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In Duitsland behouden we onze focus op de 
belangrijkste steden. In 2020 hebben we voor-
uitgang geboekt voor een aantal projecten, met 
zicht op doorbraken in 2021.  

Voor ons Eden1-project in Frankfurt voltooide het 
team de structuurbouwwerken en kende het een 
succesvolle start van de verkoop. De apparte-
menten in deze groene woontoren zijn erg in trek 
bij jonge professionals in de stad. Tegen eind 
2020 hadden we bijna de helft van de 263 eenhe-
den verkocht.  

Zie gedetailleerde projectfiche op   
http://immobelgroup.com/nl/vastgoedprojecten

1. Project geleid door Immobel Luxemburg.

Marktanalyse2

Residentiële markt 
-  De prijzen van woningen in Duitsland behoren tot 

de snelst stijgende in Europa sinds 2010, mede als 
gevolg van een ernstig onevenwicht op de huizen-
markt, waarbij de vraag het aanbod ruim overtreft. 

-  49% van de mensen huurt zijn woning, wat het op 
een na hoogste percentage in Europa is. 

-  Een huurdersenquête uitgevoerd door de Duitse 
overheid noteerde in 2018 / 2019 gemiddelde 
brutohuurprijzen voor woningen van 7,9 EUR/m²/
maand. Hamburg vorderde de hoogste huurprijzen 
met 10,4 EUR/m²/maand, gevolgd door München 
(9 EUR/m²/maand) en Berlijn (8,8 EUR/m²/maand).  

Kantoormarkt  
-  De grootste en meest actieve kantoormarkten van 

Duitsland in 2020 waren Berlijn en München, met 
een take-up van respectievelijk 660.000 m² en 
558.500 m². 

-  Ondanks de onzekerheid op de kantoormarkten 
zaten de gewogen gemiddelde huurprijzen in de lift 
of bleven ze stabiel, en de leegstand steeg slechts 
licht met 50 bp tot 3,9% in de top 5 van de Duitse 
markten. 

-  In 2020 behaalde de Duitse markt voor kantoor-
vastgoedinvesteringen een van de beste resultaten 
van de voorbije jaren met EUR 26,7 miljard geïn-
vesteerd doorheen het jaar.

2. Bron: CBRE, 31 december 2020.      

EDEN 
TOTALE OPPERVLAKTE:  
20.000 m² 

LIGGING:  
Frankfurt

GEBRUIK:  
Residentieel

BOUWPERIODE:  
Q3 2019 / Q1 2022

AANDEEL IMMOBEL:  
90%




