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De positie van Brussel als economisch hart van ons land 
is tijdens de coronacrisis overeind gebleven. Maar de 
hoofdstad is wel het meest onderhevig aan de impact 
van het thuiswerk. Ook winkeliers moeten zich aan 
deze nieuwe realiteit aanpassen. 
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COLOFON

Op een retaildag in Antwerpen gaf de super-
marktketen Delhaize aan dat ze in Brussel voor 
een grote denkoefening staat. Een groot deel 
van de winkels in de kantoorwijken moet wor-
den aangepakt nu ze in een neerwaartse spi-
raal zitten sinds de uitbraak van de pandemie. 
 
In een recent rapport geeft vastgoedadviseur 
Cushman & Wakefield aan dat de pandemie 
en de daaruit voortvloeiende nieuwe manier 
van werken de evolutie van het kantoren-
landschap grondig zal wijzigen. Kantoren zul-
len zich verspreiden over het hele land, en in 
Brussel zullen de hoofdkwartieren van de be-
drijven en de overheden zich nog meer con-
centreren rond de grote mobiliteitshubs. Dit 
zal een belangrijke impact hebben op de evo-
lutie van het stedelijke weefsel, die zich bo-
vendien in snel tempo zal manifesteren. De 
oude logica van de passantenstromen in de 
kantoorwijken en rond de grote treinstations 
is daardoor bijna van de ene dag op de andere 
gewijzigd. 
 
De mobiliteitsrapporten van Google be-
vestigen dit. In Brussel waren er de afgelo-
pen week 12% minder bezoekers voor de-
tailhandelslocaties en 18% minder op werk-

locaties. In Vlaanderen lagen deze cijfers op 
-10% voor werklocaties, maar wel op +8% 
voor detailhandel. Wallonië kan zelfs een stij-
ging met 11% voor detailhandel voorleggen, 
terwijl er slechts 6% minder mobiliteit is rond 
werklocaties. 
 
Voor de grote winkelconcentraties rond de 
Nieuwstraat en in de hoogstad zal de impact 
nog meevallen. Het agentschap hub.brussels 
telde eind april in de Nieuwstraat voor het 
eerst weer meer bezoekers dan voor de pan-
demie. Het is vooral de retail die mikt op de 
kantoorwerkers die zich zal moeten herbron-
nen. Voor de coronapandemie trokken dage-
lijks 365.000 pendelaars naar Brussel. Twee of 
drie dagen op kantoor in plaats van vijf heeft 
uiteraard een impact op wat zij in de hoofd-
stad spenderen. 

Martijn Reviers 
hoofdredacteur
mreviers@expertisenews.be
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INVESTERINGEN

Tans versterkt positie aan 
de Guldenvlieslaan

De privéholding Tans Group (Kolmont) is in 
het kader van een voorkooprecht eigenaar ge-
worden van het pand aan de Guldenvlieslaan 
2 in de hoogstad van Brussel. De eigendom 
van 740 m2 omvat een winkelpand op de be-
nedenverdieping, verhuurd aan het horeca-
bedrijf van de familie Haelterman, en twee 
appartementen op de verdieping, die toegan-
kelijk zijn via de achterkant van het gebouw. 
Expertise schat de investeringswaarde (kos-
ten inbegrepen) op ongeveer 4 MEUR. 
De verkoper is een Brusselse privébeleg-
ger die werd bijgestaan door Cushman & 
Wakefield. Tans is al eigenaar van het naast-
gelegen bankfiliaal van ING op de hoek met de 
Elsensesteenweg.(11/05) 

RPD koopt baanwinkelsite 
in Oostende

Projectontwikkelaar Retail Property 
Development (RPD) is eigenaar ge-
worden van een baanwinkelsite aan de 
Torhoutsesteenweg 673 in Oostende. Het 
gaat om een unit van 4600 m2, vrij van huur-
der, op een site van meer dan 7500 m2. De 
verkoper is een privébelegger. De transactie 
werd bemiddeld door het team Private Wealth 
van CBRE. Recent organiseerde de vastgoed-
adviseur ook de verkoop tussen particuliere 
investeerders van twee andere winkels aan de 
Kammenstraat 46 in Antwerpen (80 m2 ver-
huurd aan Komono en verkocht aan een yield 
van 6,07%) en de leegstaande winkel van 48 
m2 aan de Steenweg 48 in Mechelen. Volgens 
de inschatting van de redactie vertegenwoor-
digen de drie deals samen een investeringsvo-
lume van iets meer dan 4 MEUR.(18/05) 

Leoville slorpt horecapand 
in Mechelen op

De private investeringsgroep Leoville 
Properties gaat zijn patrimonium in het kern-
winkelgebied van Mechelen uitbreiden door 
opslorping van het filiaal Boston. Dat blijkt 
uit de neerlegging van een fusievoorstel in 
het Staatsblad. De over te nemen vennoot-
schap is eigenaar van de winkel van 95 m2 aan 
de IJzerenleen 21, die recent werd verhuurd 
aan het sushirestaurant Yokoso. Expertise 
schat de investeringswaarde op ongeveer 1,4 
MEUR.
Leoville is in deze straat ook al eigenaar van 
het naastgelegen pand op nummer 23, goed 
voor 100 m2 verhuurd aan Hawaiian Poké 
Bowl. Ook de winkel op nummer 31, verhuurd 
aan Pitaya, zit sinds begin dit jaar in de porte-
feuille van Leoville.(19/05) 

Twee Brusselse supermarkten 
wisselen van eigenaar

Makelaar CBRE heeft recent bemiddeld in 
de verkoop van twee supermarkten in het 
Brusselse gewest:
- Herpain Urbis nam van een privébelegger 
het pand aan de Ninoofsesteenweg 426-430 
in Anderlecht over. Het gaat om het volledige 
gebouw met gelijkvloerse unit van 800 m2 en 
twee etages, met mogelijkheid tot een resi-
dentiële ontwikkeling. De winkel is verhuurd 
aan de supermarkt ‘Aswak Souss’.
- In een transactie tussen twee particuliere in-
vesteerders wisselde het pand aan de Vorstse 
Steenweg 232 in Sint-Gillis van eigenaar. De 
winkel van 183 m2 met kelder is verhuurd aan 
een buurtwinkel van Carrefour Express. Het 
netto aanvangsrendement bedraagt 5,70%.
Het team Private Wealth van CBRE bemid-
delde de afgelopen weken in een zestal trans-
acties met een totale investeringswaarde van 
ongeveer 11,5 MEUR.(12/05) 
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EXPANSIE

Snipes en Madame Coco 
versterken Rive Gauche

Het winkelcentrum Rive Gauche in Charleroi 
heeft twee nieuwe huurders kunnen strikken 
ter versterking van de branchemix. De trans-
acties werden voor rekening van eigenaar 
CBRE Investment Managers bemiddeld door 
Cushman & Wakefield en Ceusters. 
- Een nieuwkomer is de Turkse woondecora-
tieketen Madame Coco, die tekende voor een 
unit van 192 m2. De keten opende haar eerste 
Belgische vestiging in 2019 in City2 in Brussel. 
- Verder opent de Duitse keten in sneakers 
en streetwear Snipes een boetiek van 337 
m2.(22/05) 
 

Vernieuwde concepten 
openen in M2 Shopping

Begin deze maand heropenden in M2 
Shopping in Maasmechelen enkele win-
kelconcepten. De Nederlandse discounter 
Action vernieuwde zijn interieur en biedt er 
nu op een oppervlakte van 1255 m2 een rui-
mer assortiment aan. Om de klant een nieuwe 
winkelervaring te bieden, kreeg de telecom-
winkel van Essec/Proximus (155 m2) een luch-
tige make-over.  
Het winkelcentrum van de groep Société de 
Centres Commerciaux de Belgique (SCCB) is 
23.500 m2 groot, verdeeld over 48 units met 
onder meer Albert Heijn (3226 m2) als trekker. 
Net voor de coronacrisis werden ook plannen 
gelanceerd voor een extra galerij van bijna 
5000 m2 voor een breder aanbod horeca en 
leisure.(15/05)

Nummer zes voor 
dierenspeciaalzaak Cats & Dogs

Cats & Dogs heeft zijn zesde winkel geopend in 
het voormalige pand van Aldi aan de Generaal 
Deschachtstraat 37 in Sint-Katelijne-Waver. 
De voormalige supermarkt werd opgesplitst 
met 500 m2 voor de dierenspeciaalzaak. De 
overige oppervlakte wordt ingenomen door 
Carrefour Express. 
De Belgische keten opende eerder al vestigin-
gen in Schilde, Sint-Job, Kalmthout, Rijkevorsel 
en Lier. Alle vestigingen samen hebben een 
oppervlakte van ongeveer 3000 m2.(24/05)

Aldi koopt site in 
Sint-Pieters-Leeuw

De voedingsdistributeur Aldi is eigenaar ge-
worden van een site aan de Bergensesteenweg 
339 in Sint-Pieters-Leeuw. De eigendom om-
vat een bedrijfsgebouw van 2200 m2 op een 
terrein van 6000 m2. Het gaat om een aan-
delentransactie door de overname van de 
vennootschap OK Invest. De transactie werd 
bemiddeld door Alcott Consulting (Salvatore 
Ambrosio), de exclusieve makelaar voor de 
verkoper. 
Aldi zal het gebouw herontwikkelen tot een 
nieuwe supermarkt in combinatie met appar-
tementen. Het pand ligt naast meubelzaak 
Infinity en tegenover een winkelcluster met 
Action, Basic Fit en Meubic. De verkoopprijs 
bedraagt ongeveer 4,5 MEUR.(19/05) 
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Belchicken neemt plaats 
aan de Jacht in Etterbeek

In Brussel loopt het openbaar onderzoek naar 
de plannen van fastfoodketen Belchicken 
voor de opening van een restaurant aan de 
Oudergemlaan 350-352, langs de drukke 
kruising van de Jachtlaan met de Steenweg op 
Waver. 
In het gebouw, waar ook een bankkantoor 
van BNP Paribas Fortis huist, worden de ge-
lijkvloerse en eerste verdieping heringericht 
met een restaurant en eetruimte, met een to-
tale oppervlakte van 270 m2 en 86 zitplaat-
sen.(22/05)

McDo pacht locatie voor 
restaurant in Hoei

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s 
heeft in Hoei de vergunning gevraagd voor de 
bouw van een hamburgerrestaurant op de site 
van de voormalige winkel van e5 mode op ba-
sis van een erfpacht. 
De kledingwinkel aan de Rue Joseph Wauters 
1 wordt gesloopt om plaats te maken voor een 
restaurant van 530 m2 met 140 zitplaatsen, 
een terras van 112 m2 en een McDrive. Op 
de parking worden 86 plaatsen voorzien met 
elektrische laadpunten voor wagens en fiet-
sen.(22/05)

PROJECTEN

Retail Estates sluit joint 
venture voor Witloofsite

Retail Estates heeft in zijn jongste kwartaal-
update meer details gegeven over de toekom-
stige ontwikkeling van de voormalige veiling-
site van BelOrta aan het sas in Kampenhout. 
Eerder meldde de beursgenoteerde vastgoed-
groep dat het een deel van de site had verwor-
ven via de nieuw opgerichte vennootschap 
‘Veilinghof ’t Sas’. Deze werd intussen samen-
gevoegd met de belangen van de naburige ei-
genaar TVK-BRAVA van enkele lokale inves-
teerders. Het gaat om een fusie waarbij deze 
vennootschap werd opgeslorpt. 
Daardoor wordt een site samengebracht van 
3,77 hectare met 16.341 m2 bestaande op-
slagplaatsen. Deze zullen via kortlopende 
contracten verhuurd worden aan logistie-
ke ondernemingen. Nadien is het de ambi-
tie om de site te herontwikkelen volgens de 
huidige stedenbouwkundige bestemming 
(dienstverleningsgebied).
Tussen de aandeelhouders van de vennoot-
schap werd een joint-venture-overeenkomst 
gesloten om deze herontwikkeling te realise-
ren. Retail Estates heeft daarin een participa-
tie van 26,19% of 1,75 MEUR in het kapitaal 
en een lening op de lange termijn van 5 MEUR.
(23/05)
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C&A in Elsene krijgt 
strategische renovatiebeurt

In Brussel is de vergunning aangevraagd 
voor de herontwikkeling van het pand aan de 
Elsensesteenweg 69-71 in Elsene, waar enkel 
modeketen C&A momenteel de benedenver-
dieping bezet. Het gebouw uit 1960 - een ont-
werp van André en Jean Polak - kwam eind 
2020 in handen van een Franse privébelegger 
via de vennootschap Gabri Real Estate.
Het gebouw wordt gerenoveerd en heringe-
richt met een totaal van 4700 m2 winkelruim-
te, verdeeld over drie units: een op de onder-
grondse verdieping (1550 m2) en twee duplex-
eenheden van 1815 en 1330 m2 op de bene-
den- en eerste verdieping. Na de werken blijft 
C&A op post in het gebouw.(17/05)

Everland voorziet foodcourt 
in Sheraton hotel

De Brusselse ontwikkelaar-investeerder 
Everland heeft de vergunning gevraagd voor 
de commerciële herontwikkeling van de sok-
kel van het voormalige Sheratonhotel in Sint-
Joost-ten-Node. Verspreid over de gelijkvloer-
se en eerste verdieping komt een foodcourt 
met een oppervlakte van 1750 m2, voorzien 
van grote schuifdeuren en aangelegd met het-
zelfde plaveisel als het Rogierplein, om zich in 
de buurt te integreren als een openbare markt. 
De plannen zijn van Jaspers-Eyers Architects.
(23/05) 

ION kan starten met Jumbo in Geel

Na eerdere bezwaren heeft de provincie 
Antwerpen groen licht gegeven voor een win-
kelproject voor Jumbo aan de Pas in Geel. Op 
een braakliggend terrein van 6670 m2 tegen-
over Carrefour Market bouwt ontwikkelaar 
ION een commerciële unit van 2000 m2 voor 
de Nederlandse supermarktketen, met plaats 
voor 122 wagens en 48 fietsen op de parking.
(12/05)

Nextensa heropent Knauf 
Schmiede in september

Nextensa werkt tegen begin augustus de uit-
breiding af van het shoppingcenter Knauf 
Schmiede in Luxemburg. De officiële opening 
van de twaalf nieuwe winkels volgt in septem-
ber. De extensie met 8500 m2 omvat een bre-
der commercieel aanbod, een nieuw horeca-
concept en een zone voor activiteiten en ont-
spanning voor families. De investering in de 
extensie en de renovatie van de bestaande 
mall van ruim 35.000 m2 bedraagt 25 MEUR. 
Inowai en JLL staan in voor de verhuur.(16/05) 
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Toegegeven, ik heb wat met Westland. In de 
jaren 80 woonde ik als kind in het Pajottenland 
en het winkelcentrum van Anderlecht was 
onze primaire connectie met de grote stad. 
Een wat exotische plek ook, dankzij de giganti-
sche kooi met kleurrijke en vrolijk kwetterende 
vogeltjes. Waar het altijd kermis was door de 
draaimolens en botsauto’s. ‘Experience shop-
ping’ nog voor het woord werd uitgevonden. 
 
‘Je bent niet de enige die een sterke con-
nectie heeft met Westland. Al sinds de ope-
ning in 1973 beschikken we over een enorm 
trouw publiek’, zeggen Astrid Flamand en Sam 
Perneel van AG Real Estate, die onze redactie 
een rondleiding geven in het winkelcentrum. 
Sam Perneel is als Head of Asset Management 
Retail verantwoordelijk voor al het winkel-
vastgoed van de verzekeraar. Astrid Flamand 
coördineert de verschillende teams van be-
heer, commercialisering en uitvoering voor 
het project in Westland op en maakte onlangs 
promotie als nieuwe Head of PPP (public pri-
vate partnerships). 
 

Met respect voor het verleden
 
AGRE heeft de renovatie en uitbreiding van 
Westland aangepakt met veel respect voor 
het verleden. Het familiale karakter werd 
goed bewaard en de sterke punten zijn extra 
in de verf gezet. De vogelkooi is verdwenen, 
maar een kunstwerk met honderden goudgele 
vogeltjes in origami, getekend door Belgische 
artist Charles Kaisin, verwijst naar weleer. 
Ook de kermis is niet meer, maar tegen okto-
ber wordt dit gecompenseerd met een groot 
vrijetijdspark van de Belgische bedrijven MI12 
en KIKO Consult.  Bezoekers kunnen zich ver-
heugen op een tiental activiteiten, waaron-
der lasergames, E-karting, bowling, karaoke-
rooms, een escape room en een ninja-struc-
tuur voor kinderen. Bovendien blijft Westland 
het enige winkelcentrum van het land waar 
honden welkom zijn en blijven. 

De shopping ondergaat een transformatie die 
heel wat verder gaat dan een nieuwe ‘look & 
feel’. Er werd meer natuurlijk licht binnenge-
haald, de toegangen werden vernieuwd en er 
kwamen twee nieuwe vleugels bij, waardoor 
Westland zal kunnen uitpakken met niet min-
der dan 50.000 m2. Grote landschapstuinen 
trekken het Pajottenland tot binnen de ring 
en een groot deel van de parking ging onder-
gronds. De zuidextensie maakt de terugkeer 
van het modewarenhuis Peek & Cloppenburg 
(4515 m2) naar België mogelijk, in combinatie 

STRATEGIE

Westland herrijst tot grootste ‘family shopping’ van het land
 
Werfbezoek met Astrid Flamand en Sam Perneel van AG Real Estate
 
De renovatie van het winkelcentrum Westland zit in de laatste rechte lijn voor de grote 
heropening in oktober. Daarmee is AG Real Estate bijna klaar met de opwaardering van 
zijn Brusselse shoppingcenters. Het toekomstbestendig houden van de winkelvast-
goedportefeuille gaat echter continu door. Martijn Reviers
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met de nieuwe leisure-vleugel van 4500 m2. 
Delhaize kreeg een volledig op maat gebouw-
de unit van ongeveer 4000 m2 met een eigen 
parking voor de deur. Centraal in het winkel-
centrum komt ook nog een grotere ruimte 
voor evenementen, waar het marketingteam 
dankbaar gebruik van zal kunnen maken.
 
Branchemix bijna volledig
 
Ook in de branchemix werd veel aandacht be-
steed aan het familiale karakter. Inmiddels is 
95% van de oppervlakte verhuurd of in finale 
onderhandeling. Modetrekker Zara besliste 
onlangs om zijn oppervlakte te verdubbelen 
tot 3200 m2, en recent werd ook getekend 
met de biosupermarkt Färm (500 m2) en met 
Only (295 m2), dat na enkele jaren afwezig-
heid een comeback maakt. Zustermerk Jack & 
Jones verhuist naar een grotere unit van 325 
m2. Ook Hema (600 m2), Fleur de Menthe (85 
m2) en bakkerij Au Grain (van 250 naar 350 
m2) verhuizen of vergroten. 
 
Zij scharen zich bij de eerder aangekondigde 
nieuwkomers als Peek & Cloppenburg, English 
Home (eerste Belgische winkel), Maxi Zoo, 
Calzedonia, Medi Market, Guess, Hawaiian 

Poké Bowl, Asie A Tik, Loola, Lloyd Café en 
Australian Ice Cream. Verder pakken ook zit-
tende huurders als H&M (uitbreiding tot 2000 
m2) en Vanden Borre uit met een nieuwe en 
grotere winkel. 
 
‘Voor twee units van elk 800 m2 zitten de on-
derhandelingen met een internationale mode-
ketens in de laatste fase’, voegt Astrid Flamand 
toe. ‘Er wordt ook nog 600 m2 gereserveerd 
voor horeca en er zijn nog twee middelgrote 
units beschikbaar, liefst voor woondecoratie.’
 
Duurzame ingrepen
 
Een echte heropening wordt het in oktober 
niet, want het winkelcentrum is tijdens de 
werken continu open gebleven. Zelfs tijdens 
de coronacrisis is het complex geen enkele 
dag volledig gesloten geweest. Inmiddels is de 
laatste fase van de werken ingezet met de in-
richting van de parking, de groenaanleg en de 
gevelbekleding. Een belangrijke sleutel om het 
project te kunnen realiseren was dat AG Real 
Estate de volledige controle heeft verworven 
over het winkelcentrum, onder meer door de 
overname in 2020 van het laatste deel dat nog 
eigendom was van Redevco. AG Real Estate 
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maakte voor de uitbreiding een renovatiebud-
get van 100 MEUR vrij. 
 
Astrid Flamand: ‘Op technisch vlak is de voor-
naamste ingreep de vervanging van de ver-
warmingsinstallatie naar een systeem met 
geothermie, waarbij elke huurder over zijn 
eigen warmtepomp beschikt. De impact die 
deze ingreep teweeg zal brengen is nog niet 
helemaal duidelijk, maar we verwachten wel 
aanzienlijke besparingen die afhankelijk van 
de huurder kunnen oplopen van een kwart tot 
meer dan de helft van de energiekosten. Om 
het systeem te installeren werden 200 palen 
in de grond geboord tot op een diepte van 90 
meter. Voor de nieuwe gebouwen mikken we 
op een BREEAM Excellent.’
 
Zittende huurders verbouwen en 
verhuizen
 
Gelijklopend met de renovatie werden de 
huurders aangespoord om van de gelegenheid 
gebruik te maken hun winkel te vernieuwen. 
Inmiddels is driekwart van de huurders tot 
deze operatie overgegaan en AG Real Estate 
verwacht dat de anderen op termijn zullen 

volgen: volgens AG Real Estate een belangrijk 
teken van vertrouwen in de retailmarkt.  Een 
belangrijke zichtbare wijziging betreft onder 
meer de vloerhoogte, waarvan in de loop der 
jaren tientallen centimeters verloren gingen. 
Heel wat huurders wensten hun oppervlak-
te aan te passen of te verhuizen naar een be-
tere locatie, wat voor een ware stoelendans 
zorgde. 
 
De renovatie was ook nodig om meer gro-
tere panden te creëren, inmiddels ingevuld 
door C&A, Delhaize, Zara, H&M en natuurlijk 
nieuwkomers P&C en de leisure. In het mode-
segment is Kiabi ook een van de nieuwe trek-
kers, en de winkel doet het zeer goed. 
 
Astrid Flamand: ‘In tegenstelling tot bij-
voorbeeld City2, waar een foodcourt inge-
richt werd met het accent op gemak en snel-
heid voor de binnenstedelijke shopper, moet 
Westland het eerder hebben van een klassiek 
maar gediversifieerd en familiaal aanbod zoals 
een brasserie en grand café. Onze historische 
huurder Pick Quick kreeg een uitgebreide 
unit met een groot terras ter beschikking. Ook 
voor de andere horecapanden werden zoveel 
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mogelijk terrassen voorzien, die uitgeven op 
de groene rustzones en speeltuigen voor de 
kinderen. Het winkelcentrum is ook verbon-
den met de omgeving dankzij twee loopbrug-
gen over de drukke invalswegen.
 
De commercialisering werd gelanceerd tij-
dens de pandemie, maar er was nooit paniek 
omdat AG Real Estate overtuigd was van zijn 
product en concept. Sam Perneel: ‘Westland 
beschikt over een zeer trouw publiek in zijn 
primaire verzorgingsgebied en de klanten zijn 
tijdens de werken massaal blijven komen. We 
verkregen vlot de vergunningen en er werd 
geen enkel beroep aangetekend. Intussen is 
ook de gevreesde concurrentie van projecten 
als Uplace of Neo er niet gekomen.’
 
De vernieuwing gaat door
 
AG Real Estate is nu bijna klaar met de opera-
tie om zijn Brusselse winkelcentra toekomst-
bestendig te maken. Voor City2 wordt de ge-
vel aan de Nieuwstraat nog aangepakt en voor 
The Mint is het vooral kwestie om de nakende 
renovatie van de bovenliggende kantoorto-
ren goed af te stemmen op de activiteit van 
de winkels. ‘Voor de Anspach-winkelgalerij is 
er een studie aan de gang om het project be-
ter te laten aansluiten op de omgeving’, legt 
Sam Perneel uit. ‘Door de invoering van de 
voetgangerszone zijn de passantenstromen 
grondig gewijzigd en zullen we de galerij meer 
opentrekken en doorwaadbaar maken om het 
publiek binnen te halen.’
 

Ook met de winkelcentra buiten Brussel 
blijft AG Real Estate continu in de weer. Dit 
jaar alleen al reserveert de verzekeraar onge-
veer 8 MEUR aan recurrente investeringen in 
technieken en in de installatie van zonnepa-
nelen in samenwerking met partner Skysun. 
Binnenkort krijgt de binnenkant van Gent-
Zuid een facelift en komt er leisure op 2000 
m2 in de ex-H&M. Voor Ninia Shopping ligt de 
focus op het verbeteren van de branchemix 
en in de Galeries Saint-Lambert in Luik werd 
als eerste van de winkelcentra al een leisure-
component toegevoegd.  
 
‘We hanteren bij AG Real Estate een aanpak 
op de lange termijn’, besluit Perneel. ‘Onze ei-
gendommen wisten de covidperiode goed te 
doorstaan. We noteren een bezettingsgraad 
van 94% en een huurachterstand van slechts 
iets meer dan een procent. Het blijft hard wer-
ken, want de huurders komen niet uit de lucht 
vallen. Ondanks de huidige geopolitieke cri-
sis waren de maanden april en mei zeker niet 
slecht. De horeca draait op volle toeren. Dat 
stemt ons optimistisch over de rest van het 
jaar.’
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De Duitse elektronicaketen Media Markt kon 
de tegenvallende resultaten als gevolg van de 
lockdowns en bijhorende winkelsluitingen in 
2020 grotendeels goedmaken. Dat blijkt uit 
een analyse die Expertise uitvoerde op ba-
sis van de resultatenrekeningen van 24 ver-
kooppunten die zijn ondergebracht in aparte 
vennootschappen. 

De keten sloot op 30 september het boek-
jaar voor de Belgische vestigingen af met een 
omzet van ruim 646 MEUR en deed het daar-
mee 4% beter dan het jaar voordien. Hoewel 
de start van het nieuwe boekjaar al dadelijk 
verstoord werd door een nieuwe verplichte 
winkelsluiting gedurende de hele maand no-
vember, met ook een streep door de koopjes-
periode rond Black Friday, konden de online-
verkoop en de steunmaatregelen vanuit de 
overheid de schade enigszins beperken. De 
verkopen tijdens een erg succesvolle einde-
jaarsperiode na de heropening wisten de ver-
liezen ruimschoots te compenseren.

Met uitzondering van de vijf shop-in-shop-
concepten die tijdens het boekjaar nog ope-
rationeel waren, beschikte de keten over 22 
volwaardige winkels waarvoor Expertise een 
inschatting kon maken van de winkelopper-
vlakte. Voor een totaal van bijna 99.000 m2 
kwam de redactie uit op een vloerproductivi-
teit van 6324 EUR/m2.

Sterke groei in Wallonië en Hasselt

Waar in 2020 slechts twee winkels positieve 
cijfers wisten voor te leggen, deed het meren-
deel het vorig jaar een pak beter. Vooral de 
vestigingen in Wallonië deden het erg goed 
met een algemene omzetgroei, met uitschie-
ters in het winkelcentrum Médiacité in Luik, 
(+14%), in de retailparken in Herstal (+13%) 
en Jemappes (+10%) en langs City Nord in 
Gosselies (+9%). De meeste groei werd echter 
genoteerd voor de winkel in Hasselt (+21%) op 
de Ikea-site, die met kop en schouders boven 
de rest van de Vlaamse winkels uitsteekt. 

De verliezen aan Vlaamse kant waren voor 
de twee Oost-Vlaamse winkels in Oostakker 
(-5%) en Zwijnaarde (-4%) in de periferie van 
Gent, maar ook op Shopping Pajot in Sint-
Pieters-Leeuw (-5%). De winkel in het Century 
Center in Antwerpen boekte echter de groot-
ste omzetdaling (-16%), maar dit kan verklaard 
worden door de sluiting van het filiaal voor de 
verhuis naar de nieuwe locatie in de Antwerp 
Tower. 

In Brussel legde de winkel in City 2 in de 
Nieuwstraat als enige een negatief resultaat 
voor (-1%). Het filiaal deed het beduidend min-
der goed dan Woluwe (+6%), Basilix (+5%) en 
Docks Bruxsel (+4%).

CONJUNCTUUR

Media Markt maakt schoon schip

Na een turbulent eerste jaar in de wereldwijde pandemie kroop ook Media Markt vorig 
jaar uit het dal en legt het opnieuw positieve cijfers voor. De verlieslatende winkelcon-
cepten in de Makro-winkels werden afgestoten. Wim Hendrickx
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MEDIA MARKT OMZETCIJFERS

Winkel GLA (m2)* 2021 (EUR) 2020 (EUR) Evolutie

St-Agatha Berchem Basilix 1750 16.904.917 16.019.731 +5,5%
Eigenbrakel 4300 42.247.191 41.518.371 +1,8%
Brussel Nieuwstraat 6000 35.773.390 36.223.316 -1,2%
Antwerpen Century Center 7153 20.069.385 23.953.585 -16,2%
Gosselies 3200 50.719.099 46.368.656 +9,4%
Herstal 5704 34.006.094 30.009.851 +13,3%
Jemappes 4597 36.920.306 33.527.377 +10,1%
Luik Place St-Lambert 5151 16.655.993 16.595.749 +0,4%
Oostakker 4800 27.104.958 28.418.383 -4,6%
Oostende 4500 15.770.132 15.639.082 +0,8%
Roeselare 3300 25.957.475 24.789.617 +4,7%
St-Pieters-Leeuw 6050 25.458.016 26.836.083 -5,1%
Hasselt 1667 62.432.121 51.631.610 +20,9%
St-Lambrechts-Woluwe 3423 30.494.356 28.672.106 +6,4%
Turnhout 3480 16.435.455 15.493.650 +6,1%
Schoten 4620 26.502.677 25.956.799 +2,1%
Brugge 4500 15.898.504 15.564.928 +2,1%
Luik Mediacité 5375 26.566.273 23.238.830 +14,3%
Wilrijk 7600 36.196.175 35.108.591 +3,1%
Kortrijk 4500 16.753.942 15.932.840 +5,2%
Zwijnaarde 4700 29.722.997 30.948.740 -4,0%
Docks Bruxsel 2279 15.313.837 14.773.108 +3,7%
Deurne (Makro) n/a 9.148.640 9.611.440 -4,8%
Machelen (Makro) n/a 13.355.067 14.168.985 -5,7%

Totaal 98649 646.407.000 621.001.428 +4,1%

*Schatting op basis van Expertise Database
Bron: Jaarresultaten Media Markt België (tot 30/09/2021)

Einde van de shop-in-shop

In 2017 werd beslist om een deel van de win-
kels onder te brengen binnen de verkoopsop-
pervlakte van vijf vestigingen van zusterke-
ten Makro. Vorige zomer werden de shop-in-
shops in Alleur, Lodelinsart en Eke echter we-
gens tegenvallende resultaten gesloten, en in 
maart van dit jaar ging ook Deurne voor de bijl 
met een omzetverlies van 5%. In januari van 

volgend jaar valt het doek definitief over het 
concept wanneer ook de laatste vestiging in 
Machelen (-6%) wordt opgedoekt, waar des-
tijds de winkel aan de Bruul in Mechelen naar-
toe verhuisde.(17/05)
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Er werden in 2019 in het Brussels Gewest 391 
vergunningen afgeleverd voor kleinhandels-
zaken met betrekking tot nieuwe projecten, 
renovaties of functiewijzigingen, met een ge-
wijzigde oppervlakte van het winkelbestand 
tot gevolg. Dat blijkt uit de negende editie van 
het ‘Observatorium van de Handel’, een studie 
van het gewestelijke planbureau perspective.
brussels en het agentschap voor bedrijfson-
dersteuning hub.brussels, die de commerci-
ele groei in het gewest gedetailleerd in kaart 
brengt op basis van de gegevens van NOVA, 
het administratieve instrument voor steden-
bouwkundige vergunningen.

Iets meer dan de helft van de vergunningen 
werd verleend aan private ondernemingen 
die interesse tonen in nieuwe locaties binnen 
zones die een ontwikkeling van grootschalige 
handelsactiviteiten mogelijk maken. Zij verte-
genwoordigen 85% van de 48.000 m2 nieuw 
ontwikkelde handelsruimte met een gemid-

delde oppervlakte van 400 m2 tegenover 100 
m2 bij particulieren. Het grotere financiële 
draagvlak van de bedrijven geeft hen toegang 
tot grotere gebouwen om aan hun noden te 
voldoen en stelt hen ook in staat om grotere 
veranderingen door te voeren. 

De totale winkeloppervlakte van het han-
delsapparaat werd drie jaar geleden met bijna 
11.000 m2 uitgebreid tot ruim 25.000 units. 
Deze groei verhult echter een turbulente dy-
namiek voor de handelszaken, met enerzijds 
een afname van 38.000 m2 en anderzijds een 
toename van meer dan 48.000 m2.

Geografische dynamiek

De stijging is voornamelijk te danken aan pro-
jecten binnen de eerste* en vooral de twee-
de** kroon, waar ruim meer vierkante me-
ters werden ontwikkeld dan er verdwenen, 
voornamelijk op geïsoleerde locaties binnen 

CONJUNCTUUR

Brusselse periferie ziet winkeloppervlakte groeien

De vernieuwing van het Brusselse handelsapparaat concentreert zich langs de rand 
van het gewest. Bestuurlijke beperkingen leiden tot een verschuiving van de commer-
ciële activiteit buiten de handelskernen.
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grootschalige projecten, zoals de ontwikkelin-
gen aan de Reyerswijk (+1700 m2), het retail-
park langs de Gemeenschappenlaan in Evere 
(+4000 m2) en op Tour & Taxis. Binnen de vijf-
hoek kwam er evenveel winkeloppervlakte 
bij als er verdween. Het handelsapparaat on-
derscheidt zich door zijn stabiliteit en door 
de invloed van een cluster van grote projec-
ten zoals Pacheco (+4000 m2), de reconver-
sie van het Vlaams-Marokkaans Cultuurhuis 
tot een commerciële unit (+1800 m2) en de 
herontwikkeling van de voormalige bioscoop 
Marivaux tot woningen (-4000 m2). In bepaal-
de ‘linten voor handelskernen’, zoals bepaald 
in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), 
daalde het handelsbestand echter met een 
totaal verlies van 8000 m2. 

Deze veranderende spreiding bevestigt eer-
dere analyses waaruit de moeilijkheid bleek 
om bepaalde linten voor handelskernen actief 
te houden. De analyse stelt de doeltreffend-
heid in vraag van het systeem van de linten, 
dat meer dan 20 jaar geleden in het leven ge-
roepen werd om de handel te concentreren op 
specifieke plaatsen. Regelgevende en ruimte-
lijke beperkingen inzake vloeroppervlakte in 
dichtbevolkte stedelijke gebieden leiden on-
der meer tot deze nieuwe herstructurering in 
zones die niet binnen deze handelskernen val-
len. Een aanzienlijk deel daarvan wordt ont-
wikkeld in gebieden voor stedelijke industrie, 
waar een groei werd genoteerd van 6000 m2, 
evenals in sterk gemengde gebieden (+ 4000 
m2).

‘De vaststellingen uit deze analyse vormen al-
vast stof tot discussie en nopen tot verder on-
derzoek over de vraag of de huidige plannings-
instrumenten, en meer specifiek het GBP in 
zijn huidige vorm, voldoende afgestemd zijn 
op de tendensen in de commerciële en territo-
riale ontwikkeling en de nieuwe verhoudingen 
tussen stedelijke functies’, stellen de onder-
zoekers.(16/05) 
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Elk jaar studeren bij de AP Hogeschool in 
Antwerpen een 80-tal studenten af binnen de 
opleiding Vastgoed. Om hen meer vertrouwd 
te maken met de andere facetten van de sec-
tor dan enkel het residentiële vastgoed, werd 
vorige week een retaildag georganiseerd die 
werd opgeluisterd door enkele specialisten ter 
zake. Het initiatief kwam van docente Renske 
Van Roon die zelf een achtergrond heeft in het 
winkelvastgoed. 
 
Aanpak op de lange termijn
 
Eva Van Waes, Expansion Director bij 
Delhaize gaf een inzicht in de strategie van 
het bedrijf dat met zijn verschillende formules 
reeds op meer dan 800 locaties aanwezig is 
in de Benelux, maar steeds op zoek blijft naar 
manieren om zijn winkels uit te breiden, te her-
lokaliseren of van enseigne te wijzigen, inspe-
lend op de noden van de buurt. De grootste 
uitdaging ligt volgens haar bij de vergunningen 
voor nieuwe projecten waarvoor sommige ge-

meenten onrealistische eisen stellen, zoals bij-
voorbeeld de aanlevering per bakfiets. Ook in 
Brussel staat het bedrijf voor een grote denk-
oefening, waar een groot deel van de winkels 
moet worden aangepakt na de neerwaartse 
evolutie in bepaalde kantoorwijken sinds de 
uitbraak van de pandemie.  
 
Yves Walravens van winkelvastgoedadvi-
seur Retail Point onderstreepte aan de hand 
van een case-study over de overname van de 
Brantano-winkels door vanHaren en de ver-
huis van Rituals in Leuven, het belang van 
een langetermijn relatie met de retailers om 
samen een duidelijke expansie-strategie uit 
te werken. Hij prees de aanpak van de stad 
Mechelen in de ontwikkeling van het nieu-
we retailpark Malinas, maar vreest voor een 
aanzienlijke correctie van de huurprijzen in 
Hasselt door de impact van Quartier Bleu op 
de winkelkern. 
 

ANALYSE

Vastgoedstudenten worden warm gemaakt voor retail
 
De studenten van de AP Hogeschool in Antwerpen kregen op een retaildag in een no-
tendop een inkijk in het winkelvastgoed en de uitdagingen waar de sector voor staat. 
Onze redactie keerde voor de gelegenheid terug naar de aula. Wim Hendrickx
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Afbakening van de winkelkernen
 
De Nederlandse winkeldataspecialist Locatus 
vaardigde Gertjan Slob (foto) af die duiding 
gaf bij de verhoogde leegstandscijfers die 
zich voornamelijk situeert in de kernen van de 
(middel)grote steden. Hij somde de belangrijk-
ste redenen op met het toegenomen online 
aanbod en dan vooral op gebied van elektro-
nica en boeken, het veranderende patroon in 
besteding met meer uitgaven naar vrijetijds-
besteding en de toename van het aanbod in 
de periferie waar tussen 2009 en 2019 onge-
veer 2 miljoen m2 werd bijgebouwd. Door de 
tegendraadse evolutie tussen winkels waar de 
huurprijzen dalen als gevolg van de leegstand 
en de prijzen voor huizen die stijgen, is er in de 
steden aanbod bijgekomen voor transforma-
tie tot woningen. In die shift is de rol van de 
lokale overheden bepalend: zij moeten zorgen 
dat zones worden afgebakend aan de rand van 
de kernen en moeten trachten andere func-
ties terug te brengen die er in het verleden zijn 
vertrokken wegens de hoge huurprijzen.
 

Essentiële samenwerking tussen 
gemeenten
 
Die lokale overheden waren vertegenwoor-
digd door Senne Van Hoof (diensthoofd de-
tailhandel voor de provincie Antwerpen), 
Pieter-Jan Fieremans (beleidsmedewer-
ker lokale en ruimtelijke economie Oost-
Vlaanderen) en Patrick Hermie (detailhan-
delscoach West-Vlaanderen) die in onderling 
overleg staan over hun aanpak inzake het han-
delsbeleid. Dat steunt op pijlers als kernver-
sterking, een selectief locatiebeleid, herstruc-
tureren en verdichten in plaats van nieuwe 
concentraties te creëren en dit op maat van 
de gemeente met een toegankelijk basisaan-
bod in buurten en kernen. 
 Zij benadrukten het belang van samenwer-
king tussen de gemeenten voor een eenduidig 
beleid zoals voor de het project ‘Baanbrekend 
winkelen’ waar de baanwinkels op de steen-
weg tussen Lier en Antwerpen zoveel mogelijk 
worden geclusterd. In Oost-Vlaanderen moet 
het EFPRO-project met behulp van dataver-
garing een kader creëren ontwikkelaars om te 
kijken waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
zijn. Voor West-Vlaanderen werd het voor-
beeld aangehaald van Oostende waar Jumbo 
onlangs is geopend, maar recent ook een ver-
gunning kreeg in het aanpalende Middelkerke 
waar het aanbod aan supermarkten reeds ver-
zadigd is.    
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JOURNAAL

Omzet Woluwe Shopping 
overtreft pré-covid

De omzetten van de retailers in Woluwe 
Shopping zijn in april met 5,6% gestegen in 
vergelijking met dezelfde maand in 2019, voor 
de uitbraak van de covidpandemie. Dat meldt 
eigenaar EuroCommercial Properties in een 
update. Het Belgische winkelcentrum doet 
het daarmee beter dan de eigendommen van 
het fonds in Frankrijk (-0,6%) en Italië (+4,3%), 
maar wel minder goed dan Zweden (+12,6%).
Alle branches vertoonden positieve groei, 
met als meest prominente sectoren huishou-
delijke artikelen (+29%), boeken & speelgoed 
(+16%), geschenken & sieraden (+14%) en 
sport (+13%).(24/05)

Lab9 neemt 15 winkels 
over van Switch

De Apple-reseller Lab9 neemt 15 van de 20 
winkels van zijn branchegenoot Switch over. 
Het gaat om de vestigingen in Aartselaar, 
Antwerpen (Noorderlaan en Centrum), 
Bergen, Brussel, Doornik, Namen, Genk, 
Hasselt, Leuven, Leuven-la-Neuve, Mechelen, 
Olen, Sint-Martens-Latem en Turnhout. Door 
de overname groeit Lab9 van 11 naar 26 win-
kels en wordt dit jaar gemikt op een omzet van 
85 MEUR.
Switch was sinds 2020 eigendom van de 
Franse groep SFAM, een verzekeraar van 
elektronica.(16/05)

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)
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 TAKE-UP  |  NIEUWE WINKELOPENINGEN  |  MEI 2022

Legende. Transactie : L=verhuur; E=uitbreiding; R=hernieuwing; P=aankoop; C=overname; RL=relocation. 
Alle oppervlaktes= 'gross lettable area' (GLA). Informatie zoals meegedeeld door de betrokken makelaar(s).

Adres Deal GLA Huurder-Koper Makelaar(s)

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 1600 Zara
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 500 Färm
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 295 Only
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 1000 H&M
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 325 Jack & Jones 
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 600 Hema
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 85 Fleur de Menthe 
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 100 Au Grain
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Avenue de l'Optimisme 1, 
1140 Evere

L 225 Ayik Supermarket RPIA

Woluwe Shopping, 
1200 Woluwe-St-Lambert

L 75 Pandora Avenue

Rue de Piétrain 36c, 1370 Jodoigne L 837 Basic-Fit RPIA

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 3385 Delhaize
Wereldhave 
Belgium

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 72
Australian Ice 
Cream

Wereldhave 
Belgium

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 108 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Chaussée de Bruxelles 211, 
1410 Waterloo

L 200 Di
RPIA; Pascal 
Scheirlinckx

Rue de Lilas 14, 1470 Genappe L 496 Kruidvat RPIA
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Bergensesteenweg  339 , 
1600 St-Pieters-Leeuw

P 2200 Aldi Alcott Consulting

Ninoofsesteenweg 1107, 
1703 Schepdaal

L 1150 Basic Fit RPIA

Lombardenvest  66, 
2000 Antwerpen

L 291
River Woods 
(pop-up)

Cushman & 
Wakefield

Schuttershofstraat 25, 
2000 Antwerpen

L 85 Miccy’s Avenue

Vinave d’Ile  2, 4000 Liège L 90 Batopin CBRE

Shopping Belle-Ile, 
Quai des Vennes 1, 4020 Liege

L 125 Belchicken
Wereldhave 
Belgium

Shopping Belle-Ile, 
Quai des Vennes 1, 4020 Liege

R 150 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Boulevard Pasteur 6, 4100 Seraing P 300 Cash Express RPIA

Rue Fernand Houget 3, 
4800 Verviers

L 442 Okaïdi
Cushman & 
Wakefield; RPIA

Rive Gauche, Place Verte 20, 
6000 Charleroi

L 337 Snipes Ceusters; C&W

Rive Gauche, Place Verte 20, 
6000 Charleroi

L 191 Madame Coco Ceusters; C&W

Bellefleur, 
Rte de Philippeville, 6010 Couillet

L 1000 Maxi Zoo n/a

Bellefleur, 
Rte de Philippeville, 6010 Couillet

L 1200 Poltronesofa n/a

Grand'Place 10, 7000 Mons L 100 Häagen-Dazs n/a

Les Archers, 
Rue des Archers , 7060 Soignies

L 1000 Pointcarré n/a

Rue Sylvain Guyaux 23, 
7100 La Louvière

L 140 Chick & Cheez n/a

Espace C, 
Rue d'Elouges, 7370 Dour

L 800 ZEB n/a

Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

L 18 Guapa
Wereldhave 
Belgium

Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

R 384 Ici Paris XL
Wereldhave 
Belgium
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Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

R 384 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Chaussée de Bruxelles 394, 
7500 Tournai

L 775 Noyez Cash & Carry RPIA

Boulevard des Alliés 272, 
7700 Mouscron

L 1200 Dovy Keukens n/a

Oude Burg 4, 8000 Brugge L 65 Musleh Turner

Steenstraat 46, 8000 Brugge L 200
Wam Denim 
(pop-up)

Cushman & 
Wakefield

Steenstraat 46, 8000 Brugge L 300 Manfield Avenue

Gistelse Steenweg 203, 
8200 St-Andries

L 450 Cool Electro Cycles Turner

Mercatorlaan 17, 8400 Oostende P 200 Sylva
Turner; Landuyt 
en VanAcker

Doorniksestraat 31, 8500 Kortrijk P 70 Dado Turner

Rijselstraat 25, 8500 Kortrijk L 114 Audika RPIA

Ring Shopping Kortrijk Noord, 
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk

R 100 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Zeelaan 192, 8670 Koksijde P 160 Lucanja Turner

Gasthuisstraat 3, 8906 Elverdinge P 318 Vercruysse Turner

Kortrijkstraat 52, 8930 Menen L 75 Jacops Turner

Vlaanderenstraat  114, 9000 Gent L 125
Hawaiian Poké 
Bowl

Cushman & 
Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 166 Name It
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 116 NZA
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 33 The Phone Store
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 99 Dirk De Witte
CBRE; Cushman 
& Wakefield

http://expertisemedia.be

	INVESTERINGEN
	Tans versterkt positie aan de Guldenvlieslaan
	RPD koopt baanwinkelsite in Oostende
	Leoville slorpt horecapand in Mechelen op
	Twee Brusselse supermarkten wisselen van eigenaar

	EXPANSIE
	Snipes en Madame Coco versterken Rive Gauche
	Vernieuwde concepten openen in M2 Shopping
	Nummer zes voor dierenspeciaalzaak Cats & Dogs
	Aldi koopt site in Sint-Pieters-Leeuw

	PROJECTEN
	Retail Estates sluit joint venture voor Witloofsite
	C&A in Elsene krijgt strategische renovatiebeurt
	Everland voorziet foodcourt in Sheraton hotel

	CONJUNCTUUR
	Brusselse periferie ziet winkeloppervlakte groeien

	Vastgoedstudenten worden warm gemaakt voor retail
	JOURNAAL
	Omzet Woluwe Shopping overtreft pré-covid
	Lab9 neemt 15 winkels over van Switch
	Vanderschrick ook bestuurder bij Retail Estates


	Bedrijf: 
	Persoon: 


