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Het consortium ICN Development,  
Besix RED en Tralux Immobilier  
verwerven de Villeroy & Boch site  
in Luxemburg

Op 3 december ll. heeft het consortium van vastgoedontwikkelaars ICN Development, 
TRALUX Immobilier en BESIX RED de aankoop getekend van het terrein “Usine 1”  van 
Villeroy & Boch, gelegen in het district Rollingergrund te Luxemburg.  De verkoop van het 
onroerend goed werd georganiseerd door de verkoop van aandelen. De Stad Luxemburg 
heeft reeds in 2016 het aansluitend perceel “Usine 2” verworven.

Deze site van circa 46.000 m2 aan bebouwbare oppervlakte draagt vanaf heden de naam 
Faïencerie. Gelegen op 2 km van het stadscentrum tussen de residentiële wijk van 
Limpertsberg en het Bambësch woud, wordt de site langs weerszijden omgeven door 
prachtige groene bossen. Faïencerie wordt een wijk voor iedereen, met een bijzonder 
accent op levenskwaliteit en leefomgeving.

Volgens Algemeen Directeur van ICN, Nik Coenegrachts, “zal Faïencerie evolueren naar 
een levendige en dynamische wijk. Alles zal in het werk gesteld worden opdat de bewoners 
van Faïencerie er zich thuis zullen voelen.” “Vanuit deze optiek wordt het project 
ontwikkeld om zijn inwoners een nieuwe residentiële ervaring te bieden en bij te dragen 
tot hun welzijn”, voegt Gabriel Uzgen, Afgevaardigd Bestuurder van BESIX RED toe.

De partners ICN Development, TRALUX Immobilier en BESIX RED hebben hun expertise in 
Luxemburg reeds bewezen met projecten zoals Parc Rischard (10.395 m² residentieel – 
ontwikkeld door ICN-TRALUX), Altitude (geheel van administratieve kantoren – ontwikkeld 
door TRALUX Immobilier) of nog de nieuwe internationale zetel van Ferrero nabij de 
luchthaven (29.500 m² kantoren – ontwikkeld door BESIX RED).

Het historische gebouw, Le Carré genoemd, erfenis van Villeroy & Boch, zal behouden en 
ontwikkeld worden als ankerpunt van de wijk, met winkels, vergaderzalen, restaurants en 
cafés. Het wordt een echte ontmoetingsplaats die het residentiële project en het 
18e-eeuwse “Château de Septfontaines” dat eigendom blijft van Villeroy & Boch, zal 
verbinden.

ICN, samen met de Diensten van de stad Luxemburg, voorzien begin 2020 het nieuwe 
bijzonder bestemmingsplan (“plan d’aménagement particulier” - PAP) in te dienen, dat de 
start zal betekenen van de ontwikkelingsfase van Faïencerie.

Voor meer informatie over Faïencerie:

ICN Development SA 
+352 20 20 43 15 
info@faïencerie.lu 
www.faïencerie.lu
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Tussen natuur en stadsplanning

Faïencerie is veel meer dan een residentieel- en kantorencomplex! Het is een moderne 
wijk op mensenmaat, een trekpleister die de ganse dag door bruist van het leven. In 
het hart van de stad Luxemburg en dichtbij de grote verkeersassen, de spoorweg en de 
luchthaven Findel, wordt Faïencerie een heus groen paradijs.

- Mix van residentiële-, kantoor- en commerciële ruimten
- Ontwikkeling in 6 fases
- 3 partners: ICN Development, BESIX RED & TRALUX Immobilier
- Bruto bebouwbare oppervlakte: 46.000 m2
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ICN – Uitzonderlijke projecten op toplocaties
De groep ICN, met activiteiten in België en in het Groothertogdom Luxemburg beheert op heden met 
een vijftigtal medewerkers een portefeuille van ongeveer 30 projecten die een oppervlakte van 
meer dan 200.000 m2 vertegenwoordigen.

Onze belangrijkste missie als vastgoedontwikkelaar is een habitat van topkwaliteit aanbieden en 
tegelijkertijd bijdragen aan het bouwen van een betere wereld. Het is onze ambitie om maximaal te 
beantwoorden aan de wensen van onze klanten en hen de gepaste oplossingen aan te reiken, met 
respect voor de historische architectuur en de omgeving.

Tralux Immobilier - Samen bouwen
Opgericht in 2015 naast zusteronderneming TRALUX Construction, heeft TRALUX Immobilier als 
objectief de competenties van de Groep uit te breiden door zich te focussen op het detecteren van 
terreinen en de ontwikkeling van projecten met hoge toegevoegde waarde.

Betreft het prestigewoningen, kantoren, sportcomplexen, TRALUX Immobilier wenst door middel 
van haar diverse projecten een bijdrage te leveren op sociaal vlak en aan het milieu, in combinatie 
met een kwaliteit van ontwikkeling die kenmerkend is voor de groep.

De missie van de onderneming is al haar klanten een beter leven te bieden door haar betrokkenheid 
en beheersing van het volledige ontwikkelingstraject.

Als specialist in residentiële bouw begeleidt Tralux Résidentiel haar klanten doorheen de volledige 
waardeketen, van ontwerp tot beheer van hun woning, met focus op specifieke producten zoals 
projecten voor de ontwikkeling van stadskernen of energiezuinige woningen. 

BESIX RED – De kracht van een groep ten dienste van de klant 
BESIX RED is een vastgoedontwikkelaar actief in residentieel-, kantoren- en retailvastgoed en 
diensten. Sinds meer dan 30 jaar ontwikkelt BESIX RED grootschalige stedelijke projecten in het 
Groothertogdom, in België, alsook in een toenemend aantal buitenlandse steden. Haar portefeuille 
aan projecten telt op heden 26 projecten in ontwikkeling die een oppervlakte van 770.000 m² 
vertegenwoordigen.

Als dochteronderneming van BESIX Group, kan BESIX RED bogen op de aanzienlijke expertise en 
kennis van een multidisciplinair team van architecten, ingenieurs, ondernemers en financiers. 
Dankzij de toenemende synergie binnen de BESIX Group garandeert BESIX RED de ontwikkeling van 
producten van de hoogste architecturale en technische kwaliteit, ten gunste van de eindgebruiker.

Vanuit haar bekommernis om duurzame ontwikkelingen te creëren die rekening houden met de 
behoeften van de klanten, maken ecologische en maatschappelijke criteria, zowel als innovatie 
integraal deel uit van haar visie over het vastgoed van de toekomst.

ICN Development BVBA 
Burgemeester J. Van Aperenstraat 9A
B-2320 Hoogstraten

ICN Development S.A. 
23-25, rue des Bains
L-1212 Luxembourg
www.icn.eu

BESIX RED
7, rue du Fort Elisabeth
L-1463 Luxembourg
www.besixred.com

Tralux Immobilier
10A, rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange  
www.tralux.lu


