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LUCID maakt deel uit van de duurza-
me woonwijk Tweewaters, een ideale 
ligging tussen de gezellige drukte van 
de stad en het heilzame effect van een 
groen omgeving.

UNIEKE ARCHITECTUUR
De woontoren, een hedendaags ont-
werp van de gerenommeerde Belgische 
architect Xaveer De Geyter, is opgesplitst 
in vijf volumes die naar voor of achter 
zijn geschoven. Dat zorgt niet alleen 
voor een zekere ritmiek maar garan-
deert ook een beter uitzicht voor de be-
woners. Die genieten op het terras en 
in de woonruimte van een fenomenaal 
uitzicht over de historische binnenstad 
van Leuven, en achteraan in de slaapka-
mers over de Vaartkom. De opvallende 
zijgevels in wit en zwart, de straatgevel 

in ondoorzichtig glas en de transparante 
voorgevel maken de toren dan ook tot 
het kroonjuweel in de skyline van de 
stad.

LICHTINVAL
Elk van de luxueuze appartementen,  
studio’s en penthouses van LUCID biedt 
een verfijnde afwerking met hoogstaan-
de materialen, een uitzonderlijke licht- 
inval en ruime, zuidgerichte terrassen, 
met een weergaloos uitzicht. Er is in 
Leuven een grote vraag naar dit type  
appartement op de huurmarkt, waar-
door een investeerder gerust kan  
rekenen op een verhuur op lange ter-
mijn en een kwalitatief huurpubliek. Hier- 
door kunnen zelfs de meest voorzichtige 
investeerders in de praktijk mooie en 
stabiele rendementen realiseren.

Met LUCID biedt AG Residential een nieuwe opportuniteit voor vastgoedinvesteerders op 
de site Tweewaters in Leuven. LUCID, de tweede fase van het project VIVID en VIVID+, 
is een nieuwe, bijna 70 meter hoge woontoren met 65 luxe-appartementen. Zowel 
vanbinnen als vanbuiten is het een staaltje van aantrekkelijke hedendaagse architectuur.

Zuidgerichte terrassen en veel lichtinval.

De afwerking is verfijnd, met hoogstaande materialen.

LUXUEUS WONEN TUSSEN DE WOLKEN

AG RESIDENTIAL START MET LUCID IN LEUVEN
 

AG RESIDENTIAL
Voor alle info:
www.lucid-leuven.be
02/226 65 27

Het nieuwe 4-sterrenhotel ligt aan het grootste meer van 
Eau d’Heure.

Het uitzicht is prachtig.

De groep LAMY bouwt, verkoopt en  
beheert meer dan 2.500 tweede verblij-
ven op toeristische locaties en privéterrei-
nen. De focus ligt altijd op architecturale 
originaliteit, comfort en huurrendement.  
“De groep Lamy heeft altijd  vakantie-
dorpen in Frankrijk aangelegd”, legt  
verkoopsmanager Christophe Goffart, 
uit. “Maar nu was er een unieke kans 
in België, aan de meren van Eau  
d’Heure, een uitzonderlijk natuurgebied 
van 1.800 hectare. Voor investeerders 
zijn er verschillende mogelijkheden: ze  
kunnen een villa kopen op het terrein, of een  
kamer/studio in het hotel, en dat allemaal 
onder een zeer voordelig belastingstelsel.”

GOEDE DEAL
“Het hotel werd in maart geopend, en is 
gecertificeerd als Best Western Plus. Dat 
wil zeggen dat het een 4-sterrenhotel is 

met 58 kamers en 21 studio’s. Het hotel 
ligt aan de Lake Plate Taille, het grootste 
meer van Eau d’Heure, met een prachtig 
panoramisch uitzicht op de natuur en het 
meer met tal van recreatiemogelijkheden.”
Volgens Goffart is de investering op drie 
vlakken een goede deal. “Zo kan de in-
vesteerder het onroerend goed aankopen 
met vrijstelling van btw, omdat het hier 
gaat om een project van herontwikke- 
ling van het toerisme in Wallonië. De jaar-
lijkse huurinkomsten zijn tevens vrijgesteld 
van belasting (voor 20 jaar). En de derde 
troef is het zorgeloos beheer. Het is een 
unieke kans om op een veilige en winst-
gevende manier te investeren, zonder 
zich zorgen te moeten maken over de 
huurders en de opvolging. Het feit dat al  
een groot deel van de hotelresidentie ver-
kocht is, bewijst de grote aantrekkings-
kracht van het project.”

De groep LAMY, met al meer dan 40 jaar ervaring in een economisch model dat vastgoed 
en toerisme combineert, lanceert dit jaar het Golden Lakes Hotel. Dat ligt aan de oevers 
van de meren van Eau d’Heure, op de grens tussen Henegouwen en Namen.

GOLDEN LAKES HOTEL AAN DE PRACHTIGE POORT 
VAN DE ARDENNEN

GROEP LAMY LANCEERT UNIEK PROJECT AAN MEREN EAU D’HEURE 

www.lamyproperty.com
luc.hucks@lamyconstruction.com
0476/37.25.52
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baar vervoer maar vooral dichtbij de 
woonplaats en de leefomgeving van 
jongeren.”
“De hoofdreden voor een vennootschap 
om vandaag een nieuwe vestiging te 
zoeken, is om jonge talenten te kun-
nen aantrekken. De aanwezigheid in 
nieuwe kantoorpanden van diverse faci-
liteiten, diensten en een fijne werksfeer 
zijn troeven om nieuwe medewerkers 
aan te trekken en de bestaande aan zich 
te blijven binden. Dat geldt ook voor 
overheidsdiensten. Wie blijft zitten in 
ouderwetse, aftandse gebouwen, ver-
liest de strijd om het felbegeerd talent.”

CO-WORKING

Een tweede tendens is de beweging 
naar regionale steden. “We merken dat 
tal van bedrijven hun hoofdkantoor in 
het centrum van Brussel verkleinen, 
en aanvullend gebouwen (of hubs) 
huren in naburige steden als Gent, 
Mechelen of Leuven”, aldus nog David 
Vermeesch. “Ze doen dit om mobi-
liteitsredenen, maar vooral om hun 
HR-strategie te steunen.  

Ý

“We bevinden ons momenteel in een 
erg boeiende markt”, weet David 
Vermeesch, die met BelSquare zijn 
jarenlange expertise in het Brusselse 
commerciële vastgoed aanbiedt bij pro-
motoren, investeerders en huurders van 
voornamelijk kantoren. “Waar we de 
laatste 10 jaar erg veel vragen kregen 
van klanten die wilden besparen op de 
kosten, merken we vandaag een groter 
optimisme. Heel wat bedrijven zijn 
echt op zoek naar nieuwe gebouwen 
en andere locaties. In die beweging 
merken we twee grote trends. Aan de 
ene kant is er veel interesse voor nieuwe 
gebouwen die energiezuinig zijn en een 
hippe en moderne kantooromgeving 
bieden. Ten tweede gaan meer en meer 
bedrijven zich in het centrum van de 
stad vestigen. Dichtbij het open-

Er is momenteel veel optimisme in de Brusselse 
vastgoedsector. Gestuwd door de toenemende 

vraag naar nieuwe kantoren, die een aantrekkelijke 
werkomgeving vormen voor de werknemers, 

stijgen de huurprijzen in het centrum zienderogen. 
Anderzijds decentraliseren ook heel wat bedrijven 

hun hoofdkantoor vanuit de binnenstad naar 
secundaire steden, zodat de medewerkers de files 

vermijden en langer aan boord blijven. Het zijn 
maar enkele tendensen die David Vermeesch, 

partner bij BelSquare, vandaag vaststelt.

DAVID VERMEESCH, 
PARTNER BIJ 
BELSQUARE. 

Mobiliteit en War for 
Talent bepalen markt 

van bedrijfsvastgoed 
in Brussel
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“Met Imoya focussen we op drie sectoren. 
In de eerste plaats gaat het om stadskern-
ontwikkeling. Wij voelen ons goed in steden 
en gemeenten die volop transformeren zoals  
Vilvoorde, Tienen of Turnhout. Daarnaast leg-
gen we de nadruk op historisch en religieus 
vastgoed zoals kerken, kloosters, abdijen, 
kastelen en oude fabriekshallen. Eigenlijk 
gaat het telkens om gebouwen met een ziel. 
Tenslotte focussen we op zorgvastgoed, in 
Vlaanderen behoren we in dit segment tot de 
top,” vertelt CEO Michel Vanstallen.

IN DIALOOG MET DE GEMEENSCHAP
Terwijl de meeste ontwikkelaars vertrekken 
van zoveel mogelijk m² aan gebouwen 
op een terrein, start Imoya altijd vanuit 
een maatschappelijke context. “We gaan 
daarbij in dialoog met lokale overheden 
en omwonenden. Een belangrijke insteek is 
de bestemming van een project: wat is de 

functie van een gebouw vandaag en wat zijn 
de toekomstige mogelijkheden? We streven 
hierbij naar een evenwicht tussen economi-
sche en maatschappelijke waarde.”

DOELGROEPEN
Met zijn concept bereikt Imoya een brede 
doelgroep. “Kopers kunnen mensen zijn die 
zelf gaan wonen in een gebouw. Wij ga-
randeren hen een service van a tot z, van 
de verkoop tot de opvolging. Daarnaast 
zijn er klanten die een gebouw kopen als 
investering. Met onze IRR-formule zorgen 
wij voor een interessante belegging, voor 
iedere afbetalingsschijf kunnen ze rekenen 
op een rendement van 2,5%. Wij leveren 
altijd afgewerkte gebouwen op en starten 
zes maanden voor de oplevering met het ver-
huurtraject. Op die manier krijgen investeer-
ders van bij aanvang een mooie return op 
hun investering,” besluit Michel Vanstallen.

Met een eigenzinnige aanpak en focus op projecten met een maatschappelijke 
meerwaarde is Imoya een aantrekkelijke partner voor investeerders. 

Het Kantkwartier in Vilvoorde.

Kasteelresidentie Ter Ham in Steenokkerzeel.

WOONPROJECTEN MET EEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

IMOYA BEREIKT BREDE DOELGROEP
 

IMOYA
Eikelenbergstraat 20
1700 Dilbeek 
02/787 02 05
www.imoya.be

De klassiek opbrengsteigendom is een 
gebouw met verschillende appartementen 
onder één dak, maar dat is niet de trend 
om naartoe te gaan. Het beheer is dan 
misschien wel eenvoudiger omdat er maar 
één locatie is, maar zo gaat de investeer-

der eventuele risico’s niet spreiden en alles 
in één mand leggen.
Bedenk dan maar eens dat u met slechts 
één projectontwikkelaar kan samen-
werken die rekening houdt met de drie 
belangrijkste beleggingsaspecten: geo-
grafische spreiding, spreiding van de 
vastgoedportefeuille dankzij verschillende 
types vastgoed en centraal beheer.

JUISTE PROJECT OP JUISTE LOCATIE
Het lijkt onwerkelijk, maar Candor kan 
dat voor u waarmaken. Bouwpromotor 
Candor is gedreven door het besef dat 
vastgoedinvesteringen uitgebreid moeten 
worden naar diverse vastgoedtakken. Zo 
ontwikkelt de promotor zowel studenten-
flats als hotels, residentiële appartemen-
ten, kantoren, assistentiewoningen, enz. 
De volledige opvolging van de bouw tot 
en met de verhuur wordt beheerd door 

De vastgoedmogelijkheden in 2019 zijn ongelimiteerd. Een investeerder houdt in deze 
zoektocht rekening met verschillende factoren: diversificatie, geografische spreiding en 
risicospreiding. 

Het project Initium in Antwerpen: investeringsappartemen-
ten op een strategische locatie, met verhuurmogelijk- 
heden aan expats en young starters.

ZOEKTOCHT NAAR OPBRENGSTEIGENDOM IS HELE KLUS

CANDOR HOUDT REKENING MET DE DRIE BELANGRIJKSTE BELEGGINGSASPECTEN

CANDOR
Jules Bordetlaan 160
1140 EVERE
www.candor.be
info@candor.be
0800/997.33

Candor en vervolgens door zijn verhuur-
partner, Belgium Business Flats (BBF). 
Diversificatie en beheer zijn alvast twee 
succesfactoren, maar ook geografische 
spreiding is interessant bij opbrengst- 
eigendom. Candor bouwde een succes 
op in Brussel en breidt intussen uit met 
verschillende vastgoedmogelijkheden 
naar Antwerpen en Gent. De hoofdzaak 
voor Candor is om op elke locatie het 
juiste project te ontwikkelen, maar ook 
om de investeerder een gediversifieerd 
aanbod aan te bieden dat kan helpen 
bij de samenstelling van een goede vast-
goedportefeuille.

De War for Talent bepaalt dat werkne-
mers dichter bij huis, op vlot bereikbare 
plaatsen willen werken En dus wor-
den er bijkantoren opgericht in steden 
en gemeenten die de verplaatsingen 
draagbaar maken. Let wel, er wordt 
ook in deze kantoren niet ingeboet op 
kwaliteit. Net als in de kantoren in het 
centrum van Brussel, is ook hier een 
gezellig, comfortabel interieur de norm. 
Een mooi voorbeeld zijn de co-working 
centra, die in volle opmars zijn. Flexibi-
liteit, gezelligheid, comfort en zo min 
mogelijk files: dat is wat werknemers 
willen en waar bedrijven dus in willen 
investeren.”

RENDEMENT

Deze evolutie steunt daarbij de inves-
teringsmarkt. “De historische lage 
rentevoeten brengen massa’s geld naar 
de vastgoedmarkt. Dankzij de sterke 
fundamenten en de historische stabi-
liteit van de Belgische kantoormarkt 

willen tal van buitenlandse investeer-
ders in België investeren.”, legt de 
oprichter van BelSquare uit. Als we 
kijken naar grote investeerders, zoals 
banken, verzekeraars en fondsen, zijn 
die bereid veel geld te betalen voor 
producten die aan 3 criteria voldoen: 
het moet gaan om nieuwbouw, op een 
goede locatie en met een kwalitatieve 
huurder voor de lange termijn. De 
prijzen die voor dit vastgoed worden 
betaald, zijn nooit hoger geweest. Dat 
het rendement op hun investering lager 
is dan vroeger, deert hen niet echt. Ze 
aanvaarden vandaag een opbrengst van 
3,2 tot 3,5 procent, terwijl dat vroe-
ger gemakkelijk 5 procent was. Tegen 
het licht van wat de rente vandaag 
opbrengst, is dat nog altijd een mooi 
rendement.”

“Dankzij deze combinatie van hogere 
huurprijzen en hogere verkoopprijzen, 
gaan vele promotoren op zoek naar 
gronden die goed gelegen zijn in de 

buurt van openbaar vervoer. Niet alleen 
in Brussel, maar ook in de randgemeen-
ten en steden. Het gaat hard tegen 
hard om de goede posities te kunnen 
kopen. Hier ook gaan de prijzen sterk 
naar omhoog. Oudere kantoorpanden 
of industriële sites die geconverteerd 
kunnen worden, verkopen aan nooit 
behaalde prijzen.”   

ARCHITECTUUR

De hogere prijzen hebben nog een bij-
komend positief effect. “Waar vroeger 
efficiëntie voorop stond, investeren pro-
motoren nu iets meer in het esthetische 
effect van hun ontwikkelingen”, weet 
David Vermeesch. “Ze beseffen dat 
de waarde van de gebouwen stijgt als 
er geïnvesteerd wordt in kwalitatieve 
architectuur. Een groen dak, mooie 
binnentuin, creatieve ontspannings-
ruimtes,… Het besef dat mooie en 
comfortabele gebouwen het verschil 
kunnen maken, leeft meer dan ooit.”

Nooit eerder 
werd in de 
eerste helft 
van een jaar zoveel 
kantoorruimte 
in Brussel verhuurd 
als in 2019. 
Ook de huurprijzen 
scheren hoge toppen. 
Qua leegstand 
ligt men op het 
laagste percentage 
sinds 2001. 
En er zitten 
heel wat 
vierkante meters aan 
nieuwe kantoorruimte 
in de pijplijn. 




