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Na een succesvol 2017 was er ook in 2018 sprake van een aanhoudende, 
constante groei bij BESIX RED. We blijven gestaag groeien, wat leidt tot 
een omzet van € 156,8 mln (+ 8,5% vs. 2017). Een positief resultaat dat 
we te danken hebben aan onze geografische en sectorale diversificatie 
maar ook aan onze focus op innovatie, die wordt ondersteund door de 
financiële  draagkracht en de synergie met de verschillende entiteiten van 
BESIX Group. 

REAL ESTATE DEVELOPMENT 
ACTIVITEITENVERSLAG

Onze visie en troeven
Als projectontwikkelaar willen wij meewerken 
aan de stad van morgen, door niet alleen een 
leef- en werkruimte te bieden, maar ook een 
leef- en werkbeleving. 

We streven naar uitmuntendheid om onze klan-
ten duurzame, innovatieve, kwalitatieve en tech-
nische oplossingen aan te reiken; op die manier 
maken we hen het leven gemakkelijker en dra-
gen we tegelijk bij tot de stedelijke heropleving.

Met de steun van een multidisciplinaire groep 
bieden we onze klanten een toegevoegde waar-
de dankzij onze “Ontwikkelaar-Aannemer-iden-
titeit”. Onze “One-stop-Shop”-benadering com-
bineert alle competenties van onze groep onder 
één verantwoordelijkheid: onze klanten efficiënte 
producten van topkwaliteit bieden. 

Ook al staat BESIX RED vandaag open voor 
haar pan-Europese dimensie, het wil in de 
eerste plaats een lokale speler zijn en niet 
louter een dochteronderneming van een Bel-
gisch vastgoedontwikkelingsbedrijf dat actief 
is in het buitenland. In elk land waar we voet 
aan wal zetten, sluiten we een partnerschap 
met lokale toonaangevende spelers om onze 
expertise uit te wisselen en de specificiteiten 
van de lokale markt en zijn behoeften beter 
te begrijpen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
voor een aantal projecten in Luxemburg (Félix 
Giorgetti, Soludec), Frankrijk (Rabot Dutilleul), 
Nederland (Vorm).

2018, groeiend bedrijf 
Context: een veranderende 
vastgoedmarkt 

Bij het ontwerp van de stad van morgen moet 
rekening worden gehouden met de verdich-
ting van stedelijke gebieden en met duur-
zaamheid. Volgens de Verenigde Naties zul-
len tegen 2050 twee op drie personen (+ 2,5 
miljard mensen) in een stad wonen. 

Tegelijk is ook de Digitale transformatie 
realiteit geworden: Proptech behoort tot het 
dagelijks taalgebruik en het aantal start-ups 
actief in vastgoed kent vandaag ongekende 
hoogten. Dat leidt tot een overvloed aan inno-
vaties die de functie van de woon-, kantoor- 
en retailprojecten van morgen een nieuwe 
vorm geven. 

In dat veranderende vastgoedlandschap is ook 
een nieuw klantenprofiel ontstaan, waardoor de 
sector geconfronteerd wordt met nieuwe be-
hoeften en kernwaarden: Millennials. Bij de keu-
ze van een plek om te wonen, te werken of zelfs 
te winkelen, zijn nieuwe criteria – zoals duur-
zaamheid, innoverende diensten en ervaringen 
– net zo belangrijk geworden als de ligging. 

Dit resulteert in de opkomst van nieuwe ver-
eisten (co-living, co-working) en een grondige 
verstoring van de manier waarop projectont-
wikkelaars hun ontwikkelingen moeten aan-
pakken en ontwerpen.

Door de klant centraal te stellen in haar visie, 
complexe producten van hoogstaande kwali-
teit aan te bieden en tegelijk de nieuwste inno-
vaties te integreren, heeft BESIX RED zichzelf 
gepositioneerd als klantgerichte projectont-
wikkelaar. BESIX RED streeft ernaar om een 
positieve ecologische voetafdruk na te laten 
voor de volgende generaties. Duurzaamheid 
blijft dan ook een van de grootste belangen 
van het bedrijf. Daarom werkt BESIX RED aan 
een langetermijnaanpak bij het ontwerp van 
haar vastgoedontwikkelingen.

2018: De cijfers in detail

2018 was een succesjaar voor BESIX RED, zo-
wel op financieel vlak als op dat van expansie. 
De consolidatie van onze pan-Europese di-
mensie met een centrale rol voor België en 
Luxemburg in onze activiteiten, bleef onze 
prioriteit. Bovendien zijn we blijven focussen 
op sectorale diversificatie om onze aanwezig-
heid te vergroten en onze kennis op de niet- 
residentiële markt uit te breiden.

1. In onze kerngebieden:

Ook de aanhoudende positieve tendens van 
de Belgische residentiële vastgoedmarkt 
heeft bijgedragen aan ons succes. Door het 
historische dieptepunt van de rente op spaar-
geld (hoogstens 0,5% of zelfs 0,3% na aftrek 
van kosten) en hypothecaire leningen, in com-
binatie met een inflatie van rond de 2%, blijft 
de woonsector een veilige investering voor 
beleggers. Een positieve tendens die zich ook 
het komende jaar lijkt door te zetten.
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Samen met onze expertise in complexe en 
grootschalige projecten hebben deze troeven 
bijgedragen aan de ontwikkeling van sterke 
openbare en privépartnerschappen op lange 
termijn in alle steden waarin we actief zijn. 

Het is ons doel om te anticiperen op de 
marktcycli en de behoeften van de klanten om 
vastgoedproducten te ontwikkelen die beant-
woorden aan hun hoogste verwachtingen en 
de veranderende noden van mensen op het 
vlak van woon- en werkomgeving.

Wat de portefeuille betreft, heeft BESIX RED 
vandaag 26 lopende projecten, wat neerkomt 
op meer dan 500.000 m² in ontwikkeling. We 
zijn actief in 13 steden in 5 Europese landen 
en in 2018 koestert BESIX RED de ambitie 
om haar aanwezigheid in Frankrijk nog te ver-
sterken met de benoeming van haar Country 
Director.

.
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Samen met een positieve vastgoedomgeving 
stelt onze strategie ons in staat om een omzet 
van € 156,8 mln te bereiken (wat leidt tot een 
ROE van 21,7%). Dat uitstekende resultaat 
was mogelijk dankzij de dynamische activiteit 
van BESIX RED in zowel de niet-residentiële 
als de residentiële sector, in het bijzonder in 
haar kernlanden: 

 − BELGIË met 10 grote residentiële projec-
ten voor een totaal van 100.000 m² 

• Brussel: 66.500 m² 
• Wallonië: 7.000 m²
• Vlaanderen: 26.500 m²

 − LUXEMBURG waar BESIX RED haar po-
sitie als hoofdrolspeler heeft bevestigd in 
zowel

• de residentiële sector: 17.000 m² 
met SOHO - 150 eenheden;

• de kantorenmarkt: > 40.000 m² met 
grote projecten zoals FERRERO (toe-
komstige hoofdzetel van FERRERO 
Group - 30.000 m²) 

• andere kantoorgebouwen 
verkocht aan institutionele 
investeerders:
Quatuor (4.870 m²) verkocht aan Mon-
ceau Assurance
Impulse (6.453 m²) verkocht aan 
Swisslife

In 2018 werden maar liefst 453  appartemen-
ten verkocht en werden meer dan 6 projecten 
voor een totaal van 89.000 m² (840 residenti-
ele eenheden) voltooid. 

2.  Verwervingen

2018 was ook een jaar van groei voor het be-
drijf; zowel op het vlak van projectportefeuille 
als op geografisch vlak.

BESIX RED heeft nieuwe terreinen gekocht 
in België en Luxemburg, goed voor meer 
150.000 m² die in de komende jaren moeten 
worden ontwikkeld.

 − BELGIË:

• Cours St. Michel, Brussel  - 76.000 
m² project voor gemengd gebruik in 
partnerschap met Immobel

• Matisse, Brussel  – 35.000 m² resi-
dentiële gebouwen;

• Meyvaert, Gent  – 17.000 m² resi-
dentiële gebouwen;

 − LUXEMBURG:

• Walferdange, Luxemburg  - 19.500 
m² residentiële gebouwen;

Tegelijk werden de bouwvergunningen af-
geleverd voor de 1ste fase van So Stockel 
in Brussel (BE) - 13.850 m² (138 eenheden) 
en Icône in Esch-Belval (LU) - 18.800 m² 
kantoorgebouw.
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Tot slot heeft de benoeming van onze Coun-
try Director Frankrijk bevestigd dat we vast-
beraden zijn om onze activiteit in dat land te 
versterken; dit in het bijzonder in de steden 
Parijs, Lille, Lyon en Bordeaux.

Bouwen voor de toekomst 
De innovatiestrategie van BESIX RED, die in 
2017 werd vastgelegd, werd in 2018 voort-
gezet ter ondersteuning van onze activiteiten. 
Ons doel was om informatie over trends te 
verzamelen en te analyseren en samen met 
onze partners oplossingen te creëren om zo 
te kunnen inspelen  op de behoeften van onze 
klanten en te anticiperen op hun toekomsti-
ge verwachtingen. Klantgerichtheid, flexibi-
liteit en productiviteit werden aangestipt als 
de drie belangrijkste doelstellingen waaraan 
onze innovatieaanpak moet voldoen.

Om deze strategie te verwezenlijken, werden 
verschillende initiatieven uitgewerkt. Er werd 
een innovatiecel opgericht om ons idee van 
de stad van morgen uit te diepen en innova-
tieve opportuniteiten te grijpen. Om in contact 
te komen met start-ups en sommige ervan 
zelfs te ondersteunen in de ontwikkeling van 
hun concept, hebben we een samenwerking 
met Startup Factory opgestart in 2018. Op die 
manier konden we een partnerschap uitbou-
wen met Propchain, een Belgische start-up  
die blockchain en vastgoed combineert.  

Terwijl de trends in de beroepswereld aan het 
evolueren zijn, hebben we ze opgenomen in 
één van onze projecten in Luxemburg, ge-
naamd Icône. Dit kantoorgebouw van 18.000 
m² zal worden gewijd aan de laatste werkt-
rends, waarvan 3.000 m² zal worden voorbe-
houden voor co-workingruimtes. 

Ook digitale technologie en IoT (Internet of 
Things) bleven centraal staan in onze nieuwe 
‘smart’ initiatieven. Om onze klanten extra 
diensten te bieden, zijn we gaan samenwer-
ken met een digitaal platform: Ziggu. Deze 
tool is bedoeld om de communicatie te ver-
gemakkelijken en de relatie met onze klanten 
te versterken. Tot slot hebben we in verschil-
lende van onze projecten een partnerschap 
ontwikkeld met Bringme smart lockers en 
mailboxes.

2019 - Vooruitblik 
Op basis van de succesvolle ontwikkelingen, 
onze gediversifieerde projectportefeuille en 
een strategie gebaseerd op innovatie, kijken 
we vol vertrouwen naar de toekomst en zijn 
we vastberaden om onze pan-Europese groei 
voort te zetten. 

Dankzij onze 30 jaar ervaring en kennis inzake 
vastgoed lijkt deze ambitie realistisch. Deze 
jarenlange expertise stelt ons in staat om ste-
den met potentieel te identificeren en bij te 
dragen tot hun groei met woon-, kantoor- en 
retailontwikkelingen van topniveau. Met die 
aanpak besteden we ook uitgebreid aandacht 
aan opportuniteiten op sterke markten zoals 
in Duitsland en de Scandinavische landen.

Het is ons doel om te blijven groeien op een 
stabiele en duurzame manier, met behoud 
van onze ziel. Ondertussen blijft al onze aan-
dacht uitgaan naar onze klanten en hun opti-
male tevredenheid.

SAMENGEVAT

• De groei van BESIX RED blijft stabiel en 
leidt tot een omzet van € 156,8 mln (+ 
8,5% vs. 2017) dankzij haar geografische 
en sectorale diversificatie maar ook haar 
aandacht voor innovatie, ondersteund 
door het financiële vermogen en synergie 
met de verschillende entiteiten van BESIX 
Group.

• In 2018 kocht BESIX RED nieuwe terreinen 
in België en Luxemburg, waardoor haar 
portefeuille werd uitgebreid met meer dan 
150.000 m² woon- en kantoorgebouwen. 

• Vandaag heeft de onderneming 26 lopende 
projecten  voor meer dan 500.000 m² in 
ontwikkeling, in 13 steden en 5 Europese 
landen.

• In 2018 heeft BESIX RED de ambitie om haar 
aanwezigheid in Frankrijk nog te versterken met 
de benoeming van haar Country Director.

• Op basis van de succesvolle ontwikkelingen, 
haar gediversifieerde projectportefeuille en een 
op innovatie gebaseerde, kijkt BESIX RED de 
toekomst vol vertrouwen tegemoet en is het 
vastberaden om haar pan-Europese groei voort 
te zetten.

• Het is haar doel om op een stabiele en duurzame 
manier te blijven groeien, met behoud van de ziel 
van de onderneming. Ondertussen blijft BESIX 
RED haar aandacht toespitsen op de klanten en 
hun optimale tevredenheid.
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Dunant Gardens 
België

TIM BOURGONJON 
Regional Director Vlaanderen bij BESIX RED

“Het was de Stad die vroeg om dit stukje 
patrimonium te bewaren. We wilden ons niet 
beperken tot een eenvoudige restauratie, maar de 
gevel harmonieus integreren in het project en de 
omgeving. Hierdoor werd het een onderscheidend 
element dat het hele project een meerwaarde gaf.” 

7 
handelseenheden

1 
bankkantoor (KBC)

26.500 m2 

201 
appartementen:  
145 klassieke appartementen en 
56 assistentieappartementen

Nadat BESIX RED de laatste jaren meerdere sites in Vlaanderen verwierf, concreti-
seert de projectontwikkelaar haar positie op Vlaams grondgebied met de oplevering 
van haar nieuwste project “Dunant Gardens”. Dit wooncomplex van 26.500 m² ligt 
op een boogscheut van de Gentse binnenstad. Het prestigieuze gebouw, naar een 
ontwerp van het architectenduo Bontinck en Fretton, geeft de stad een krachtig 
architecturaal signaal en bevestigt de expertise van de promotor op het vlak van 
stedelijke heropleving.

Dunant Gardens, een schoolvoorbeeld van vastgoed-
ontwikkeling in Vlaanderen, is het recentste bouw-
project van de promotor in het noorden van het land. 
Na de steden Herent-Leuven (Meadow – 27.600 m² 
woningen) en Oudenaarde (Leskoo – 23.280 m² wo-
ningen) richtte BESIX RED zijn aandacht  op Gent, aan-
getrokken door de dynamiek en de proactieve aanpak 
van het lokale bestuur om haar stad op te waarderen. 
Op zoek naar een lokale partner om mee samen te 
werken en om sneller marktaandeel te verwerven, 
ging de projectontwikkelaar in zee met Immogra, die 
ondersteuning bood bij deze gedurfde ontwikkeling.

Het net opgeleverde wooncomplex van 26.500 m² telt 
201 appartementen, een kantoor (KBC Bank) en 7 retail 
units, waarvan in totaal al meer dan 90% verkocht is. 

Een commercieel succes dat Dunant Gardens vooral 
te danken heeft aan zijn locatie die vele mogelijkheden 
biedt. Enerzijds zijn de Blaarmeersen en de Leievallei 
vlakbij, waar de bewoners volop kunnen sporten en 
genieten van de natuur. Anderzijds zorgt de binnenstad 
en haar musea (Stadsmuseum STAM en het Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst S.M.A.K.) voor een uitge-
breid cultureel aanbod.  En niet te vergeten het uitzicht 
dat de bewoners hebben op de Watersportbaan, een 
twee kilometer lange roeibaan. 

“Toen BESIX RED eind 2013 het terrein verwierf, 
lag Dunant Gardens in randstedelijk gebied. Het 
CIAC-gebouw was een emblematische garage met 
showroom die elke Gentenaar kende. Zo dicht bij de 
binnenstad leek de locatie een logische uitbreiding 
van Gent. Tegelijkertijd was de plaats geschikt voor 
een residentiële ontwikkeling van een zekere omvang 
die dit stadsdeel - met een kwalitatief project - nieuw 
leven kon inblazen. 

We hebben ons project dan ook opgevat als een ver-
bindend element tussen die verschillende omgevingen, 
met de ambitie de toekomstige bewoners niet alleen 
bakstenen, maar ook een echte belevenis te bie-
den”, legt Gabriel Uzgen, Gedelegeerd Bestuurder 
BESIX RED, uit.

Door de omvang van het project  kon BESIX RED ver-
schillende types appartementen integreren, van studio 
tot penthouse met zicht op de Watersportbaan, en zo 
inspelen op de lokale vraag. Maar ook assistentiewo-
ningen met bijkomende diensten, speciaal voor oudere 
mensen, kregen een plaats in het project.

>
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Sterk architecturaal signaal voor de stad

Behalve de ligging is de architecturale kwaliteit een ander sterk punt van Dunant 
Gardens. 

Het ontwerp door Bontinck Architecture and Engineering, in samenwerking met het 
Londense bureau Fretton Architects, combineert de bestaande modernistische ar-
chitectuur met hedendaagse elegantie. Het oude gebouw dat weinig gastvrij was en 
werd ingesloten door drie verkeersassen maakt vandaag plaats voor een aantrekke-
lijk, langwerpig gebouw, met rechte hoeken en opgetrokken rond vier binnentuinen. 
Elk appartement kijkt uit op zowel de straat als een tuin.

Om de geschiedenis van de site te respecteren bleef de gevel aan het Beneluxplein 
behouden.

“Het was de Stad die vroeg om dit stukje patrimonium te bewaren. We wilden ons 
niet beperken tot een eenvoudige restauratie, maar de gevel harmonieus integre-
ren in het project en de omgeving. Hierdoor werd het een onderscheidend element 
dat het hele project een meerwaarde gaf”, benadrukt Tim Bourgonjon, Regionaal 
Directeur Vlaanderen bij BESIX RED.

Het architectenduo heeft zich dan ook geïnspireerd op de stijl van de bestaande 
gevel om een unieke, homogene architectuur te ontwerpen die visueel een logisch 
geheel vormt met de oorspronkelijke constructie. 

“BESIX RED gaf ons bij het ontwerpen van het gebouw een grote vrijheid. We kon-
den er echt een droomproject van maken”, zegt John Bontinck, vennoot van 
architectenbureau Bontinck Architecture and Engineering. “Behalve deze 
vrijheid van artistieke expressie deelden we dezelfde liefde voor Gent. Onze ver-
standhouding was des te beter omdat we merkten dat de projectontwikkelaar echt 
open stond voor de bekommernissen van de Stad en de behoeften van de buurt. ” 

Klantgerichte Innovatie

Met zijn 56 assistentiewoningen richt Dunant Gardens zich ook op het comfort van 
ouderen. Deze woningen koppelen grote leefruimten aan de nieuwste technolo-
gieën en liggen verspreid tussen de meer “klassieke” appartementen. In die zin 
onderscheiden ze zich van het hedendaagse aanbod in dit segment. De meeste 
verzorgingsflats zijn immers veel kleiner en concentreren zich in eenzelfde gebouw, 
waardoor dit de allure van een rusthuis heeft.

De assistentie-appartementen beschikken allemaal over een alarmsysteem dat ver-
bonden is met een virtuele conciërge (uitgerust met de promotors All One’s Life 
Living-technologie. De zorgorganisatie Solidariteit voor het Gezin biedt de bewoners 
alle mogelijke ondersteuning, van maaltijden aan huis tot thuishulp voor mensen met 
een beperkte mobiliteit.

Dit concept, waardoor senioren langer zelfstandig thuis kunnen wonen, is een succes-
formule aangezien 95% van deze appartementen in amper 6 maanden verkocht was.

Dunant Gardens is een project op maat van de lokale buurt. Het beschikt over heel 
wat troeven voor zijn bewoners, zoals een groot comfort en een boeiende omgeving. 
Tegelijkertijd blaast het dit stukje Gent nieuw leven in. Twee doelstellingen die BESIX 
RED na aan het hart liggen en haar missie kenmerken: “Wanneer we een bouwpro-
gramma uitdenken, kijken we naar de onmiddellijke omgeving. We onderzoeken hoe 
we kunnen beantwoorden aan de specifieke behoeften van de markt waarop we ons 
richten en hoe we kunnen bijdragen aan de stedelijke opwaardering”, onderstreept 
Gabriel Uzgen. “Standaardproducten interesseren ons niet. Onze projecten maken 
in de eerste plaats deel uit van een wijk, stad, land.”

Details van het project

DUNANT GARDENS 
GENT, BELGIË 
 
Klant 
Detailverkoop 
 
Projectontwikkelaars 
BESIX RED 
Immogra 
 
Architecten 
Bontinck Architecture and Engineering 
Tony Fretton Architects 
Erik Dhont Landscape Architect 
 
Aannemer 
BESIX 
 
Bouwperiode 
Najaar 2013 (aankoop van het terrein)  
tot januari 2019 (oplevering)

JOHN BONTINCK 
Bontinck Architecture and Engineering

“BESIX RED gaf ons bij het ontwerpen van 
het gebouw een grote vrijheid. We konden er 
echt een droomproject van maken. Behalve 
deze vrijheid van artistieke expressie 
deelden we dezelfde liefde voor Gent. Onze 
verstandhouding was des te beter omdat 
we merkten dat de projectontwikkelaar echt 
open stond voor de bekommernissen van 
de Stad en de behoeften van de buurt.” 
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Verwerving van het terrein (13.800 m²).

< 2000

Casa FERRERO 
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

De nieuwe hoofdzetel van de internationale voedingsmiddelenreus FERRERO wordt 
eind 2019 opgeleverd. Het is het resultaat van cocreatie binnen BESIX Group en 
van een voorbeeldige samenwerking met de plaatselijke partner Félix Giorgetti. Het 
29.500 m² grote gebouw maakt indruk met zijn gedurfde architectuur, die toch 
een discrete elegantie uitstraalt, en met zijn geraffineerd interieur, dat het con-
cept van welzijn op het werk naar een hoger niveau tilt. Voor BESIX RED is het 
project een schoolvoorbeeld van expertise. Dit geldt zowel voor de juridisch- 
financiële constructie, de architectuur als de technische complexiteit.

“Aanvankelijk gaf ik het project maar een waterkans op 
slagen, gezien het complexe juridische dossier, de po-
tentiële juridische obstakels, de mogelijke burenpro-
blemen en het te verleggen wegtracé. Tot slot moest ik 
ook nog sterke persoonlijkheden rond de tafel zien te 
krijgen die ik moeilijk zag samenwerken”, bekent Pierre 
Govare, directeur van FERRERO Group Headquarters 
en opdrachtgever, als hij terugdenkt aan zijn eerste 
ontmoeting met de projectontwikkelaars BESIX RED 
en het Luxemburgse Félix Giorgetti. “Maar uiteindelijk 
is het een sterk staaltje van technische knowhow en 
kwaliteit geworden en ook een mooie illustratie van 
continue samenwerking en dialoog tussen de teams in 
het belang van hun gemeenschappelijke klant.” 

Het is een feit dat de ontstaansgeschiedenis van Casa 
FERRERO enorm complex is. “En dit lang voor de ar-
chitecturale of technische aspecten aan bod kwamen. 
Vóór de conceptuele reflectie moesten er immers 
belangrijke juridische en financiële stappen worden 
genomen: het ging erom verschillende mensen, en 
moeilijker nog, verschillende bedrijven op dezelfde lijn 
te krijgen voor eenzelfde dossier en de twee bedrij-
ven die elk een terrein in eigendom hadden, te laten 
fusioneren. Zonder financiële en juridische expertise 
was dit project nooit van de grond gekomen”, ver-

trouwt Gabriel Uzgen, Gedelegeerd Bestuurder 
van BESIX RED, ons toe.

Het uitgangspunt? De FERRERO Group, die momen-
teel verschillende gebouwen huurt in de Luxemburgse 
hoofdstad, wou al zijn medewerkers onder één dak 
brengen, in een gebouw waarvan het deze keer ei-
genaar zou zijn. Ze zochten een locatie vlakbij de 
luchthaven, een belangrijke vereiste voor een multi-
national. “Na een lange, vruchteloze zoektocht kregen 
we bijna tegelijkertijd het aanbod van bouwpromotor 
BESIX RED en dat van haar conculega Félix Giorgetti 
SA”, herinnert Pierre Govare zich. Maar beide perce-
len waren maar 14.000 en 15.000 m² groot, terwijl 
FERRERO een oppervlakte van 25.000 m² beoogde 
(uiteindelijk uitgebreid naar zo’n 30.000 m²) om er zijn 
1.500 medewerkers een werkplek te bezorgen.

“Een ideale locatie, recht tegenover de luchthaven, 
maar jammer genoeg geen optie gezien de beperkte 
oppervlakte”, aldus Govare. Zijn ontgoocheling was 
van korte duur. De 2 bouwpromotoren en eigenaars 
van de aanpalende terreinen beslisten namelijk om, 
ondanks de gevorderde staat van hun respectievelijke 
projecten, de krachten te bundelen voor een gemeen-
schappelijke ontwikkeling.

>

PIERRE GOVARE (LINKS) EN ERIC MORETTI (RECHTS) VAN FERRERO GROUP
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Q3: 1e bouwvergunning bekomen voor het ontwikkelen van 
kantoren van 13.800 m² genaamd ‘City Gate’. 
 
Ondertekening contract met Wust en Lux TP. 
 
Ondertekening van huurcontract met een klant 
voor 5.800 m² (40%). 
 
Start van de bouw van ‘City Gate’.

BOUWOPDRACHT: € 26,8 miljoen

2013 2014 2015
Start van de besprekingen met FERRERO Group. 
 
Onderbreking van de bouwwerken. Implementatie van 
programma voor FERRERO Group.

Joint venture met F. Giorgetti NV om een totaalproject van 
29.500 m² mogelijk te maken. 
 
Indienen tweede vergunning voor een kantoorproject van 
29.500 m². 
 
Voorbereiding van alle ontwikkelingscontracten met 
FERRERO Group.

2016 ... 2019
Q1: 2e vergunning bekomen. 
 
Fuseren van de 3 bedrijven om een nieuwe ontwikkeling 
van 29.500 m² mogelijk te maken. 
 
Q3: Start van de bouwwerken. 
 
Verkoop van de aandelen van Treves Offices, die het project 
ontwikkelt, aan FERRERO Group.

BOUWOPDRACHT: € 90 miljoen 

Co-creatie meetings tussen: 
- Aannemers: BESIX / Lux TP / Wust / F. Giorgetti
- Ontwikkelaars: BESIX RED / F. Giorgetti
- Klant: FERRERO Group.

Q3: Oplevering van de nieuwe hoofdkantoren van FERRERO.

“Ons initieel project, City Gate, besloeg 13.800 m². In 
2014, toen  het plan  om een samenwerking aan te gaan 
met F. Giorgetti werd gelanceerd, waren we al goed ge-
vorderd met de ontwikkeling: de bouwvergunning was 
sinds 2013 afgeleverd, een huurcontract voor 5.800 m² 
ondertekend en onze zusterbedrijven Lux TP en Wust 
hadden de bouwwerken (voor een totaalbedrag van 
€ 26,8 mln) al aangevat. We moesten dus opnieuw van 
nul af aan beginnen en nog beter doen! De excellentie bij 
BESIX in een notendop”, glimlacht Bernard Van Essche, 
Account Development Manager, BESIX RED.

“Het FERRERO-project is een schoolvoorbeeld van team-
spirit en continue cocreatie tussen zowel de partners als 
de entiteiten van BESIX Group. Het fundamentele werk 
dat we verrichtten voor de juridische en financiële struc-
turering van de operatie leidde tot zo’n doeltreffend en  
aantrekkelijk resultaat dat FERRERO aan het eind van 
de rit besliste om de maatschappij die houder is van de 
bouwrechten van het kantoorgebouw (in volle eigendom) 
te verwerven. Deze uitkomst toont opnieuw aan dat de 
toegevoegde waarde van BESIX RED in het architectu-
rale, programmatische en technische ontwerp ligt, maar 
evenzeer in de reflectie over de juridische en financiële 
constructie,” aldus een trotse Gabriel Uzgen.

Flexibiliteit in alle omstandigheden

Na het finaliseren van het juridische en financiële luik 
kon de conceptuele fase van start gaan, die zowaar nog  
complexer was. “Het gebouw dat BESIX RED aanvanke-
lijk voorstelde, onderging ingrijpende veranderingen om 
het in te passen in een dubbel zo groot globaal pro-
ject. De nieuwe plannen, begin 2015 ingediend door 
architectenbureau Perry Weber, integreerden dus de 
vereisten van het initiële project van BESIX RED. Het 
merkwaardige is dat de architecten al meteen konden 
rekenen op de unanieme en enthousiaste instemming 
van alle stakeholders”, gaat Eric Moretti, Projectleider 
voor FERRERO Group Headquarters, verder. 

De binneninrichting van het gebouw begon langzaam 
duidelijk te worden naarmate de bouw vorderde. “Dat 
was niet eenvoudig, maar we apprecieerden de flexi-
biliteit van de Groep enorm, in het bijzonder van de 
bouwteams (WUST, LUX TP & Giorgetti). We hebben 
immers meer dan eens onze eisen en behoeften gron-
dig bijgesteld. Maar ook hun oog voor kwaliteit konden 
we op prijs stellen. In die mate dat de promotor-bou-
wer zelf verbeteringen aanbracht die aanvankelijk niet 
voorzien waren”, zegt Pierre Govare.

LAURENT JANSSEN 
Project manager bij BESIX Group

“Op de werf was de nauwe samenwerking tussen de 
promotor BESIX RED en de bouwfirma BESIX - in het 
bijzonder haar 2 dochterbedrijven Lux TP en Wust - 
een grote troef gezien de technische uitdagingen die in 
de loop van het project opdoken. Deze verwantschap 
maakt het inderdaad mogelijk om heel proactief te 
werken omdat we snel de juiste technische oplossingen 
kunnen voorstellen. Bij Casa FERRERO ging het nog 
een stap verder dan eenvoudige synergieën en werkten 
de firma’s als het ware gefusioneerd. De ervaring van 
BESIX Group met zulke grootschalige projecten was 
een ander voordeel. BESIX zette meteen een voldoende 
groot team in voor een werf van dat kaliber.”

Eric Moretti: “Het interieur moest een Italiaanse uitstra-
ling hebben, met ruimtes badend in het licht en warme 
kleuren. Het centrale atrium is ontworpen als een kleur-
rijk dorpsplein, vol bedrijvigheid. Dit project is qua con-
cept en architectuur een afspiegeling van de FERRERO 
Group, maar het is natuurlijk in de eerste plaats een 
leefruimte voor zijn toekomstige medewerkers”.

“Door zijn imposante omvang en bouwstijl straalt het 
gebouw het beeld uit van een grote, dynamische en 
solide multinational. Het is elegant maar discreet, 
niet ontworpen om indruk te maken op de voorbij-
ganger”, voegt Pierre Govare eraan toe. Dit neemt 
niet weg dat er enkele architecturale extravaganties 
zijn, zoals de immense overhang zonder steunpalen 
boven de ingang. Of de loopbruggen binnen met hun 
aparte, complexe vormgeving. “Het was heel moeilijk, 
maar telkens stonden de partners van BESIX Group-
Giorgetti erop om de technische uitdagingen aan te 
gaan en oplossingen te vinden voor een uitgepuurde 
architectuur. We kennen veel bedrijven die eerder voor 
een makkelijkheidsoplossing hadden gekozen. Het is 
dat permanente streven naar excellentie dat Eric en ik 
het meest geapprecieerd hebben tijdens de samen-
werking met BESIX RED-Giorgetti”. 

Meer dan synergie

“Onze verstandhouding met Giorgetti was perfect, 
want we delen dezelfde waarden als excellentie en 
klantgerichtheid”, zegt Bernard Van Essche. De lei-
draad van de hele ontwikkeling is een continue dialoog 
en zin voor detail, zowel binnen BESIX Group als onder 
partners. Beide attitudes vertalen zich in fine in een 
referentieproject en een grote tevredenheid bij de klant. 

Het resultaat? Een gebouw op maat, dat de toekomsti-
ge gebruiker uitzonderlijk en innovatief comfort biedt, 
tot de werktafels en zitmeubelen toe. Vereisten waar-
aan BESIX RED makkelijk voldoet omdat het bedrijf 
ook de waarden van welzijn en innovatie deelt.

Het FERRERO-gebouw is een referentieproject voor de 
tertiaire sector. Flexibiliteit, optimalisering van de ruim-
te, ergonomie en nieuwe werkmethoden gaan hand in 
hand. Meer nog, het is een prestigeproject voor BESIX 
Group én voor haar klant: “Een dergelijk gebouw richt 
de schijnwerper op ons en op de 2 Luxemburgse pro-
jectontwikkelaars”, zegt Eric Moretti enthousiast.

Details van het project

CASA FERRERO 
LUXEMBURG, GROOTHERTOGDOM 
LUXEMBURG 
 
Klant 
FERRERO Group 
 
Opdrachtgever 
BESIX RED 
Félix Giorgetti SA 
 
Architecten 
Perry Weber & Associates 
AKDV 

 
 
 
 
Aannemers 
BESIX, Lux TP & Wust 
Félix Giorgetti SA 
 
Contractwaarde 
€ 90 miljoen  
 
Bouwperiode 
2014 tot 2019

BERNARD VAN ESSCHE 
Key Account Development BESIX RED

“Onze verstandhouding met Giorgetti was perfect, 
want we delen dezelfde waarden als excellentie en 
klantgerichtheid. De leidraad van de hele ontwikkeling 
is een continue dialoog en zin voor detail, zowel 
binnen BESIX Group als onder partners. Beide 
attitudes vertalen zich in fine in een referentieproject 
en een grote tevredenheid bij de klant.” 
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