
Gecreëerd als een gezamenlijk gebouw 
dat de gebruiker en zijn welzijn centraal 
stelt, past ICÔNE binnen de New Ways of 
Working (NWoW). Een werkorganisatie 
waar de mens, flexibiliteit en digitalisering 
basiselementen zijn. 

Het is vanuit deze reflectie dat dit 
innovatieve project geboren werd. “Door 
in te zetten op de wendbaarheid van de 
oppervlaktes - met andere woorden, op een 
soms spaarzame, soms optimale bezetting - 
heeft dit gebouw van de nieuwe generatie 
de interesse van verschillende kandidaten 
gewekt. De ruimtes zijn ontworpen om te 
leven en te evolueren volgens de behoeften 
van de bedrijven die ze innemen», legt 
Geoffroy BERTRAND, Country Director 
BESIX RED Luxemburg, uit. 

In lijn met zijn klantgerichte benadering, 
is ICÔNE het resultaat van de intentie 
van de ontwikkelaar en de architect om 
een meer menselijke en collectieve 
dimensie aan de werkplaats te geven. 
“Het ontwerp van ICÔNE werd bedacht van 
binnenuit naar buiten toe waarbij eerst de 
informele ontmoetingsplaatsen, die een 
band creëren en de mensen opnieuw met 
elkaar verbinden, werden ontwikkeld”, 
licht Gabriel UZGEN, CEO BESIX RED, toe. 
“Vervolgens hebben we ze aangekleed met 
een transparante architectuur die interactie 
vergemakkelijkt en het accent legt op licht en 
de circulatie van gebruikers. Een ontwerp en 
interieurinrichting die vandaag de dag nog 
meer voldoet aan de behoeftes van de tertiaire 
gebruikers na COVID-19», vervolgt de CEO. 

Wat gisteren alleen maar trends waren, 
werd versneld om binnenkort de norm te 
geworden. «Als de COVID-19 pandemie niet 
de enige drijfveer is voor de transformatie 
in het gebruik van tertiaire ruimtes, zal het 
zeker zijn versneller zijn. Meer dan ooit zal 
het kantoor een plaats van samenwerking 
en uitwisselingen worden en niet alleen 
een plaats van individuele productie», deelt 
Gabriel UZGEN.

Telewerk, die door de huidige context 
een algemeen gegeven is geworden, 
blijkt een aanvullende productiewijze 
te zijn geworden die door bedrijven in 
belangrijke mate moet worden overwogen. 
Deze situatie heeft ook de noodzaak 
aangetoond van het heruitvinden van 
kantoren met gediversifieerde ruimtes in 
functie van de uit te voeren taken. «De rol 
van het kantoorgebouw is het creëren van 
communicatie, het mogelijk maken van het 
verspreiden van de bedrijfscultuur. Hierdoor 
zal het een echt managementinstrument 
worden dat op een collaboratieve manier 
gebruikt dient te worden als aanvulling 
op het huis, dat daarentegen als een 
individuele ruimte wordt beschouwd die 
toelaat zich af te zonderen voor taken die 
meer concentratie vereisen”, zegt de CEO. 

Naast zijn sociale functie en optimale 
digitale connectiviteit (via wifi en 
elektrische laadpunten die zich ook in 
het atrium, het hart van het gebouw, 
bevinden), voldoet ICÔNE aan alle nieuwe 
gebruiksmogelijkheden die bedrijven nodig 
hebben, dankzij de integratie van talrijke 

gebruikersdiensten: intelligente liften, een 
virtuele receptie, digitale toepassingen, 
intelligent energiebeheer, sensoren om 
gegevens op te halen zoals temperatuur, 
luchtkwaliteit, geluidssterkte, of de 
aanwezigheid of afwezigheid van personen 
in een bepaalde ruimte,...

«De klantervaring is ontegenzeggelijk 
het sleutelelement geworden van onze 
ontwikkelingen, of het nu gaat om de 
tertiaire sector, de residentiële of de 
commerciële sector. In deze aanpak hebben 
nieuwe technologieën en het Internet of 
Things als doel bij te dragen aan het comfort, 
de veiligheid en het welzijn van onze 
gebruikers. Maar ze moeten deze flexibiliteit 
ook inbrengen in onze ontwikkelingen die 
zijn ontworpen om in de loop der tijd te 
evolueren, terwijl ze zich richten op het 
milieuaspect», verklaart Gabriel UZGEN, en 
voegt eraan toe dat het gebouw zal worden 
ontwikkeld met BREEAM «Excellent» 
milieucertificering en, afhankelijk van 
de behoeften van de gebruiker, deel zal 
uitmaken van het WELL Building Standard® 
-certificeringsproces, dat respect voor het
comfort van de toekomstige gebruikers
garandeert.
De bouwwerken werden toevertrouwd
aan algemeen aannemer BESIX en aan zijn
Luxemburgs filiaal LUX TP en zou ongeveer
30 maanden moeten duren.

Website : www.iconeoffices.lu
VIDEO : hier

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), pan-Europese 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 

BESIX RED LANCEERT DE BOUW 
VAN ICÔNE

Na het succes van de hoofdzetel van FERRERO 
INTERNATIONAL en de vestiging van REGUS in het 
gebouw IMPULSE naast het station, start BESIX RED 
Luxemburg op 15 mei aanstaande de bouw van zijn 
nieuwe kantoorproject ICÔNE in Belval, Luxemburg.  

Ontworpen in samenwerking met internationaal erkend 
architect Foster + Partners en zijn Luxemburgse partner Beiler 
François Fritsch, herdefinieert dit kantoorgebouw van 17,300 m² 
dat uitwisseling en co-creatie begunstigt, het tertiaire vastgoed. 

Zijn atrium en talrijke gemeenschappelijke ruimtes (binnen 
-en buitenterrassen, trapportalen, trappenhuizen) dragen,
zoals zoveel informele ontmoetingsplaatsen, bij aan de
gemoedelijkheid van het concept, evenals de bijkomende
1,500  m² handelszaken en restaurants.
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