
BESIX Real Estate Development leverde zonet 
het nieuwe hoofdkantoor van de internationale 
voedingsgroep FERRERO op, vlakbij de 
luchthaven van het Groothertogdom Luxemburg. 
Het gebouw van 29.500 m² werd ontwikkeld in 
samenwerking met Félix GIORGETTI en zal de 
1.200 toekomstige medewerkers een nieuwe 
werkervaring bieden. 

Met de oplevering van het FERRERO-gebouw 
boekt BESIX RED opnieuw succes op de 
Luxemburgse markt, waar onze onderneming 
al een stevige positie heeft verworven en 
duidelijk haar bijdrage levert aan de stedelijke 
en economische dynamiek van het land.

BESIX RED is tegenwoordig een 
toonaangevende speler op de 
vastgoedmarkt in het Groothertogdom 
Luxemburg. Dankzij de voorgaande 
residentiële en kantoorprojecten, 
zoals SOHO (17.800 m² in de 
stationswijk - 150 wooneenheden), 
KONS (22.900 m² aan kantoorruimte 
in het stadscentrum, de hoofdzetel van 
ING Luxemburg) en IMPULSE (6.450 
m² aan kantoren in de stationswijk, 
verkocht aan SWISS LIFE) kon de 
onderneming zich integreren in de 
Luxemburgse economie en wordt het 
bedrijf nu beschouwd als een lokale 
onderneming. 
Met de oplevering van de nieuwe 
maatschappelijke zetel van FERRERO 
kan BESIX RED opnieuw een 
succesvol project toevoegen aan zijn 
pan-Europese portefeuille.

Het kantoorgebouw werd in 
samenwerking met Felix GIORGETTI 
ontwikkeld voor de internationale 
voedingsgroep FERRERO en 
onderscheidt zich door zijn 
strategische ligging tegenover de 
luchthaven en zijn hoogstaande 
technische en architecturale kwaliteit. 
Het illustreert ook de knowhow 
van de projectontwikkelaars op het 
vlak van samenhang en afstemming 
van belangen met het oog op een 
gemeenschappelijk doel, namelijk 
klanttevredenheid.  

Om zo goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de behoeften van de 
FERRERO Groep hebben de twee 
partners hun krachten en vaste activa 
gebundeld. Zo konden ze een project 
van grotere omvang realiseren. Het 
voorstel overtuigde FERRERO, dat het 
bedrijf achter het project overnam 
en de realisatie ervan toevertrouwde 
aan de joint venture BESIX RED-Felix 
GIORGETTI. 
Het resultaat beantwoordt aan de 
verwachtingen van de klant, die ook 
heeft bijgedragen aan het succes 
van het project door voortdurend te 
communiceren en zijn visie te delen 
met de projectontwikkelaars. Dit alles 
in een sfeer van co-creatie. 

Op architecturaal vlak werd het 
ontwerp van het gebouw aan het 
architectenbureau PERRY WEBER 
toevertrouwd en de interieurinrichting 
aan het Franse bureau LONSDALE.

Zowel qua concept als architectuur 
biedt het kantoorgebouw een nieuwe 
werkervaring dankzij de focus op 
interactie en het welzijn van de 
gebruikers. Flexibiliteit, optimaal 
gebruik van de ruimte, ergonomie 
en nieuwe werkmethodes werden 
geïntegreerd in een gedurfd ontwerp.

Het gebouw bestaat uit twee vleugels 
die binnenin met elkaar verbonden 

zijn door middel van loopbruggen met 
een aparte, complexe vormgeving. 
De gevel wordt gekenmerkt door de 
immense overhang zonder steunpalen 
boven de ingang. 

In het midden van het kantoorgebouw 
is er een indrukwekkend atrium van 
meerdere verdiepingen hoog. Dit 
binnenplein fungeert als leefruimte en 
ontmoetingsplaats. Het architecturaal 
en technisch uitdagende project werd 
mogelijk gemaakt dankzij de expertise 
van en de synergie tussen de entiteiten 
van BESIX Group en GIORGETTI. 

De nieuwe hoofdzetel van FERRERO 
toont duidelijk aan dat BESIX RED 
wil bijdragen aan de stedelijke en 
economische dynamiek van het land, 
dit door middel van innovatieve en 
gewaagde bouwprojecten – zowel 
op conceptueel als architecturaal en 
technisch vlak – die de gebruikers een 
nieuwe ervaring moeten bieden en 
hun welzijn ten goede moeten komen.

Deze urbanistische en menselijke 
aanpak vinden we ook terug in het 
toekomstige ICÔNE-project in Belval: 
18.000 m² aan kantoorruimte gewijd 
aan de laatste trends op het gebied 
van werk en co-working, waarvan het 
ontwerp werd toevertrouwd aan het 
prestigieuze Britse architectenbureau 
Foster + Partners.

BESIX RED EN FELIX GIORGETTI LEVEREN DE NIEUWE 
HOOFDZETEL OP VAN FERRERO INTERNATIONAL IN 
LUXEMBURG

 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert 
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door zijn strategische visie is BESIX RED erin geslaagd zijn 
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als geografisch vlak: 
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal. In het streven naar duurzame ontwikkelingen 
waarbij de behoeftes van de klanten centraal staan, houdt BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de toekomst 
rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, alsook met innovatie. www.besixred.com 
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