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BESIX RED is actief in vastgoedontwikkeling en re-
aliseert al meer dan 30 jaar grootscheepse stads- 
projecten. Door haar strategische visie is BESIX 
RED erin geslaagd haar activiteiten te diversifiëren, 
zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & 
Services - als geografisch vlak: België, Luxemburg, 
Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal. 

In haar ambitie om mee te werken aan de ontwikke-
ling van de stad van morgen kan BESIX RED steu-
nen op een team van uiterst getalenteerde mensen.
Architecten, ingenieurs en aannemers behartigen 
de specifieke belangen van haar klanten via ontwik-
kelingen die voldoen aan veeleisende criteria zoals 
de architecturale en technische kwaliteit en de op-
timalisering van het wooncomfort.

In het streven naar duurzame ontwikkelingen 
waarbij wordt gekeken naar de behoeften van haar 
klanten, houdt BESIX RED in haar denkoefening 
omtrent vastgoed in de toekomst rekening met 
maatschappelijke en ecologische aspecten, alsook 
met innovatie.

Vastgoedontwikkeling



VASTGOEDONTWIKKELING

BUSINESS REVIEW

Belgische verankering  
en Europese ontwikkeling

BESIX RED is van oudsher gespecialiseerd 
in woningen maar beschikt vandaag over 
een evenwichtige projectportefeuille met on-
geveer 40% omzet in niet-woningen. In 2017 
waren er 20 projecten in ontwikkeling in 13 
steden, goed voor in totaal zo’n 500.000 m².

In haar pan-Europese groeibeleid is BESIX 
RED ook een toonaangevende speler gewor-
den in het Groothertogdom Luxemburg op de 
kantoor- en woonmarkt, met zeven lopende 
projecten. BESIX RED is al actief in Frankrijk 
en bevestigt nu ook haar expertise en toege-
voegde waarde met een eerste project in Am-
sterdam (Nederland), het iconische Sluishuis. 
BESIX RED heeft de ambitie om haar activitei-
ten uit te breiden naar drie andere Nederland-
se steden: Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

2017 betekende voor BESIX RED ook de in-
trede op de Portugese markt met de aankoop 
van een terrein in Lissabon voor de ontwikke-
ling van 43.000 m² kantoor- en woonruimte 
voor een klant van internationale faam.

Dankzij deze geografische en sectorale di-
versificatie vermindert BESIX RED de impact 
van de cycliciteit van de markten door bere-

kende risico’s te nemen. Bovendien werkt de 
onderneming samen met toonaangevende 
lokale spelers om sneller binnen te dringen 
op de markt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
bepaalde projecten in Luxemburg (Félix Gior-
getti, Soludec), Frankrijk (Rabot Dutilleul) en 
Lissabon (Franse investeringsgroep).

Op de kantoormarkt wil BESIX RED haar 
klanten een omgeving bieden waar ze hun ac-
tiviteiten ten volle kunnen ontplooien, en trekt 
het gerenommeerde groepen aan om er hun 
hoofdkantoor te vestigen:

 − Kons (Luxemburg): 15.000 m² voor de 
bankgroep ING

 − Casa Ferrero (Luxemburg): 30.000 m² 
voor de voedingsmiddelengroep Ferrero

 − Parque Oriente (Lissabon, Portugal): 
43.000 m² voor een Franse onderneming 
van internationale faam

Een dynamische Belgische markt

2017 was een positief jaar voor de Belgische 
woonmarkt. De verkoop van nieuwe appar-
tementen bleef stabiel ondanks een lichte 
verhoging van de gemiddelde prijs (licht bo-
ven de inflatie), omwille van de hypothecaire 

rentevoeten die op een historisch laag niveau 
zijn gebleven. Net als de vorige jaren hebben 
privé-investeerders en kopers-bewoners de 
markt vrij billijk verdeeld (60-40).

Voor 2018 wordt een lichte stijging van de 
rentevoeten verwacht, maar het relatief lage 
niveau zou toekomstige kopers niet mogen 
tegenhouden. De markt blijft echter wel moei-
lijk toegankelijk voor jongeren. Banken eisen 
een hoge inbreng van eigen vermogen om 
een lening te verkrijgen.

In 2017 werd de kantorenmarkt ook verder 
gesaneerd met een vermindering van de huur-
leegstand. Dat is meer bepaald het geval in 
Brussel in het CBD (Central Business District) 
en de Leopoldwijk. De sanering van de markt 
van de rand is hoofdzakelijk het gevolg van 
de reconversie van lege kantoorgebouwen 
in woningen. In Brussel is dit fenomeen nog 
meer uitgesproken in de wijken van de twee-
de gordel waar verlaten kantoren werden ver-
vangen door tal van appartementsgebouwen. 
 
Hoewel de vastgoedmarkt zich hoofdzakelijk 
toespitst op Brussel, stellen we dezelfde ten-
densen vast in Vlaanderen en Wallonië.

IMPULSE 
Luxemburg-stad, Groothertogdom Luxemburg

GABRIEL UZGEN 
Managing Director BESIX RED

“De sterke en gestage groei van onze activiteit inzake 
vastgoedpromotie bewijst de efficiëntie van onze strategie 
voor sectorale diversificatie en internationale ontwikkeling. 
Onze uitstekende resultaten van 2017, die te danken 
zijn aan de expertise van onze teams, bevestigen onze 
leiderspositie op de Belgische en Luxemburgse markt. 
 
Innovatie is in 2018 een van de pijlers van onze 
groeistrategie. Het gaat niet over innoveren om te 
innoveren, maar nuttige innovatie voor onze klanten 
in de verschillende sectoren waarin we actief zijn: 
Kantoren, Woningen en Retail & Services.”
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Innovatie

BESIX RED onderscheidt zich door in het bij-
zonder aandacht te besteden aan de steden-
bouwkundige kwaliteit van haar projecten. 
Deze moeten perfect opgaan in hun omge-
ving en voldoen aan de behoeften van de toe-
komstige bewoners en gebruikers. Innovatie 
zal de komende jaren dan ook cruciaal zijn 
om in te spelen op nieuwe tendensen zoals 
co-living. Er werd in 2017 trouwens een Inno-
vatiecel opgericht om na te denken over nieu-
we concepten en de integratie van het IOT 
(Internet of Things) in nieuwe vastgoedprojec-
ten: gedigitaliseerde sluiting van deuren, in-
telligente brievenbussen, samenwerking met 
producten van Google (Nest), enz.

Overnames 

De laatste overnames van BESIX RED liggen 
perfect in de lijn van haar evolutiestrategie. 
Daarbij wordt er enerzijds naar gestreefd 
om haar activiteiten uit te breiden naar dy-
namische grootstedelijke markten en ander-
zijds grootscheepse projecten te ontwikke-
len die harmonieus zijn geïntegreerd in het 
stadslandschap. In 2017 heeft BESIX RED 
nieuwe overnames gedaan in België en in het 

20
projecten in 
ontwikkeling 

Kerncijfers 2017

60% 
in woningen

40% 
in niet-woningen

13
steden

44
medewerkers

€ 144,4 miljoen 
omzet

Rentabiliteit 
van het eigen 
vermogen van
 
24,7%

Nettoresultaat:

€17,0 
miljoen

CANAL DISTRICT
Brussel, België

buitenland waardoor het in de komende ja-
ren een totale ontwikkelingsoppervlakte van 
247.000 m² bereikt.

Vooruitzichten 

Dankzij een gestage en duurzame groei is 
BESIX RED sereen wat haar toekomstige 
ontwikkeling betreft. Het beschikt over een 
gediversifieerde projectportefeuille en een 
strategie gericht op innovatie.

Het mikt op de kantorenmarkt in Frankrijk 
en woningen en kantoren in Portugal en het 
Groothertogdom Luxemburg.

Het blijft ook aandachtig voor opportuniteiten 
in veelbelovende landen als Duitsland en de 
Scandinavische landen. BESIX RED spitst 
zich eerder toe op steden dan op landen. 
Het is ervan overtuigd dat het sociaal-eco-
nomisch dynamisme van de stad een spring-
plank is om een plaats te veroveren op de 
internationale markt.
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Interview

EEN NIEUWE 
CHARMANTE WOONWIJK

Les Promenades d’Uccle 
België
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In het zuidwesten van Brussel begint het verkavelingsproject Les Promenades 
d’Uccle uit de grond te schieten. Dit project van 238 appartementen en 60 hui-
zen, dat opgesplitst is in vier fasen, verwelkomt zo’n 800 bewoners en wordt een 
nieuwe wijk voor natuurliefhebbers. Het project is immers gelegen op de rand 
van een Natura 2000-zone en biedt een prachtig uitzicht op het westen van het 
Brusselse Gewest, vanop het Engelandplateau.

De Promenades d’Uccle onderscheiden zich door 
hun uitzonderlijke omvang voor het Brusselse 
Gewest: ze strekken zich uit over een terrein van 
11,5 ha waarvan 6,4 ha bouwgrond. Hier ontstaat 
dus een echte nieuwe woonwijk onder impuls van 
BESIX RED, in samenwerking met de Belgische 
projectontwikkelaar MATEXI. De eerste fase ging 
van start in 2017. De oplevering van het eerste ge-
bouw wordt verwacht in de tweede helft van 2018.

Bomen en tuinen 

Het project richt zich volledig op de natuur. Naast 
de “Groene Zone met Hoge Biologische Waarde” 
van 4,37 ha die zal worden verkocht aan het 
Gewest en twee andere boomrijke percelen die 
zullen worden verkocht aan de gemeente, wor-
den Les Promenades d’Uccle gebouwd rond een 
centrale plaats die een opmerkelijke charme uit-
straalt en het symbool van het project is gewor-
den. Tuinen, terrassen, groendaken en voetpaden 
dragen nog bij tot de weidsheid van de site. Een 
ideale leefruimte voor gezinnen en wie van rust en 
natuur houdt.

Les Promenades d’Uccle zijn ook een mooi voor-
beeld van de volharding van de teams: het project 
is immers in 2002 van start gegaan en loopt nog 
tot 2024! “Toen ik als projectmanager bij BESIX 
RED begon, was dat mijn eerste project”, her-
innert Laurent Graas zich. Vandaag houdt hij 
toezicht op het project als Adjunct-directeur 
Ontwikkeling. “We hebben eerst een hele ad-
ministratieve en juridische rompslomp moeten 
doorlopen. De buurtbewoners stonden in die tijd 
helemaal niet open voor dialoog en waren gekant 
tegen welk bouwproject ook. Vandaag zijn de ge-
moederen gelukkig bedaard.”

Oplossingen aanreiken

“We zijn heel trots op dit project. Het is een primeur 
voor de gemeente Ukkel op het vlak van regenwa-
terbeheer”, zegt Marc Cools, Eerste Schepen, 
onder meer verantwoordelijk voor Stedenbouw, 
Milieu en Huisvesting. “Dankzij een systeem van 
individuele regenwaterputten (voor de toiletten) 
en privéstormbekkens voor elk gebouw, en een 
lagunesysteem om eventuele overschotten op te 
vangen, vermijden we dat regenwater doorstroomt 
naar de lager gelegen wijken.”

Van links naar rechts: 
DIDIER HEYMANS, Directeur van de dienst Stedenbouw in 
de gemeente Ukkel | LAURENT GRAAS, Adjunct-directeur 
Ontwikkeling BESIX RED | MARC COOLS, Eerste Schepen 
van de gemeente Ukkel

DIDIER HEYMANS 
Directeur Stedenbouw 
van de gemeente Ukkel

“Gedurende al die 
jaren en ondanks de 
moeilijkheden hebben we 
altijd een transparante 
dialoog gevoerd met 
het projectteam.”

60
huizen

238
appartementen

42.000 m² 
bewoonbare  
oppervlakte
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In plaats van het risico op overstroming te vergroten, wat bij de bewoners 
een grote bekommernis was, zou het project dat risico net moeten verklei-
nen en een positieve impact moeten hebben! De sociale diversiteit in een 
project als dit is voor ons ook een primeur. Er zijn immers 40 geconventi-
oneerde woningen voorzien om jonge gezinnen ook toegang te geven tot 
eigendom.”

Luisteren naar elkaar

“De constructieve dialoog met de overheid, in het bijzonder met de gemeen-
te Ukkel, was een doorslaggevende factor om de nodige vergunningen te 
krijgen”, legt Laurent uit. “Na het ongunstige advies van de overlegcom-
missie van de gemeente over de eerste versie van het project in 2003, heb-
ben we de aanvraag voor de verkavelingsvergunning opnieuw ingediend en 
rekening gehouden met de opmerkingen. We hebben ook de dichtheid van 
het project, dat aanvankelijk 401 woningen telde, ingeperkt. Op die manier 
hebben we een gunstig advies gekregen.”

“Toch waren de bekommernissen van de Ukkelaars op het vlak van mo-
biliteit en hydrologie zo groot dat we allemaal een impactstudie wilden en 
ook hebben gekregen van de Brusselse regering”, aldus Didier Heymans, 
directeur van de dienst Stedenbouw van de gemeente Ukkel. “Door 
de aanbevelingen van de 1.300 pagina’s tellende studie, die in 2005 werd 
uitgeschreven, te volgen, was het mogelijk om het dossier te versterken. 
Gedurende al die jaren en ondanks de moeilijkheden hebben we altijd een 
transparante dialoog gehad met het projectteam.”

De verkavelingsvergunning werd uiteindelijk pas in februari 2011 geleverd. 
Het kostte immers de nodige tijd om de problemen betreffende de opening 
van nieuwe wegen en de herstelling van de lokale wegen op te lossen. 
Daarna moesten ook nog de stedenbouwkundige en milieuvergunningen 
worden verkregen voor de realisatie van het wegennet en de bouw van 18 
huizen en 76 appartementen van de eerste fase. De laatste vergunning 
werd verkregen in oktober 2017.

“Het is heel nuttig om in fasen te werken, vooral in een project dat gespreid 
is in de tijd. Op die manier kunnen we de volgende fasen aanpassen aan 
de behoeften van de markt. Hier gaan we bijvoorbeeld de grootte van de 
huizen van fase 2 verkleinen ten opzichte van die van fase 1, om compe-
titievere prijzen te kunnen aanbieden die beter overeenstemmen met het 
budget van de huidige kopers”, besluit Laurent.

Projectinformatie

LES PROMENADES D’UCCLE 
BRUSSEL (UKKEL), BELGIË 
 
Klant 
Retail 
 
Opdrachtgever 
Engeland Development 
(partnerschap tussen BESIX RED en Matexi) 
 
Architecten 
Espace Architectes en A2RC; 
Landschapsarchitect: JNC International 
 
Opdrachtnemer 
Entreprises Jacques Delens 
 
Projectwaarde 
€ 19 miljoen 
 
Periode 
2002 tot 2024

Onze medewerkers
LAURENT GRAAS 

BELG // 51 JAAR

Laurent is jurist van opleiding en heeft steeds in vastgoed 
gewerkt. In 2001 begon hij bij BESIX RED als Project 

Manager, vandaag is hij adjunct-directeur ontwikkeling. 
Laurent houdt van de diversiteit van zijn beroep. Elk 

project is een uniek avontuur ten dienste van de klant, 
zoals een dirigent die heel uiteenlopende talenten samen 

doet spelen: architecten, ingenieurs, aannemers, enz.
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SOHO-Luxemburg 
Groothertogdom Luxemburg

Interview

EEN HAVEN VAN 
RUST IN DE STAD
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GEOFFROY BERTRAND 
Directeur Luxemburg van BESIX RED

“Een van de 
uitdagingen bestond 
erin een concentratie te 
garanderen met behoud 
van een rustige leefruimte. 
De wijk beantwoordt 
aan deze vereisten.”

In Luxemburg-stad helpt BESIX RED mee om de stationswijk nieuw leven in te 
blazen. Daarvoor wordt een groot blok huizen hertekend, wat een aanzienlijke 
impact zal hebben op zijn omgeving. Het project is aantrekkelijk voor zowel inves-
teerders als bewoners. Bijna alle eenheden werden op plan verkocht.

Soho is een project gericht op het buurtleven met, 
zoals de naam aangeeft, de wil om vernieuwing 
te brengen. Het bestaat uit vier woongebouwen 
met handelszaken op de gelijkvloerse verdieping 
(waaronder een supermarkt en een boekhandel) 
en enkele kantoren. Het wordt gerealiseerd in drie 
fasen, met opleveringen gespreid tussen 2019 en 
2020.

Met een lokale speler samenwerken is een troef 
om zich op deze markt te positioneren. “Voor elk 
project trachten we uitstekende lokale co-ont-
wikkelaars te vinden met wie we ons kunnen 
associëren. Dit laat ons toe om de aanwezige 
expertise te vergelijken en kwaliteitsvolle projec-
ten te ontwikkelen, zowel op architecturaal als 
op technisch vlak”, aldus Geoffroy Bertand, 
Directeur Luxemburg BESIX RED. In het geval 
van Soho gaat het om Soludec, dat het project ook 
begeleidt op bouwkundig vlak, in partnerschap 
met twee dochterondernemingen van BESIX, Lux 
TP en Wust.

“BESIX RED voelde onmiddellijk het potentieel van 
deze wijk die bij de lokale projectontwikkelaars 

in de vergeethoek was geraakt”, zegt Stefano 
Moreno, een van de twee architecten van het 
project die vooraf een haalbaarheidsstudie had 
gedaan en bij de overheid de nodige stappen had 
gedaan om de grond via een bijzonder plan van 
aanleg geschikt te maken als bouwgrond.

“De Luxemburgers verkiezen rustige wijken zoals 
Belair of Merl. De stationswijk is nochtans heel 
goed gelegen op het vlak van mobiliteit en facilitei-
ten (scholen, enz.). Ze is heel centraal gelegen, op 
de kruising met andere hoog gewaardeerde wij-
ken, en biedt dus een heel hoge potentiële meer-
waarde”, legt Geoffroy Bertrand uit.

“We zaten snel op dezelfde golflengte om deze 
wijk te ontwikkelen. De commerciële doelgroep 
was voor iedereen duidelijk: jonge gezinnen en 
expats die houden van beweging, uitgaan, te 
voet boodschappen doen, wonen in een grote 
stad. Onze gemeenschappelijke visie was ook 
om kwaliteitsgebouwen te realiseren waarmee 
onze respectieve ondernemingen op lange termijn 
naamsbekendheid verwerven.”
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Stijlvol!

Elk gebouw heeft zijn eigen stijl met behoud van een zekere samenhang 
met de drie andere gebouwen (afmetingen, balkons/terrassen, groendaken, 
EPB/CPE/AAA ...) om perfect te integreren in een stedelijke structuur met 
een diverse architectuur.

“Een van de uitdagingen was om een concentratie (150 wooneenheden) te 
garanderen met behoud van een rustige leefruimte. De wijk beantwoordt 
aan deze vereisten: binnenin hebben we gezorgd voor groene zones en lage 
toegelaten snelheden in een straat die zo goed als privé is zodat de bewoners 
kunnen genieten van een haven van rust in het hart van de stad. Het is een 
heel ongebruikelijk dus origineel product in Luxemburg”, legt Geoffroy uit.

“Ik bewonder de overtuiging van BESIX RED om een kwalitatieve architec-
tuur en materialen aan te bieden die meegaan met de tijd”, aldus Stefano 
Moreno. “We hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van baksteen en ve-
zelcement om textuur te geven aan de gevels in plaats van de weinig es-
thetische witte gevelpleister die in Luxemburg vaak wordt gebruikt en snel 
veroudert. Andere bijzonderheid die nog extra cachet geeft: tussen de twee 
gebouwen komt een plantenmuur. Wat mij betreft, ik ben echt verheugd 
over deze eerste samenwerking met BESIX RED.”

Naamsbekendheid

Sinds 2013 werd de aanwezigheid van BESIX RED in Luxemburg nieuw 
leven ingeblazen. Momenteel kent deze een hoogtepunt met 7 projecten in 
verschillende stadia, van de aankoop van de bouwgrond tot de oplevering. 
Ter plaatse zal het team van Geoffroy Bertrand, dat momenteel 5 personen 
telt, in 2018 nog worden uitgebreid om de groei van de projecten te volgen.

STEFANO MORENO 
Architect

“BESIX RED voelde onmiddellijk 
het potentieel van deze wijk die 
bij de lokale projectontwikkelaars 
in de vergeethoek was geraakt.” 

Geoffroy heeft een achtergrond in de Luxemburgse vastgoedsector 
en kwam in 2015 in het team terecht van BESIX RED, waar 
hij momenteel de functie van directeur Luxemburg bekleedt. 
Sinds 2013 neemt Luxemburg een belangrijke plaats in in de 

groeistrategie van BESIX RED. Vandaag realiseert het meer dan 
de helft van zijn inkomsten daar. Door zijn partnerschapsbeleid 

en de reputatie die het heeft weten op te bouwen met 
projecten zoals Kons of Soho, heeft BESIX RED zich als grote 

speler kunnen positioneren in het Groothertogdom.

Onze medewerkers
GEOFFROY BERTRAND 

BELG // 43 JAAR

Projectinformatie
SOHO 
LUXEMBURG-STAD,  
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG 
 
Klant 
Retail 
 
Opdrachtgever 
BSD Development 
(partnerschap tussen BESIX RED en Soludec) 
 
Architecten 
Architecten Moreno et M3 Architectes 
 
Opdrachtnemers 
BESIX RED (LUX TP, WUST), Soludec 
 
Contractwaarde 
€ 102 miljoen 
 
Periode 
2014 (aankoop land) tot 2020 (oplevering 3e fase)
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