen inzake inflatie, stijging van de 
bouwkosten en de hogere interestvoeten. Dat 
zijn echter evoluties van voorbijgaande aard. 
We moeten wakker liggen van de duurzaam-
heidsdoelstellingen: daar zal het allemaal om 
draaien. Hoeveel gebouwen zijn in Brussel al 
CO2-neutraal gemaakt? Met een handvol ge-
bouwen op jaarbasis zoals nu het geval is, zul-
len we de doelstellingen voor 2050 niet halen. 
De transformaties zullen de huurprijzen op-
drijven, en dat zal misschien bij grote multina-
tionals nog niet voor te veel problemen zorgen, 
maar voor kleine ondernemingen wordt het 
minder evident. Het hele patrimonium moet 
aangepakt worden om minder koolstof uit te 
stoten, dat wordt de grote ‘gamechanger’.’ 
 
Wat zijn de knelpunten?
 
Christian Ulbrich: ‘Er zijn enorm veel uitda-
gingen waar we als sector voor staan die niet 
overal ter wereld in hetzelfde tempo wor-
den aangepakt en die vaak door de politiek 
worden onderschat. Europa staat in zijn aan-

Hoeveel gebouwen zijn in Brussel 
al CO2-neutraal gemaakt? Met een 
handvol gebouwen op jaarbasis 
zoals nu het geval is, zullen we de 
doelstellingen voor 2050 niet halen
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pak over het algemeen wel verder, al verliest 
men zichzelf soms in de praktische details. 
De Verenigde Staten zijn wat dat betreft veel 
pragmatischer: als het idee eenmaal gerijpt is, 
gaan ze er ook helemaal voor. Door de oor-
log in Oekraïne heeft Europa ook een stap 
achteruit gezet, wat ons voor nieuwe uitda-
gingen plaatst. Als mensen de energiefactuur 

niet meer kunnen betalen en de keuze heb-
ben tussen in het donker en de kou zitten, of 
zich te verwarmen met kolen, dan kiezen ze 
het laatste. De afhankelijkheid daarvan zal op 
korte termijn nog stijgen. Maar als we deze te-
rugval eenmaal hebben overwonnen, zullen 
we een gigantische versnelling zien in het hele 
duurzaamheidsverhaal.’ 
 
Is er voor duurzaamheid een aparte afdeling 
binnen jullie organisatief? 
 
Christian Ulbrich: ‘Bij alles wat we doen, elke 
dienst die we verlenen, is de component ESG 
betrokken. Het is dus onmogelijk om die af te 
scheiden en in een aparte afdeling te steken. 
Onze consulenten worden opgeleid zodat ze 
over de nodige basiskennis beschikken om 
onze klanten te adviseren tot op het punt waar 
onze ESG-experts het overnemen. Daarvoor 
hebben we een grootscheeps opleidingspro-
gramma op poten gezet, omdat die expertise 
hard nodig en schaars is. Over het algemeen 
voldoet een tiende van de gebouwen wereld-
wijd aan de groene standaard en voor 40 tot 
50% is een renovatie financieel haalbaar. Voor 
de rest is het interessanter om het gebouw af 
te breken en opnieuw op te bouwen volgens 
de hoogste standaarden inzake BREEAM. Het 

probleem is echter dat het gemiddeld 30 à 40 
jaar duurt om het CO2-gehalte van een ‘bruin’ 
gebouw te compenseren met een ‘groen’ ge-
bouw. Afbraak is dus zeker niet de juiste op-
lossing. We hebben ‘quick wins’ op gebied 
van CO2-reductie nodig om op de korte ter-
mijn tijd te kopen om de grotere problemen op 
lange termijn aan te pakken. We zullen moe-
ten accepteren dat we nog een hele tijd zullen 
vasthangen aan verouderde gebouwen met 
veel uitstoot, tenzij we ze kunnen voorzien 
van uitsluitend groene energie.’ 
 
Is het voor investeerders niet gewoon het 
makkelijkst om hun verouderde gebouwen 
te verkopen?
 
Christian Ulbrich: ‘Zolang er kandidaten zijn 
misschien wel. Momenteel vind je die nog, 
maar dat stopt wanneer iedereen begre-
pen heeft welke problemen die ‘brown buil-
dings’ met zich meebrengen. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn er banken die gestopt zijn met 
de financiering ervan, en veel fondsen willen 
ze al niet meer in hun portefeuille. Reconversie 
botst vaak op zijn limieten door een gebrek 
aan capaciteit en materialen, met prijzen die 
door het dak gaan als gevolg. De almaar stren-
gere regelgeving zal het er in de toekomst niet 
eenvoudiger op maken als de exploitatiever-
gunning voor een gebouw wordt ingetrokken 
omdat het niet meer aan de vereiste normen 
voldoet. De trein is in feite al vertrokken, maar 
velen staan nog op het perron.’
 
‘Het is een uitgelezen kans voor onze sector 
om zich aan te passen aan de nieuwe situatie 
en zich op kleine en grote schaal doelgericht 
te positioneren om van de wereld mee een be-
tere plaats te maken. Als we huurders ervan 
kunnen overtuigen om te verhuizen naar een 
groen gebouw, zal dat ontwikkelaars ertoe 
aanzetten om enkel nog ecologisch en duur-
zaam te bouwen. Onze invloed als makelaar is 
veel groter dan we soms beseffen.’

Het probleem is dat het gemiddeld 
30	à	40	 jaar	duurt	om	het	CO2-
gehalte van een ‘bruin’ gebouw 
te compenseren met een ‘groen’ 
gebouw. 
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STADSONTWIKKELING

Brussel brengt waardevolle 
gebouwen in kaart

Het Brussels Gewest wil zich behoeden 
voor flaters die in het verleden begaan 
zijn en omzichtiger omspringen met zijn 
bouwkundig erfgoed. Er wordt een kader 
gecreëerd voor promotoren om specula-
tie tegen te gaan. Wim Hendrickx

Dat was de boodschap op de voorstelling van 
de door Brussel uitgetekende strategie ter 
bescherming van zijn waardevolle naoorlog-
se gebouwen. De toehoorders werden uit-
genodigd in het iconische Marnix-gebouw 
van ING, dat aan de vooravond staat van een 
totaalrenovatie. 
‘Er zijn in het verleden te veel flaters begaan 
op het gebied van stedenbouw, waardoor 
onder meer een pareltje als het ‘Maison du 
Peuple’ van Victor Horta in de jaren 60 af-
gebroken werd om plaats te maken voor de 
Zaveltoren. Zulke scenario’s moeten we in de 
toekomst absoluut vermijden’, trok staatsse-
cretaris Pascal Smet van leer. 

Tweede leven voor het patrimonium
Om te voorkomen dat dergelijke misstappen 
zich herhalen, werkt de stedenbouwkundige 
administratie urban.brussels in samenwer-
king met de faculteit Architectuur van de ULB 
aan een wetenschappelijk onderbouwde in-
ventaris van de ongeveer 40.000 gebouwen 
opgetrokken in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog tot 1999, om daarna te bekijken 
welke behouden kunnen worden of een twee-
de leven kunnen krijgen.
‘Daarvoor zal proactief samengewerkt worden 
met de bevolking, die inspraak krijgt door op de 
website (monument.heritage.brussels) aan te 
geven welke gebouwen zij waardevol acht om 
te beschermen. Andere criteria zijn de archi-

tecturale waarde, specifieke aanwezige voor-
zieningen zoals kerken of sportinfrastructuur, 
en de rol die het gebouw speelt in het buurt-
leven’, duidt Géry Leloutre van architectenbu-
reau Karbon’ en verbonden aan de ULB. 
De database moet tegen eind volgend jaar 
klaar zijn en komaf maken met speculatie door 
een duidelijk kader te scheppen voor promo-
toren en investeerders over de mogelijkheden 
op het gebied van reconversie, renovatie of 
eventuele afbraak van een bepaald gebouw. 

Marnix-gebouw als voorbeeld
Met de reconversie van het Marnix-gebouw 
langs de kleine ring in Elsene wordt een van 
de iconen van het Brusselse naoorlogse pa-
trimonium klaargemaakt voor een tweede le-
venscyclus. Het gebouw werd in de late jaren 
50 ontworpen door de Amerikaanse architect 
Gordon Bunshaft in opdracht van de Bank 
Lambert, het latere ING, dat er al bijna 60 jaar 
zijn hoofdzetel heeft. Begin dit jaar werd ge-
start met de voorbereidende werken voor een 
verregaande energetische renovatie, waarbij 
het de ambitie is om volledig CO2-neutraal te 
worden en de hoogst mogelijke certificaten te 
behalen voor BREEAM en WELL (respectieve-
lijk ‘Outstanding’ en ‘Platinum’).
Het renovatieproject werd voorgesteld door 
CEO Peter Adams en Daniel Heuzel, Head 
of Corporate Real Estate & Facility Services 
bij ING. De architecten van A2M en Moreno 
behielden het oorspronkelijke ontwerp, maar 
maakten het toekomstbestendig met res-
pect voor waarden als transparantie, welzijn, 
kunst en innovatie. De benedenruimte wordt 
opengebroken, met de ondergrondse en ge-
lijkvloerse verdieping als het hart van het ge-
bouw, inclusief een restaurant en conferentie-
zaal, waarbij het voorplein geïntegreerd wordt 
in het stedelijke weefsel. De oplevering van 
de eerste vleugel wordt volgende zomer ver-
wacht, de hele renovatie zou klaar zijn tegen 
eind 2024.(18/05) 
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De 17 beursgenoteerde vastgoedvennoot-
schappen vertegenwoordigden aan het einde 
van het eerste kwartaal van 2022 samen een 
vastgoedwaarde van bijna 31,5 miljard euro. 
Dat is bijna 18% of ruim 4,7 miljard euro meer 
dan een jaar geleden. De specialist in logistiek 
vastgoed WDP nam als eerste de horde van 
de zes miljard euro en kroont zich tot de groot-
ste GVV, een positie die het overneemt van 
Cofinimmo, dat echter ook aardig op weg is 
om snel de kaap van zes miljard te ronden (zie 
tabel). Inmiddels zijn er 9 GVV’S die een por-
tefeuille van minstens een miljard euro con-
troleren, met Care Property Invest als nieuw-
ste lid van de club.
 
De portefeuilles die op een jaar tijd het snelst 
groeiden, waren die van Inclusio (+35%), 
Montea (+29%), Xior (+28%), WDP (+27%), 
Aedifica (+24%) en Intervest (+20%). In ab-
solute cijfers werd het meest geïnvesteerd 
door WDP, dat zijn portefeuille op een jaar tijd 
met ruim 1,3 miljard euro wist aan te dikken. 
Ook Aedifica (980 MEUR), Cofinimmo (855 
MEUR), Xior (439 MEUR) en Montea (423 
MEUR) investeerden fors en konden ook pro-
fiteren van een positieve herwaardering van 
hun portefeuilles door stijgende huurprijzen 
en een ‘yield shift’. 
 
De enige GVV waarvan de portefeuille in 
waarde daalde, was die van Vastned Belgium, 
dat de afgelopen periode geen panden kocht, 
maar wel enkele niet-strategische locaties 
wist af te stoten. De portefeuilles van de an-
dere GVV’s die in winkelvastgoed investeren 

(Qrf, WEB, Retail Estates en Ascencio) groei-
den met 1 à 4%.
 
Over de evolutie van de financiering van hun 
activiteiten was er in het eerste kwartaal nog 
weinig nieuws te melden. De stijging van de 
rentevoeten trok zich pas in april en mei fors 
door, waardoor de eerste tekenen van hoge-
re financieringskosten zich wellicht pas zullen 
manifesteren in de cijfers voor de eerste jaar-
helft, die in de zomer gepubliceerd worden. 
De schuldgraad ligt momenteel het laagst bij 
Inclusio (24,3%) en het hoogst bij Home Invest 
Belgium (53,83%).
 
  Magere prestatie aan de beurs
 
Hoewel de meeste GVV’s in het eerste kwar-
taal hun inkomsten zagen toenemen en hun 
portefeuilles lieten aangroeien, zetten de 17 
vennootschappen aan de beurs toch maar een 
matig resultaat neer. Hun aandelenkoersen 
ontsnapten niet aan de impact van het conflict 
in Oekraïne en de opwaartse druk op de fi-
nanciële rentes. Tussen het begin van het jaar 
en medio mei gingen hun koersen gemiddeld 
met bijna 6% achteruit. Befimmo niet meege-
rekend liep dat verlies op tot meer dan 8%. 
 
Befimmo was de voorbije weken immers het 
buitenbeentje op de beurs. Dankzij het aan-
gekondigde bod van de Canadese groep 
Brookfield schoot het aandeel van de kan-
toorspecialist 28% hoger. Niemand deed be-
ter, al maakte ook Qrf een opmerkelijke re-
monte. In totaal konden zeven GVV’s de afge-

ANALYSE

De GVV’s groeien, maar niet aan de beurs
 
De meeste GVV’s slaagden erin de afgelopen twaalf maanden hun portefeuille aan te 
dikken en hun huurinkomsten te verhogen. Aan de beurs ondergaan de vennootschap-
pen echter de onzekerheid en volatiliteit van de kapitaalmarkten.
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lopen beursperiode positief afsluiten, als was 
dat voor vier onder hen wel met de hakken 
over de sloot (zie tabel). De tien andere GVV’s 
eindigden in het rood, waarvan er zes slech-
ter presteerden dan de BEL20, de graadmeter 
voor de gehele Brusselse beurs. De grootste 
negatieve uitschieter was Montea, dat ruim 
dertig procent van zijn beurswaarde in rook 
zag opgaan. Het is duidelijk dat de specialisten 
in logistiek vastgoed de hausse die hun aan-
deel vorig jaar kende niet konden vasthouden, 
want naast Montea deelden ook WDP en ont-
wikkelaar VGP in de klappen. 
 

Voor de rest is er geen duidelijke lijn te trekken 
in de koers van de GVV’s. Op basis van het po-
sitieve resultaat van Qrf, Wereldhave, Retail 
Estates en Vastned zou men kunnen besluiten 
dat het winkelvastgoed iets crisisbestendiger 
is, maar dat geldt dan weer niet voor Ascencio 
en Warehouses Estates Belgium. Ook in 
het residentieel vastgoed was het beeld ge-
mengd: Home Invest en Xior eindigden po-
sitief, maar Care Property, Aedifica, Inclusio 
en Cofinimmo gaven terrein prijs. De enige 
constante is dat onzekerheid en volatiliteit de 
beurzen momenteel in hun greep hebben. 

 

KERNCIJFERS GVV’S 2022

GVV
Waarde
(MEUR)

Schuldratio
Koers (EUR)
03/01/2022

Koers (EUR) 
(19/05/2022

Evolutie

WDP 6309,8 36,00% 41,66 34,42 -21,03%
Cofinimmo 5889 44,20% 142,4 119,9 -18,77%
Aedifica 5014 43,20% 116,2 107,9 -7,69%
Befimmo 2865,8 40,30% 33,8 47 28,09%
Xior Student Housing 2012 49,10% 49 49,15 0,31%
Montea 1874,1 41,10% 133,8 102,8 -30,16%
Retail Estates 1759,88 49,15% 71 71,5 0,70%
Intervest O/W 1256 45,20% 28,85 25,45 -13,36%
Care Property Invest 1000,3 47,43% 26 24,35 -6,78%
Wereldhave Belgium 929,5 27,30% 51 52,3 2,49%
Home Invest Belgium 734,35 53,83% 120,5 121 0,41%
Ascencio 726,8 47,60% 54,4 50,5 -7,72%
Vastned Belgium 314,5 25,50% 30,3 30,4 0,33%
WEB* 301,743 45,97% 43,4 38,7 -12,14%
Inclusio 223,45 24,30% 18,78 15,9 -18,11%
Qrf 208,03 49,91% 10,95 11,9 7,98%
Immo Moury* 29,954 31,02% 46 43,6 -5,50%
BEL20 4335,28 3898,91 -11,19%
Dow Jones 36585,06 31490,07 -16,18%
* Cijfers 31/12/2021
Bron: Expertise, op basis van recente financiële rapporten
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Ondanks het feit dat Triginta pas zijn vijfde 
werkingsjaar ingezet heeft, behoort het met 
een portefeuille van ruim 280 MEUR toch al 
tot de grotere investeerders op de Belgische 
markt. Het geesteskind van Geert Wellens, 
voormalig vastgoedjournalist en medeoprich-
ter van de vermogensbeheerder Econopolis, 
maakte tijdens de covidperiode een flin-
ke groeispurt. Het team verdubbelde tot 22 
medewerkers en Triginta verhuisde eind vo-
rig jaar naar grotere kantoren in Sint-Denijs-
Westrem. Er wordt echter al voorzichtig uit-
gekeken naar een meer toekomstbestendige 
locatie. Een uitvalsbasis in bijvoorbeeld een 
gerenoveerde kerk zou als visitekaartje alvast 
kunnen tellen. 
 

Voor de dagelijkse werking stapte Jan 
Lambertyn van bij de start in 2018 mee in het 
verhaal. Hij begon zijn carrière als advocaat bij 
Eubelius en was nadien jarenlang de persoon-
lijke adviseur van de Antwerpse projectont-
wikkelaar Eric De Vocht (IRET). Samen met het 
team staat hij in voor de uitbouw en ontwikke-
ling van de portefeuille, terwijl Geert Wellens 
vooral de relaties met de aandeelhouders en 
de kapitaalwerving op zich neemt. 
 
Religieus vastgoed als stokpaardje
 
Binnen de activiteiten van Triginta springt de 
focus op de herbestemming van religieus erf-
goed het meest in het oog. Het bedrijf is ech-
ter ontstaan vanuit het idee om publieke pro-
jecten te realiseren die de overheid niet kan of 
wil doen. Dat resulteert in een brede en origi-
nele mix van vastgoedniches. Met privékapi-
taal mikt het niet alleen op het herbestemmen 
van vastgoed van congregaties en andere re-
ligieuze instellingen, maar ook op de realisatie 
van zorginfrastructuur en PPS-projecten met 
lokale overheden zoals scholen en overheids-
gebouwen. De meeste projecten worden in 
eigen regie of samen met partners uitgevoerd, 
om in de eigen investeringsportefeuille onder 
te brengen.  
 

STRATEGIE

‘Maatschappelijk engagement gaat 
samen met winstgevendheid’

Interview met Jan Lambertyn, CEO van Triginta
 
De ontwikkelaar-investeerder Triginta heeft de ambitie om binnen vijf jaar uit te groei-
en tot Europese referentie in de herbestemming van religieus erfgoed, met een porte-
feuille van 750 MEUR. Ook in andere vastgoedniches zoekt de groep naar projecten 
met sociale en maatschappelijke meerwaarde. Martijn Reviers
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‘We zoeken naar projecten die een commerci-
eel en maatschappelijk rendement opleveren 
met een visie op de langere termijn’, verhel-
dert Jan Lambertyn in een gesprek met onze 
redactie. ‘We zijn altijd op zoek naar manieren 
om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren. 
Voor het zorgvastgoed mikken we bijvoor-
beeld op levensloopbestendig wonen, met 
door technologie ondersteunde woonzorgin-
frastructuur, leefomgevingen voor mensen 
met een beperking en gezondheidscampus-
sen. Maar we kijken ook naar sociale woning-
bouw en een betaalbaar verhuurmodel. Ik ge-
loof bijvoorbeeld zeer sterk in het principe van 
‘real estate as a service’.’
 
Gediversifieerde portefeuille

Intussen bouwde Triginta een zeer gediver-
sifieerde portefeuille uit. Vorig jaar werd het 
patrimonium uitgebreid met de erfgoedsite 
Gambrinus in Brugge, de Sint-Helena-site in 
Sint-Gillis-Waas en de Paterskerk in Roeselare. 
Deze nieuwe acquisities vullen de lopende 

pijplijn aan met het Paterspand in Turnhout, 
de Trapsite en de Eandistip in Mechelen, zorg-
projecten in Merelbeke en Maldegem en de 
herontwikkeling van het voormalige voetbal-
stadion Vanderpoorten in Lier. In 2019 nam 
het bedrijf ook een meerderheidsparticipa-
tie in de zorgvastgoedontwikkelaar Sankt, 
die een achttal projecten in uitvoering heeft. 
Verschillende extra acquisities zitten nog in de 
pijplijn, waaronder een grote investering die 
de komende weken zal worden afgerond. 

Jan Lambertyn: ‘Recent hebben we ook een 
zorgproject in het centrum van Koekelare ver-
worven. het gaat om een project voor begeleid 
zelfstandig wonen voor mensen met een beper-
king. We mikken op 24-tal units. We sloten ook 
een princiepsakkoord met Oak Tree. Zij verhu-
ren betaalbare studio’s in cohousing projecten 
in heel Vlaanderen en dat voor mensen die wat 
extra zorg en ondersteuning nodig. Triginta zal 
instaan voor de verwerving van het vastgoed, 
Oak Tree voor de verhuur. Het gaat om een 
groeiplan van meer dan 25 miljoen euro.’
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Intussen zette Triginta ook de stap naar het 
buitenland. Het zette drie projecten op poten 
in een joint venture met Focus Real Estate, 
een bedrijf met 40 jaar ervaring dat zich even-
eens positioneert als een ontwikkelende be-
legger. Jan Lambertyn: ‘Bij de noorderburen 
staan er nog een zestal acquisities op het pro-
gramma. De markt in Nederland is een stuk 
liquider en het vergunningsproces verloopt er 
minder moeizaam dan in België. Op het vlak 
van de herpositionering van religieus erfgoed 
vallen er nog veel kansen te rapen. Op ter-
mijn streven we ernaar om als erfgoedont-
wikkelaar uit te groeien tot een referentie van 
Europees formaat. Tegen 2026 mikken we op 
een verdrievoudiging van onze portefeuille.’
 
Vertrouwen van de aandeelhouders
 
Triginta ging van start met 60 MEUR aan ka-
pitaal, opgehaald bij 47 familiale aandeelhou-
ders. Begin dit jaar werd bij een tweede ka-
pitaalronde nog eens 31 MEUR opgehaald, 
waarop de bestaande aandeelhouders op-
nieuw hebben ingetekend. ‘Dat heeft het ver-
trouwen een flinke boost gegeven, en het be-
wijst de kracht van onze aanpak op de lange 
termijn’, benadrukt Lambertyn. ‘Triginta ver-
wijst immers naar het Latijnse cijfer 30, of de 
periode waarop vastgoed normaal afgeschre-
ven wordt. Quick-wins interesseren ons niet. 
Natuurlijk moeten onze projecten winstge-
vend zijn, maar we hanteren een verdienmo-
del op de lange termijn. Niettemin zijn we er 
na drie jaar toch al in geslaagd een eerste keer 
een dividend uit te keren. Er zijn weinig start-
ups die dat kunnen zeggen.’
 
De beleggingen worden gestructureerd via 
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen 
(GVBF). Vorig jaar werd ook het fonds Hérité 
opgericht, dat zich binnen de groep ontfermt 
over de erfgoedprojecten, waarvoor samen-
gewerkt wordt met restaurateur en erfgoed-
expert Ruben Willaert. Triginta zelf werd her-

vormd tot een evergreenstructuur: een fonds 
zonder einddatum, maar met liquiditeitsmo-
menten en een dividendpolitiek. 
 
Vastgoedspeler met engagement
 
Jan Lambertyn behoort tot de nieuwe genera-
tie van vastgoedleiders die via de implemen-
tatie van technologie streven naar impact-
ontwikkeling. Dat engagement gaat al langer 
terug. Zo richtte hij samen met Rob Ragoen 
‘Talk Real Estate’ op in de periode dat ze sa-
men bij IRET actief waren. Na enkele jaren bij 
Immobel kwam Ragoen trouwens aan boord 
bij Triginta als Head of Development. Hun ini-
tiatief bracht jonge getalenteerde vastgoed-
professionals bij elkaar om ideeën en informa-
tie uit te wisselen. Lambertyn was lange tijd lid 
van de ‘ULI Young Leaders’. 
 
Triginta mikt niet alleen op maatschappe-
lijk relevant vastgoed, maar positioneert zich 
ook als een vastgoedbedrijf met een bedrijfs-
voering waarin transparantie, verantwoor-
delijkheid, inclusiviteit en diversiteit centraal 
staan. Voor alle partners - gaande van congre-
gaties en lokale overheden tot zorgverstrek-
kers - stelt het zich op als een betrouwbare en 
kwalitatieve partner. Bovendien omarmt de 
groep ook nadrukkelijk technologie en prop-
tech, en streeft Triginta ernaar om op termijn 
het grootste deel van de processen te auto-
matiseren. De raad van bestuur werd inmid-
dels aangevuld met onafhankelijke bestuur-
ders om meer externe expertise en ervaring 
aan te trekken. De geëngageerde zakenvrouw 
Tanja Michiels werd onlangs benoemd als on-
afhankelijke voorzitter. Het financiële luik van 
de activiteiten wordt opgevolgd door Inge Tas, 
een ervaren CFO die haar sporen verdiende 
bij Intervest en Vastned.
 
‘Projectontwikkelaars hebben bij het grote 
publiek nog altijd een slechte reputatie’, be-
sluit Lambertyn. ‘Dat is een van de belang-
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rijkste redenen waarom er zo vaak gesteigerd 
wordt bij de lancering van een nieuw project 
en waarom buurtbewoners massaal in beroep 
blijven gaan. We moeten af van de bedrijfs-
voering uit het verleden, en we dienen aan 
te tonen dat de vastgoedsector een essenti-
ele rol speelt in het creëren van maatschap-
pelijke meerwaarde en de verduurzaming van 
het vastgoedpatrimonium. Er staan in de vast-
goedsector jonge CEO’s op die een visie gelijk-
aardig aan de onze uitdragen. Dat is een evolu-
tie die mij gunstig stemt voor de toekomst van 
onze sector.’

JOURNAAL

AGRE lijft zorgvastgoeddochter 
van Ackermans & van Haren in

De vastgoedgroep AG Real Estate versterkt 
zijn aanwezigheid in het zorgvastgoed dankzij 
de overname van Anima, de uitbater en eige-
naar van seniorenhuisvesting binnen de hol-
ding Ackermans & van Haren. 
Er werd een akkoord gesloten met AvH 
(91,8%) en het management van Anima (8,2%) 
onder leiding van CEO Johan Crijns, voor de 
overname van 100% van de aandelen van de 
zorgspecialist. De transactie zal in de loop van 
het derde kwartaal afgerond worden en is nog 
onderworpen aan de goedkeuring van de me-
dedingingsautoriteit. Voor AvH genereert de 
verkoop van Anima een cashopbrengst van 
ongeveer 300 MEUR en een potentiële meer-
waarde van ruim 230 MEUR. In 2019 verkocht 
AvH ook al haar participatie van 71,72% in de 
Franse uitbater-investeerder van rusthuizen 
Residalya (HPA) aan DomusVi. AGRE werd in 
de transactie bijgestaan door de afdeling Real 
Estate van het advocatenkantoor Eubelius.
Anima werd opgericht in 2007 en omvat een 
netwerk met 24 woonzorgcentra waarvan 9 

in Vlaanderen, 7 in Brussel en 8 in Wallonië. In 
totaal vertegenwoordigt de portefeuille 2244 
rusthuisbedden, 257 assistentiewoningen en 
70 bedden voor herstelbedrijf. Het mikt op 
het hogere marktsegment in de seniorenhuis-
vesting. In 2021 realiseerde Anima een omzet 
van 99 MEUR (+3,5%) met een EBITDA van 
21,4 MEUR (+3,4%) op een balanstotaal van 
279,5 MEUR (+5,7%) en een nettowinst van 
4,4 MEUR (+19%).
Ruim de helft van het patrimonium of 64% 
van de beddencapaciteit betreft nieuwbouw. 
Anima heeft 78% van de gebouwen in eigen-
dom. Tegen eind 2024 zal het netwerk verder 
groeien tot 2947 bedden, onder meer door 
de opening van nieuwe zorgcentra op Tour 
& Taxis (juni 2022; 196 bedden) en op Parc 
de l’Alliance in Eigenbrakel (herfst 2022; 129 
bedden en 32 assistentiewoningen). De wer-
ken voor de nieuwbouw in Oudenaarde (64 
rusthuisbedden en 22 assistentiewoningen) 
zullen nog dit jaar worden aangevat. Ook de 
bouw van een nieuw zorgcentrum in Putte (98 
rusthuisbedden en 16 assistentiewoningen) is 
in voorbereiding. 
Dankzij de transactie vergroot AG Real Estate 
zijn portefeuille met zorgvastgoed richting 
800 MEUR. Voor de jongste editie van de 
Expertise 100 deelde de investeerder een 
portefeuille mee van 510 MEUR, waarvan 
236 MEUR in Belgisch zorgvastgoed. Door de 
overname wordt AGRE nu ook actief aan de 
operationele kant van de zorgsector. Anima 
heeft 1631 medewerkers in dienst. De groep 
AG is al vertrouwd met de exploitatie van 
vastgoed via zijn filiaal Interparking.(18/05)
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Signaleert Amazon het einde 
van de hype in logistiek?

De e-gigant Amazon heeft toegegeven dat het 
overdreven heeft gebouwd om aan de pakjes-
honger van de consumenten te voldoen tijdens 
de pandemie. Het bedrijf is van plan bijna één 
miljoen m2 magazijnen onder te verhuren en 
kijkt na of het lopende huurcontracten kan op-
zeggen of heronderhandelen. Een recent ar-
tikel in The Wall Street Journal geeft aan dat 
deze beslissing ‘zou kunnen’ aangeven dat de 
positieve impact van de coronacris op de vraag 
naar e-commerce over zijn hoogtepunt is. 
Dit wordt alvast bevestigd door de cijfers 
van het softwarebedrijf Salesforce dat elk 
kwartaal een Shopping Index publiceert. 
Wereldwijd zijn de online uitgaven in het eer-
ste kwartaal van 2022 met 3% gedaald en in 
België zelfs met 10%, de eerste daling sinds 
de lancering van de index 9 jaar geleden. Uit 
de beurskoers van de GVV’s was ook al geble-
ken dat Montea en WDP, maar ook VGP, de af-
gelopen maanden de hardste klappen kregen. 
Wijst dit op een normalisering of op het einde 
van de hype bij de institutionele beleggers?
In ons land heeft Amazon alvast geen grote 
distributiecentra. Die zijn vooral gelegen in 
Nederland en Duitsland. Binnenkort komt er 
wel een stedelijk pakjesmagazijn in de eerste 
fase van Blue Gate van Montea in Antwerpen. 
Tot dusver werd België door Amazon bevoor-
raad door externe bedrijven. De ‘delivery sta-
tion’ in Antwerpen moet toestaan om de regio 
in en rond de havenstad rechtstreeks te bele-
veren.(24/05)
 

IWG mikt op 200 Belgische 
coworkingplekken

De wereldwijde beursgenoteerde uitbater 
van flexkantoren IWG is van plan zijn aanbod 
in België fors op te trekken. Het is de ambitie 
om de komende vijf jaar het netwerk te ver-

viervoudigen van de huidige 46 operationele 
kantoren tot 200 vestigingen verspreid over 
het hele land. 
‘We hebben de ambitie om kantoren te ope-
nen van de Ardennen tot de Belgische kust. 
Overal in België moeten werknemers de mo-
gelijkheid krijgen om vlakbij huis te werken’, 
verduidelijkt CEO Mark Dixon ‘Daar gaat het 
om bij hybride werken: het evenwicht tussen 
thuiswerken, soms in een lokaal kantoor en 
soms op het hoofdkantoor in de hoofdstad, 
om zo een paar dagen per week of per maand 
samen te komen met collega’s. We breiden 
wereldwijd uit, maar België is in dat opzicht 
een belangrijke markt voor ons omwille van 
zijn centrale ligging in Europa.’
Dit jaar nog opent er een nieuw Spaces kan-
toor in Antwerpen-Zuid en wordt ook de 
Spaces locatie in Gent uitgebreid. IWG ziet 
een stijging in de vraag naar flexibele kantoor-
ruimte, en niet enkel in de typische kantoor-
steden zoals Brussel. Locaties zoals Hasselt 
(+63%), Mechelen (+40%), Herentals (+45%), 
Kortrijk (+42%) en Leuven (+59%) zagen hun 
maandelijkse bezoekersaantallen in maart stij-
gen ten opzichte van begin dit jaar nu meer 
mensen hun tijd verdelen tussen thuis en een 
lokale werkplek.(12/05)

CBRE verhoogt belang in 
coworkingbedrijf Industrious

Vastgoedadviseur CBRE verhoogt zijn belang 
in de Amerikaanse uitbater van coworking en 
flexkantoren Industrious. Het bedrijf kwam 
onlangs bij ons in het nieuws door de overna-
me van de Belgische branchegenoot Welkin 
& Meraki.
CBRE pompt nu 100 miljoen USD extra in 
Industrious ter ondersteuning van de interna-
tionale expansie. Deze injectie volgt op de in-
vestering van 230 miljoen USD eind 2020 en 
begin 2021. CBRE blijf zo ook de belangrijkste 
minderheidsaandeelhouder. 
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De investering weerspiegelt het geloof van 
CBRE in de snelgroeiende markt voor flexi-
bele kantoorruimte. 59% van de Amerikaanse 
gebruikers zegt dat flexruimte binnen twee 
jaar een ‘belangrijk deel’ (meer dan 10%) van 
hun portefeuille zal uitmaken, leerde de eer-
der dit jaar gepubliceerde Occupier Survey.
(18/05)

Orpea zet voor drie miljard 
zorgvastgoed in de etalage

De Franse rusthuisuitbater Orpea gaat meer 
dan een derde van zijn vastgoedpatrimonium 
verkopen, deels via een sale-and-leaseback-
operatie. In totaal gaat het om drie miljard 
euro in uitverkoop op een totale portefeuille 
van 8,179 miljard euro. Dat heeft het bedrijf 
meegedeeld bij de publicatie van zijn jaarcij-
fers. De verkoop van het zorgvastgoed van 
Orpea zou groeikansen kunnen bieden aan 
Belgische specialisten als Aedifica, Cofinmmo 
en Care Property Invest. 
De geplande verkoop is onderdeel van de uit-
voering van het financieringsplan om de ba-
lansschuld van de door schandalen geplaagde 
groep te verminderen. Tegen eind 2023 zou al 
voor minstens één miljard euro verkocht wor-
den en de volledige operatie zou tegen eind 
2025 afgerond moeten zijn. Ruim twee der-
de van het vastgoedpatrimonium van Orpea 
is gelegen in Frankrijk en de Benelux.(16/05)

SmartUnit structureert 
investeringen via GVBF

Het vastgoedfonds SmartUnit, gespeciali-
seerd in value-add beleggingen in semi-in-
dustrieel vastgoed, heeft de vennootschap 
DBS Real Estates omgevormd tot een gespe-
cialiseerd vastgoedfonds (GVBF). Via de over-
name van DBS Real Estates werd SmartUnit 
eind vorig jaar eigenaar van een site aan de 

Meldertsestraat in Halen, een karakteristiek 
gebouw met 5325 m2 magazijnen en 1202 m2 
kantoren.
De acquisities van SmartUnit verlopen via 
share deals waarbij de overgenomen ven-
nootschap wordt omgevormd tot een GVBF, 
om dan op een bepaald tijdstip te fuseren met 
de moederholding. Dat gebeurde eerder al 
met de opsporing van het vehikel Romimmo 
waarin de eerste aankoop aan de Scheldeweg 
5 in Boom in ondergebracht zat.
SmartUnit werd vorig jaar opgericht als een 
GVBF door Jean-Paul Sols (voorzitter), Dieter 
De Saeger (CEO) en Inge Tas (financieel advi-
seur). Het fonds heeft momenteel verschil-
lende nieuwe investeringsdossiers in de fase 
van het boekenonderzoek zitten met de am-
bitie om tegen de zomer tot een closing over 
te gaan.(18/05) 

Atenor zet strategische 
projecten in de rails

Atenor verwacht tijdens de eerste jaarhelft 
de verkoop van 145 appartementen en de af-
levering van de vergunning voor 65.000 m2 
aan nieuwe projecten. Dat meldt de beursge-
noteerde ontwikkelaar in zijn kwartaalupdate. 
Daarnaast zullen voor 217.500 m2 de vergun-
ningen worden aangevraagd. Voor de strate-
gische en grootschalige ontwikkelingen CCN, 
Move’Hub en Realex is dat inmiddels al ge-
beurd. Verder zal de bouw starten van 44.000 
m2 en verwacht Atenor ook 44.000 m2 te 
kunnen verhuren.
De portefeuille van Atenor omvat in totaal 32 
projecten in 16 steden en 10 landen, voor een 
totale oppervlakte van ongeveer 1,3 miljoen 
m2.(19/05)
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BELGEN IN HET BUITENLAND 

Eaglestone slaat nieuwe 
slag in Frankrijk

De Belgische investeerder-ontwikkelaar 
Eaglestone zet na de overname van de Parijse 
projectontwikkelaar Interconstruction bij-
na drie jaar geleden zijn veroveringstocht op 
Franse bodem verder. Er werd een akkoord ge-
sloten voor de overname van Cardinal Group: 
een ontwikkelaar, investeerder en vastgoed-
beheerder die actief is in het Île de France, 
de regio Rhône-Alpes en het Zuidwesten van 
Frankrijk. 
Het bedrijf heeft eveneens posities in de 
belangrijkste steden zoals Lyon, Grenoble, 
St-Etienne, Toulon, Marseille, Montpellier, 
Bordeaux, Tours en Dijon. Het is actief in een 
brede waaier van niches waaronder huisves-
ting, kantoren en beheerde residenties, als-
ook in de hotel- en ziekenhuissector. Via haar 
dochteronderneming Cardinal Gestion be-
heert de groep ook meer dan 40 locaties voor 
studentenhuisvesting, coliving en coworking-
ruimte, waarmee het de op drie na grootste 
onafhankelijke exploitant van Frankrijk is. 
Met 120 medewerkers wordt een jaarlijkse 
omzet van 180 MEUR gegenereerd. De over-
name vergt een investering van ongeveer 100 
MEUR.
Oprichter en voorzitter Jean-Christophe 
Larose en de managers van de verschillende 
dochterondernemingen blijven aan boord en 
zullen hun huidige functie blijven uitoefenen, 
en ook het merk Cardinal zal onder de vleu-
gels van Eaglestone verder blijven bestaan. 
De overname moet nog worden goedge-
keurd door de Franse mededingingsautori-
teit. Edmond de Rothschild Bank adviseerde 
Cardinal bij de transactie. 
Door de overname wordt Eaglestone Groep 
onder leiding van co-CEO’s Gaétan Clermont 
en Nicolas Orts een bedrijf dat 230 werkne-

mers zal tellen in drie landen, met meer dan 
800.000 m2 aan projecten in uitvoering voor 
een waarde van meer dan 2 miljard euro. Voor 
dit jaar wordt gemikt op een omzet van 700 
MEUR en een EBITDA van 75 MEUR. Met de 
overname van Cardinal is Eaglestone alvast 
goed op weg om de begin dit jaar geformu-
leerde ambitie waar te maken om de EBITDA 
van 2021 (53,65 MEUR) de komende drie jaar 
te verdubbelen.(23/05) 

BVI.EU steekt Franse grens over

Zoals aangekondigd heeft de gespecialiseer-
de ontwikkelaar van bedrijvenparken BVI.
EU zijn eerste buitenlands project gelan-
ceerd. In de Franse gemeente Escaudain na-
bij Valenciennes werd gestart met de werk-
zaamheden voor het Green Business Park 
Six Marianne waarvoor de ontwikkeling ver-
loopt in samenwerking met de Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
(CAPH). Het project voorziet in 9500 m2 be-
drijfsruimte met 27 modulaire units (150 tot 
700 m2) en 800 m2 kantoren. Voor de ver-
koop werkt het eigen team samen met loka-
le makelaar Aires d’Entreprises en Toastain & 
Laffineur. De oplevering is voorzien voor het 
tweede kwartaal van 2023. 
Recent betrok BVI.EU twee regionale hoof-
kantoren in zijn eigen projecten in Kontich en 
Waver om zijn buitenlandse groei te stroomlij-
nen. Binnenkort wordt gestart met een twee-
de Frans project in de buurt van Reims en ook 
het Duitse Essen staat op het programma.
(12/05)

Aedifica bestendigt groei in Ierland

De beursgenoteerde investeerder in zorg-
vastgoed Aedifica heeft de grondpositie ver-
worven voor de bouw van een nieuw Iers 
zorgproject. Voor een totale investering van 
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18,5 MEUR neemt de GVV een woonzorgcen-
trum met een capaciteit van 96 bewoners in 
portefeuille, dat eind volgend jaar wordt op-
geleverd in Dunshaughlin, ten noorden van 
Dublin. Het gebruik van energie-efficiëntie-
systemen moet bijdragen tot de verdere ver-
duurzaming van de portfolio. Met uitbater 
Grace Healthcare werd een huurovereen-
komst voor 25 jaar getekend aan een bruto 
rendement van 5%.(15/05)
in Naas, ten zuidwesten van de Ierse hoofd-
stad Dublin werd een woonzorgcentrum uit 
1999 in portefeuille genomen. Het gebouw 
werd later twee keer uitgebreid en gereno-
veerd in 2017. Het biedt onderdak aan 89 
senioren met hoge zorgbehoeften en wordt 
voor 20 jaar verhuurd aan Virtue, onderdeel 
van de Emera groep, op basis van een triple 
net huurovereenkomst aan een netto rende-
ment van 5,5%. De investering bedraagt 11 
MEUR.(19/05)

BEDRIJFSRESULTATEN

Nederland is succesfactor 
bij Retail Estates

De investeerder in retailparken en baanwin-
kels Retail Estates heeft de turbulentie van 
de covidperiode volledig verteerd en kan 
voor zijn gebroken boekjaar 2021-2022 cij-
fers voorleggen die de resultaten van pré-co-
vid boekjaar overtreffen. De EPRA-winst per 
aandeel steeg op jaarbasis met meer dan 4% 
en met 17% in vergelijking met het door co-
vid-19 geteisterde boekjaar 2019-2020. Het 
nettohuurresultaat steeg tot ruim 115 MEUR 
(+15%) door het wegvallen van huurkwijt-
scheldingen en nieuwe acquisities. De divi-
dendverwachting voor het nieuwe boekjaar 
wordt opgetrokken met ruim 2% tot 4,70 EUR 
per aandeel.

De bezettingsgraad normaliseerde op bijna 
98% en in Nederland zijn alle 245 winkelpan-
den volledig verhuurd. Door de verhoogde in-
teresse van de investeerders voor retailpar-
ken en de bijhorende yieldcompressie, kent 
het patrimonium in Nederland een belang-
rijke positieve herwaardering. Ook de waar-
dering van het Belgische patrimonium is licht 
stijgend. Door investeringen en opleveringen 
van nieuwe projecten, verminderd met bijna 
32 MEUR aan desinvesteringen, dikte de por-
tefeuille aan met 43 MEUR.
Voor de toekomst houdt Retail Estates er re-
kening mee dat de Oekraïne-crisis en de ver-
snelde stijging van de inflatie en energieprij-
zen de rentabiliteit van sommige huurders on-
der druk kan zetten. De GVV sluit met haar 
huurders huurcontracten af met vaste huren 
(geen omzethuren) die jaarlijks mee evolueren 
met de index en zonder plafond.(23/05) 
 
Kerncijfers Retail Estates
Portefeuillewaarde: 1759,88 MEUR
Bezettingsgraad: 97,83%
Operationele marge: 83,86%
Schuldgraad: 49,15%
Financieringskost: 1,95%

Mededingingsautoriteit keurt 
overname Befimmo goed

De Belgische mededingingsautoriteit heeft op 
6 mei de fusie goedgekeurd waarbij Brookfield 
via de vennootschap RE Invest Belgium de uit-
sluitende zeggenschap wil verwerven over 
Befimmo en haar dochterondernemingen 
door middel van een openbaar overnamebod. 
Dat meldt de GVV in zijn jongste kwartaalup-
date. Zoals bekend lanceerde Brookfield eind 
februari een vrijwillig openbaar overnamebod 
aan een prijs van 47,50 EUR per aandeel. Meer 
details zullen bekend worden gemaakt bij de 
publicatie van de definitieve prospectus. 
Intussen zet Befimmo de rotatiestrategie en 
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upgrading van zijn kantorenportefeuille ver-
der. Tijdens de eerste drie maanden van het 
jaar werden twee niet-strategische panden 
uit het Fedimmo-patrimonium verkocht in 
Brugge en Torhout. Er werd sinds begin dit 
jaar 6,7 MEUR geïnvesteerd in de upgrading 
van de bestaande gebouwen en 36 MEUR in 
de ontwikkelingspijplijn. De waarde van het 
patrimonium bleef nagenoeg stabiel op ruim 
2,8 miljard euro. 
Like-for-like werd een netto huurgroei gereali-
seerd van 6,3%, onder meer door een indexa-
tie van de huurprijzen. Het netto huurresultaat 
daalde evenwel met 13,4% ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar, toen er een een-
malige vergoeding was van 5,3 MEUR in ver-
band met een globale overeenkomst met de 
Regie der Gebouwen. De nieuwe huurcontrac-
ten voor de opgeleverde projecten hebben 
een positieve impact van 1,8 MEUR. De ope-
rationele marge verbeterde tot 72,9%.(17/05) 

Kerncijfers Befimmo 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 2865,8 MEUR 
Bezettingsgraad: 95,6%
Schuldratio: 40,3%

Montea dikt portefeuille 
aan met een tiende

De portefeuille van Montea is tijdens het eer-
ste kwartaal gegroeid met 176 MEUR (+10%), 
dankzij 128 MEUR aan bijkomende investe-
ringen en 47 MEUR latente meerwaarde op 
de bestaande portefeuille dankzij een yield 
shift met 6 basispunten en een stijging van de 
markthuurwaarden met 1,6%. Daarmee komt 
de kaap van twee miljard euro stilaan in zicht. 
Sinds begin vorig jaar werd voor 400 MEUR 
aan investeringen geïdentificeerd waarvan 
301 MEUR inmiddels werd gerealiseerd. Voor 
heel 2022 wordt de realisatie van een investe-
ringsvolume van 300 MEUR verwacht. In het 
kader van het programma Track’24 beoogt 

Montea een investering van 800 MEUR voor 
de periode 2021-2024.
De huurinkomsten stegen met 8% tot 20,688 
MEUR. Het EPRA-resultaat ging er een beet-
je op achteruit tot 15 MEUR, maar dat is het 
gevolg van een eenmalige vergoeding voor 
het niet uitoefenen van een voorkooprecht 
in Tilburg vorig jaar. Dit buiten beschouwing 
gelaten, zou het resultaat met 11% gestegen 
zijn. Voor het hele boekjaar wordt een EPRA-
resultaat per aandeel van 4 EUR vooropge-
steld, een stijging met 7% ten opzichte van vo-
rig jaar.(12/05) 
 
Kerncijfers Montea 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 1874,1 MEUR
Bezettingsgraad: 98,8%
Schuldratio: 41,1%

Care Property schaart zich 
bij de ‘club van één miljard’

De investeerder in zorgvastgoed Care 
Property Invest heeft tijdens het eerste kwar-
taal van 2022 zijn vastgoedpatrimonium bo-
ven de kaap van één miljard euro weten te til-
len. De GVV maakte onder meer zijn introduc-
tie in Ierland en wist zich te verzekeren van 
verschillende nieuwe projecten in Nederland 
en Spanje. 
Op jaarbasis stegen de huurinkomsten met 
ongeveer een vijfde tot 12,346 MEUR door de 
groei van de portefeuille en een indexatie met 
4,88% van de lopende contracten. Het ope-
rationele resultaat steeg met 45% tot ruim 15 
MEUR. De algemene kosten stegen wel met 
een half miljoen euro, onder meer door de uit-
breiding van het personeelsbestand. 
Door de sterke resultaten trekt Care Property 
zijn prognose op en mikt het nu voor het hele 
boekjaar op een winst van minstens 1,17 EUR 
en een dividend van 0,96 EUR per aandeel. In 
vergelijking met 2021 gaat het om een groei 
met een tiende.(18/05)
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Kerncijfers Care Property 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 1000,3 MEUR 
Bezettingsgraad: 100%
Schuldratio: 47,43%

Groei huurmarkt geeft 
Home Invest vleugels

Home Invest Belgium heeft het eerste kwar-
taal van 2022 afgesloten met een sterk resul-
taat. De GVV gespecialiseerd in woonvast-
goed wordt daarbij geholpen door de grote 
vraag naar kwalitatieve huurwoningen. Dat 
resulteerde in een recordbezettingsgraad van 
meer dan 98%. Het netto huurrresultaat steeg 
op jaarbasis met 14% tot bijna 7,5 MEUR. Het 
nettoresultaat steeg zelfs met ruim een kwart 
tot 14,7 MEUR. De operationele marge verbe-
terde tot 49,6% dankzij kostencontrole en het 
behalen van schaalvoordelen met het opera-
tionele platform. Voor het hele boekjaar ver-
wacht Home Invest een stijging van het EPRA-
resultaat per aandeel naar 5,2 EUR. 
Er werden geen nieuwe investeringen afge-
rond, maar Home Invest werkte wel het pro-
ject The Fairview in St-Lambrechts-Woluwe 
af, een nieuwbouw met 42 appartementen.
(18/05) 
 
Kerncijfers Home Invest 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 734,35 MEUR 
Bezettingsgraad: 98,2%
Schuldratio: 53,83%

Aedifica ziet huurinkomsten 
met een vijfde stijgen

De portefeuille van de zorgvastgoedinves-
teerder Aedifica is tijdens het eerste kwartaal 
van 2022 over de grens van 5 miljard euro ge-
wipt. Tijdens de eerste drie maanden van het 
jaar werd 117 MEUR geïnvesteerd. Er zijn voor 
nog eens 835 MEUR voorverhuurde projec-

ten en acquisities in uitvoering.  
De huurinkomsten stegen op jaarbasis tot 
64,9 MEUR (+22%) en de EPRA-nettowinst 
groeide met een kwart tot 40,4 MEUR waar-
door de winst per aandeel steeg van 0,97 naar 
1,11 EUR. De vooruitzichten voor het volledi-
ge boekjaar werden herbevestigd.(11/05)
 
Kerncijfers Aedifica 2022 Q1 
Portefeuillewaarde: 5014 MEUR
Bezettingsgraad: 100%
Schuldratio: 43,2%

Inclusio zit huurinkomsten 
fors stijgen

De beursgenoteerde specialist in betaalbare 
huurwoningen Inclusio is erin geslaagd zijn 
huurinkomsten in een jaar tijd met bijna twee 
derde te doen groeien. De inkomsten volgen 
daarmee de fors aangedikte vastgoedporte-
feuille (+39%). Het bedrijfsresultaat voor het 
resultaat op de portefeuille steeg met 46% tot 
1,145 MEUR. Inclusief de positieve herwaar-
dering van de bestaande gebouwen, het ge-
volg van de stijging van de huurprijzen na hun 
indexering, verdubbelde het nettoresultaat 
tot ruim 6 MEUR.
 De portefeuille omvat inmiddels 1019 woon-
eenheden die voor het grootste deel verhuurd 
zijn aan Sociale Huurkantoren die zelf zorgen 
voor de inning van de huren en het dagelijks 
beheer. Dit B2B-model zorgt voor een hoge 
operationele marge van 80%. Dankzij de lage 
schuldgraad beschikt Inclusio nog over een 
extra investeringscapaciteit van ongeveer 
120 MEUR.(22/05)
 
Kerncijfers Inclusio 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 223,45 MEUR 
Schuldratio: 24,1%
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Exits ondersteunen 
winstgroei van Nextensa

De ontwikkelaar-investeerder Nextensa sloot 
het eerste kwartaal van 2022 af met een 
winst van 21,8 MEUR. Dat is onder meer te 
danken aan de verkoop van de kantoorgebou-
wen The Crescent (Anderlecht) en Monnet 4 
(Kirchberg), wat resulteerde in een winst van 
5,3 MEUR. 
De huurinkomsten stegen met 2,1 MEUR naar 
17,2 MEUR, onder meer dankzij de bijdrage 
van de nieuwe operationele gebouwen op 
Tour & Taxis (Gare Maritime en Maison de la 
Poste) die stilaan op toerental raken. Like-for-
like was er een huurgroei van 4,2% door in-
dexatie en het verdwijnen van covid-toegiftes. 
Op T&T werd fase 2 van het Park Lane-project 
opgestart en van de 346 appartementen zijn 
er inmiddels 70 gereserveerd. Op Cloche d’Or 
in Luxemburg zijn 72 van de 185 appartemen-
ten op plan verkocht op het laatste deelpro-
ject op Ilôt D dat in de loop van 2024 opgele-
verd wordt. 
Gezien de gunstige evolutie van de projec-
ten verwacht Nextensa dat het nettoresultaat 
over het volledige boekjaar significant hoger 
zal liggen dan in 2021.(16/05) 
 
Kerncijfers Nextensa 2022 Q1
Portefeuillewaarde: 1437,381 MEUR 
(inclusief participatie Retail Estates)
Bezettingsgraad: 89,42%
Schuldratio: 53,68%

BPI noteert snelle verkoop 
woonprojecten

BPI Real Estate, de ontwikkelingstak van 
het beursgenoteerde bouwbedrijf CFE 
(Ackermans & van Haaren), noteert een zeer 
bevredigende verkoop van zijn woonprojec-
ten. In Brussel werd gestart met de bouw van 
het woonproject Serenity Valley, waarvan 

meer dan de helft van de 141 flats werden ver-
kocht. Ook in Luxemburg doen de residentiële 
projecten het goed. 
Het vastgoedbestand van de ontwikkelaar 
bedroeg op het einde van het eerste kwar-
taal 188,3 MEUR. De vergunning voor het 
project Move’Hub aan het Zuidstation werd 
ingediend, maar de vergunning voor het ge-
mengde project Brouck’R werd opgeschort 
nadat de sloopwerkzaamheden bijna waren 
voltooid.(19/05)

PERSONALIA

Befimmo herschikt zijn 
Raad van Bestuur

Op zijn algemene vergadering heeft Befimmo 
afscheid genomen van drie bestuurders: de 
voormalige CEO Benoît De Blieck, Kurt De 
Schepper en Wim Aurousseau. Hun rol wordt 
overgenomen door twee nieuwe niet-uit-
voerende bestuurders die benoemd werden 
voor een periode van één jaar. Het gaat om 
Armand-Benoît D’Hondt (Head of Healthcare 
bij AGRE) en Philippe de Martel (Head of Fund 
Management bij AXA Investment Managers-
Real Assets). Het mandaat van Etienne Dewulf 
als onafhankelijk bestuurder werd voor een 
jaar verlengd.
De andere leden van de Raad van Bestuur zijn 
CEO Jean-Philip Vroninks, Voorzitter Vincent 
Querton en de niet-uitvoerende bestuurders 
Anne-Marie Baeyaert, Sophie Goblet, Sophie 
Malarme-Lecloux en Alain Devos.(18/05)
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Nextensa neemt afscheid 
van sleutelbestuurders

De Raad van Bestuur van Nextensa heeft af-
scheid genomen van enkele bestuurders met 
een jarenlange staat van dienst. Zo werd het 
mandaat beëindigd van de vorige CEO Jean-
Louis Appelmans, net als dat van Jan Suykens 
(CEO van AvH) en Eric Van Dyck (ex-Cushman 
en Redevco)
De Raad van Bestuur bestaat nu naast 
CEO Michel Van Geyte en Voorzitter Piet 
Dejonghe uit Dirk Adriaenssen, Marcia De 
Wachter, Colette Dierick en Sigrid Hermans. 
An Herremans (lid van Executive Committee 
van AvH) en Hilde Delabie (Group Controller 
AvH) werden aangesteld als nieuwe niet-uit-
voerende bestuurders.(16/05)

Eaglestone wisselt van 
CEO in Luxemburg

Eaglestone neemt afscheid van Xavier 
Hauboldt, de eerste CEO van het in de 
herfst van 2015 opgerichte filiaal van de 
Belgische investeerder-ontwikkelaar in het 
Groothertogdom. Onder zijn leiding groeide 
het team uit tot 14 medewerkers met een pro-
jectportefeuille van 40.000 m2. 
Zijn rol wordt in september wordt overgeno-
men door Eric Dothée die momenteel COO 
van Eaglestone in Luxemburg is. Hij beschikt 
over een ruime ervaring en was eerder aan de 
slag bij vastgoedbedrijven als DTZ en IKO Real 
Estate.(24/05)

Xior heeft een nieuwe voorzitter

Leen Van Den Neste heeft haar mandaat be-
eindigd als Voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Xior Student Housing. Zij maakte deel uit 
van het bestuur sinds de beursgang in 2015. 
Ze is voorzitster van het directiecomité van 

de bank VDK en is ook bestuurder bij Retail 
Estates. 
Haar rol als Voorzitter bij Xior wordt overge-
nomen door Wilfried Neven die al bestuurder 
is bij Xior sinds 2015. Hij is Chief Customer 
Experience Officer en vice-CEO bij Ethias. 
Verder werden Conny Vandendriessche 
(Managing Partner The House of HR) en 
Colette Dierick (CEO ING Luxemburg) be-
noemd tot nieuwe bestuurders.(22/05) 

Vanderschrick ook bestuurder 
bij Retail Estates

Dirk Vanderschrick is gecoöpteerd als nieu-
we bestuurder bij Retail Estates. De aanstel-
ling komt er na het vertrek van Christophe 
Demain die negen jaar in de Raad van Bestuur 
heeft gezeteld. Begin mei werd Vanderschrick 
ook al opgenomen als bestuurder bij Intervest 
Offices & Warehouses.
Dirk Vanderschrick heeft een Master in  
Handels- en Financiële Wetenschappen 
(Vlekho) en Master of Business Administration 
(Vlerick Business School). Hij bouwde een uit-
gebreide ervaring op in de bank-en verzeke-
ringswereld waar hij tot voor kort CEO was bij 
Belfius Insurance.(24/05) 

Desmyter verlaat Aldea en wordt 
bestuurder bij Cofinimmo

Anneleen Desmyter zal op 7 juni haar activi-
teiten beëindigen als CEO van Aldea Group, 
een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds en 
exploitant van zorgfaciliteiten. Ze heeft plan-
nen voor de oprichting van een nieuw initia-
tief voor de verduurzaming van residentieel 
vastgoed. Ze zal deze nieuwe uitdaging com-
bineren met de functie van onafhankelijke be-
stuurder bij Cofinimmo, waar ze zopas op de 
algemene vergadering werd benoemd voor 
een periode van vier jaar. 
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Anneleen Desmyter was mede-oprichtster 
van Quares en was er partner van 2004 tot 
2019, voordat ze van 2013 tot 2019 de taak 
van CEO van Qrf op zich nam. Ze behaalde 
een diploma toegepaste economie (KUL), een 
MBA (UCL) en een Master in onroerend goed 
(UA). 
Bij Cofinimmo werd naast Anneleen Desmyter 
ook de Duitser Michael Zahn benoemd tot 
nieuwe onafhankelijke bestuurder. Hij was 
jarenlang CEO van Deutsche Wohnen en be-
kleedde verschillende leidinggevende func-
ties in de vastgoedsector.(12/05)

Cushman heeft nieuw 
hoofd Design + Build 
 
Cushman & Wakefield heeft Daciana Hagea 
benoemd aan het hoofd van de afdeling 
Design + Build in België en Luxemburg. Ze 
volgt Country Head Luxembourg Sébastien 
Bequet op, die de functie ad interim uit-
voerde, en zal verantwoordelijk zijn voor de 
operationele en financiële prestaties van de 
activiteiten.
Ze begon haar loopbaan in New York, on-
der meer bij Yoo, de door John Hitchcox en 
de bekende ontwerper Philippe Starck opge-
richte brandingspecialist die vastgoed en de-
sign combineert. Terug in België ging ze aan 
de slag als Senior Project Architect bij het ar-
chitectenkantoor B2Ai waar ze betrokken was 
bij Brusselse projecten als The One (Atenor), 
Brucity (AGRE) of de renovatie van het histo-
rische gebouw in de Koningsstraat 20, waar 
de nieuwe kantoren komen van de afdeling 
Wealth Management van BNP Paribas Fortis.
Behalve haar ruim 15 jaar ervaring in de 
bouwsector behaalde Daciana Hagea een di-
ploma burgerlijk ingenieur-architect aan de 
UCLouvain en een master Architectuur en 
Urban Design aan de Columbia University.
(15/05)

Immogra versterkt 
zich met een CIO

Wim Coppens is gestart als Chief Investment 
Officer bij Immogra. In zijn nieuwe functie zal 
hij de Gentse vastgoedgroep ondersteuning 
bieden in de groei van de portefeuille met 
de inkomsten genererende activa en hybride 
eigendommen.
Hij komt over van Brody waar hij in 2019 aan-
getrokken werd als Head of Real Estate, om 
een jaar geleden over te schakelen naar de 
functie van COO Real Estate Investments. 
Coppens behaalde een master in real estate 
(KULAK) en begon zijn carrière in 1993 bij 
Immopro. Vanaf 2014 werkte hij vijf jaar op de 
afdeling Real Estate & Facility Project bij het 
farmabedrijf Roche.(16/05) 

Patrizia breidt team voor 
asset management uit
 
Hanne Maes is aan de slag gegaan als Asset 
Manager bij Patrizia Belux. Ze komt over van 
AG Real Estate waar ze sinds 2010 werk-
zaam was, eerst als Property Manager en la-
ter ook als Asset Manager. Maes studeerde 
Facility Management (Kaho Sint-Lieven) en 
behaalde een Master in Vastgoedkunde aan 
de Université Paris-Est Créteil (UPEC).
Het team van Patrizia Belux onder leiding van 
Country Head Suzy Denys telt nu drie Asset 
Managers die aangestuurd worden door Head 
of Asset Management Saskia Roosen.(16/05) 
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Avenue de la Renaissance  
1, 1000 Bruxelles

L 125 230
Avocat Basar 
Yilmaz

Bathim & Co

Spectrum, Bd 
Bischoffsheim 12-21, 
1000 Bruxelles

E 286 250 Cooley CBRE

Solaris, Chee de La Hulpe 
120, 1000 Bruxelles

R 4560 185* NautaDutilh BNPP Real Estate

Central Gate, Ravenstein 
50, 1000 Bruxelles

L 316 225 Radix.ai Bathim & Co

Monnaie-Building, Rue 
du Fosse-aux-Loups 28, 
1000 Bruxelles

L 100 360 Classy Fit Gaine Bathim & Co

Le Marquis, Rue du 
Marquis 1, 1000 Bruxelles

L 748 210* Allegis
Cushman & 
Wakefield

Ch. de Louvain  467, 
1030 Schaerbeek

L 70 115 HIA Knight Frank

Chee de Louvain 467, 
1030 Schaerbeek

L 75 115 Help4You Bathim & Co

K-nopy, Rue de Treves 31, 
1040 Bruxelles

P 8200 n/a
Embassy of the 
Netherlands

Cushman & 
Wakefield

Av. Louise 209, 
1050 Bruxelles

L 333 170 Quinz Structura.biz

Blue Tower, Av. Louise 
326, 1050 Bruxelles

E 247 225*
Lazard Frères 
Gestion Belgique

BNPP Real 
Estate; CBRE; 
Cushman & 
Wakefield

Bastion Tower, Pl. du 
Champ de Mars 5, 
1050 Ixelles

L 774 250
Weil, Gotschal & 
Manges 

CBRE

		TAKE-UP		|		KANTOREN	&	SEMI-INDUSTRIE		| MEI 2022

Legende. Deal : L=verhuur; E=uitbreiding; R=hernieuwing; P=aankoop. Alle oppervlaktes= 'gross lettable 
area' (GLA). Prijzen met * zijn vraagprijzen of geschatte huurwaardes. Informatie zoals meegedeeld door de 
betrokken makelaar(s).

Adres Deal GLA Huur Huurder-Koper Makelaar(s)

KANTOREN BRUSSEL
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Rue Potaerdegat  22, 
1080 Molenbeek

P 670 115
La Maïs (Agence 
Sociale de 
Molenbeek)

Knight Frank

Green Corner, Av. de 
Tervueren 412, 
1150 Woluwe-St-Pierre

L 265 140*
My Next 
Company

Bathim & Co; 
Cushman & 
Wakefield

Serenitas A-B-C, 
Av. Edmond Van 
Nieuwenhuyse 2, 
1160 Auderghem

L 1471 195 Capital @work BNPP Real Estate

Gravity, Av. Herrmann-
Debroux 40, 
1160 Auderghem

L 55 140 JCB RE Bathim & Co

Gravity, Av. Herrmann-
Debroux 40, 
1160 Auderghem

L 97 140 POSCO Bathim & Co

Souverain Plaza, Bd du 
Souverain 165, 
1160 Auderghem

R 2322 120* Edenred
Cushman & 
Wakefield

Networks Forest, Bd de 
l'Humanite 292, 
1190 Forest

L 741 130 ACH Bouw Bathim & Co

Bd Brand Whitlock 87, 
1200 Woluwe-St-Lambert

L 225 135
Office des 
Propriétaires

Bathim & Co

Collines de Wavre V, 
Avenue Einstein 12, 
1300 Wavre

L 410 150 Oncomfort CBRE

Park Lane, Culliganlaan 2, 
1831 Diegem

L 190 125
Lexmark 
International

CBRE

Fountain Plaza, 
Belgicastraat 17, 
1930 Zaventem

L 111 110 Diva Construct Bathim & Co

Corporate Village Gent, 
Da Vincilaan, 
1930 Zaventem

L 150 155* SLH
Cushman & 
Wakefield

KANTOREN REGIO’S

Paardenmarkt 68, 
2000 Antwerpen

L 123 140 DRDH Architects Ceusters

WAW-Building, 
Mechelsesteenweg 64, 
2018 Antwerpen

P 1076 n/a Pifoni Ceusters

Luxemburgstraat  2b3 , 
2321 Meer

R 1007 90*
Flir Trading 
Systems

Cushman & 
Wakefield

http://expertisemedia.be


  expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | EXPERTISE NEWS 637 | 26.05.2022 37

Arsenaalstraat  2, 
2800 Mechelen

L 380 130* Apogado CBRE

Eandistip, 
Rondekruisplein, 
2800 Mechelen

L 1300 155 Voka n/a

Eandistip, 
Rondekruisplein, 
2800 Mechelen

L 340 175 Deutsche Bank CBRE

Trichterheideweg 11, 
3500 Hasselt

L 53 145 Actief Construct Ceusters

Namur Office Parc I, Av. 
des Dessus-de-Lives 6, 
5000 Namur

L 460 155 ARHS Spikeseed Knight Frank

Chaussée de Marche  919, 
5100 Wierde

L 500 126

La Ligue Royale 
Belge Pour la 
Protection des 
Oiseaux

BNPP Real Estate

Rue Santos-Dumont  3, 
6041 Gosselies

L 130 130* Euro Burotic
Cushman & 
Wakefield

Lieven Bauwensstraat 20, 
8200 St-Michiels

L 30 187 Kaur Turner

Baron Ruzettelaan 5, 
8310 Assebroek

L 874 136 Brugge.inc Turner

Rogierlaan 42, 
8400 Oostende

P 200 n/a Maison G Turner

Esplanade Oscar Van de 
Voorde 1, 9000 Gent

L 202 220 Vigo CD-Vastgoed

Kouter 1, 9000 Gent L 250 143 Azumuta Ceusters

Blue Towers Schelde & 
Arte, Ottergemsestwg, 
9000 Gent

L 3291 165* Hudson
Cushman & 
Wakefield

Kerkstraat 106, 
9050 Gentbrugge

L 198 102 Buy-Aid CD-Vastgoed

Poortakkerstraat 41, 
9051 St-Denijs-Westrem

L 210 120 EMAsphere Ceusters

Drukkerijstraat 11, 
9240 Zele

L 653 130
Collective 
Consulting

Turner

Godveerdegemstraat 38, 
9620 Zottegem

L 86 84
Slotenmakerij De 
Vos

Turner
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SEMI-INDUSTRIE & LOGISTIEK

Chaussée de Haecht 
1221, 1130 Haeren

L 2802+446 65/130* Brico Belgium JLL

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

L 206 75 Med Group Structura.biz

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

P 246 75 Aras Express Structura.biz

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

P 206 75 Med Group Structura.biz

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 167 n/a
Wine & Food 
Consulting

CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 126 n/a Pandect CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 134 n/a Marcam CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 455 n/a HBM
CD-Vastgoed; 
JLL

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 160 n/a BRTC CD-Vastgoed

Bijkhoevelaan 3, 2
110 Wijnegem

L 125+271 45/110
Badkamer-
renovatie 
Claessens

CD-Vastgoed

Wezel 4, 2230 Herselt P 1148 n/a Van Loy Aximas

Lilsedijk 29E, 2340 Beerse L 262 68 JV Agency Ceusters

Mallekotstraat  73, 
2500 Lier

P 280 n/a Private
Anker18; 
Structura.biz

Oudebaan  9, 
2530 Boechout

P 580 n/a Ixato Structura.biz

Lescluzestraat 64, 
2600 Berchem

L 300 72
Wolfpack 
Calisthenics

Ceusters

Schietveld, 
Essensteenweg 16, 
2950 Kapellen

L 270 71
Brouwerij d’Oude 
Caert

Ceusters

Bietenweg  22, 
3300 Tienen

L 575 48 Grupo Amygo Aximas
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Assent Business Park, 
Langeronde 17, 
3460 Bekkevoort

P 210 n/a Best Electronics Ceusters

Dijkstraat 7, 3950 Bocholt L 800 30 Versus Omega CBRE

3ème Avenue  16 , 
4040 Herstal

P 3000 n/a Thema Invest
Cushman & 
Wakefield

Rue du Parc  50, 
4432 Alleur

L 670 54 Tiers Mobility BE BNPP Real Estate

Smart pharma hub, 
5030 Gembloux

L
39000+

1500
n/a

Yusen Logistics 
Benelux 

n/a

Garocentre Weerts, 
7100 La Louvière

P 35000 n/a
Weerts Supply 
Chain

n/a

Sint-Pietersgroenestraat  
1, 8000 Brugge

L 87 65 Kaur Turner

Oostendelaan 272 B10, 
8430 Middelkerke

L 90 63
Hendrix 
Construct

Turner

Oostendelaan 272 B11, 
8430 Middelkerke

L 90 63 Elima Interieur Turner

Kalvariestraat 20, 
8510 Marke

P 6667 n/a Hercull Turner

Evolis 91, 8530 Harelbeke L 2000 40 Smappee Ceusters

Evolis 119, 8530 
Harelbeke

L 3150 40
St. Luc Labels & 
Packaging

Ceusters

Hoge Barrièrestraat 11, 
8800 Roeselare

L 1700 34*
Vanheede 
Environmental 
Services

JLL

Nelca Zuid, Stationsstraat 
80, 8860 Lendelede

P 808 n/a TVW Laswerken
Panorama; 
Turner

Langerbruggestraat  112 , 
9000 Gent

L 4000 48* DFDS Logistics JLL

Burchtstraat 160, 
9150 Kruibeke

P
1000
+500

n/a Mowfood Anker18

Kasteleinstraat 13A, 9
150 Kruibeke

L 1357 67 Europochette Ceusters

Wolfsakker  4, 
9160 Lokeren

L 1165+290 37/75* EZ Systems JLL

Mechelsesteenweg 330, 
9200 Dendermonde

L 159 70
Riemslagh 
Interieur

Anker18

Damstraat 17, 
9230 Wetteren

P 500+112 n/a Private
CD-Vastgoed; 
Turner

Sluis 2c, 9810 Eke P 619 n/a SGL3217
CD-Vastgoed; 
Turner
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