
P E R S B E R I C H T

ICÔNE overtuigt Société Générale in Belval
     

BESIX RED kondigt de ondertekening aan van een huurovereenkomst voor 15 jaar met Société 

Générale Luxembourg, één van de grootste Europese financiële dienstengroepen, voor de 

ingebruikname van het volledige ICÔNE-gebouw in Belval, Luxemburg. De transactie werd geleid 

door CBRE Luxemburg. 

Het kantoorgebouw van meer dan 18 750 m² GLA, dat een echte leefervaring en een referentie voor 

de post-COVID werkervaring moet worden, herdefinieert kantoorvastgoed.

Deze overeenkomst betekent een nieuw succes voor BESIX RED en consolideert haar positie op 

de Luxemburgse markt.

 

Arnaud Jacquemin, CEO van Société Générale Luxembourg, verklaart: «Wij bevestigen de verankering van 

Société Générale in Luxemburg met onze vastgoedstrategie, die erop gericht is om tegen 2023 al onze 

medewerkers en activiteiten samen te brengen in twee hoogwaardige gebouwen: onze historische Arsenal-

hoofdzetel in Luxemburg-stad en het ICÔNE-gebouw in Belval. Dankzij zijn centrale ligging in het hart van 

de strategische ontwikkelingszone Belval, de toegankelijkheid, het ontwerp dat nieuwe manieren van werken 

aanmoedigt en zijn hoge milieukwaliteit, was ICÔNE de beste keuze.»
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Brussel, Belval



Ontworpen in samenwerking met internationaal gerenommeerd architect Foster + Partners en het Luxemburgse 

bureau Beiler François Fritsch, onderscheidt dit kantoorgebouw zich niet alleen door zijn architecturale en 

technische kwaliteiten, maar bovenal door zijn baanbrekende concept.

«Bij BESIX RED zijn welzijn, gezondheid en klantenervaring een belangrijk thema in onze ontwikkelingen, of 

het nu om woningen, kantoren of commerciële gebouwen gaat. Van bij het ontwerp af aan, drie jaar geleden, 

werd ICÔNE opgevat als een gebouw om samen te werken, waarin de gebruiker en zijn welzijn centraal staan 

en dat aansluit bij de New Ways of Working. Dankzij zijn concept, binneninrichting en ambitieuze architectuur 

beantwoordt ICÔNE vandaag nog meer aan de behoeftes van de tertiaire post-COVID-gebruikers», verklaart 

Gabriel UZGEN, Gedelegeerd Bestuurder van BESIX RED.

Het concept van ICÔNE geeft immers een meer menselijke en collectieve dimensie aan de werkruimte. Naast de 

zogenaamde «klassieke» kantoorruimtes zijn er talrijke plekken gewijd aan co-working of aan bepaalde vormen 

van «nomadisme» waarbij de ruimtes niet meer bestemd zijn voor specifieke activiteiten of gebruikers. Vanuit 

architecturaal standpunt is ICÔNE van binnenin naar buiten toe ontworpen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan 

informele ontmoetingsplaatsen die herverbinden en gebruikers opnieuw met elkaar in contact brengen. De vele 

gemeenschappelijke ruimtes zullen baden in natuurlijk licht dankzij de glazen façade en het uitgestrekte glazen 

dak van het centrale atrium, het hart van het gebouw, dat de twee vleugels met elkaar verbindt.

ICÔNE krijgt een BREEAM “Excellent”-certificaat en is gebaseerd op de “WELL Building Standard”. Sinds juni 

2020 in aanbouw, zal ICÔNE vanaf 2023 de medewerkers van de bank verwelkomen.

CBRE heeft BESIX RED begeleid bij de totstandkoming van deze huurovereenkomst. Frank Rosenbaum, 

Executive Director van CBRE Luxemburg, voegt hieraan toe: «Deze mooie transactie, die wij samen met  

BESIX RED in perfecte symbiose met Société Générale Luxembourg hebben kunnen realiseren, past volledig 

in de evolutie van de nieuwe gemengde en stedelijke wijk van Belval».

Met de ondertekening van dit huurcontract bevestigt BESIX RED haar vermogen om stroomopwaarts haar 

activiteiten te ontplooien. «Wij zijn trots op de ondertekening van dit toekomstige huurcontract met de Société 

Générale Luxembourg, een belangrijke speler die al meer dan 125 jaar actief is in Luxemburg. We willen onze 

partners, CBRE Luxembourg en AGORA, bedanken voor deze succesvolle samenwerking en hun vertrouwen 

in BESIX RED. Ik hoop dat deze overeenkomst een nieuwe belangrijke stap zal betekenen en een erkenning 

inhoudt van onze knowhow en betrokkenheid op de Luxemburgse markt», deelt Geoffroy BERTRAND,  

Country Director BESIX RED Luxemburg, mee.
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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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BESIX RED is vandaag de dag een belangrijke speler op de Luxemburgse vastgoedmarkt. Haar eerdere woon 

-en kantoorprojecten, zoals de nieuwe hoofdzetel van de internationale Ferrero-groep (29 500 m² vlakbij de 

luchthaven), SOHO (17 300 m² woonproject in de stationsomgeving), KONS (20 600 m² kantoren in het 

stadscentrum en de huidige hoofdzetel van ING Luxemburg), Quatuor (4 600 m² kantoorproject in de wijk  

La Cloche d’Or, verkocht aan Monceau Assurances) en IMPULSE (6 450 m² kantoren in de stationsomgeving, 

verkocht aan SWISS LIFE) hebben de onderneming in staat gesteld deel uit te maken van het Luxemburgse 

economische weefsel en erkend te worden als een plaatselijke onderneming.

PROJECTDETAILS

ICÔNE, Belval, Luxemburg

Oppervlakte : 18 750 m² GLA (17 300 m2  kantoren, 1 450 m2 handelsruimtes & restaurants, en 680 m² 

archieven)

Architecten :  Foster + Partners en Beiler François Fritsch

Certificaten : BREEAM « Excellent »

Oplevering van het gebouw : januari 2023

Aannemer : BESIX GROUP (BESIX en LUX TP)

www.iconeoffices.lu    

https://www.iconeoffices.lu
https://www.besixred.com/nl/

