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Ondanks het feit dat COVID-19 ook de Luxem-
burgse organisatie trof, kon Immobel Luxemburg 
dit jaar een aantal interessante acquisities doen 
en zo investeren in de toekomst.  

In mei verwierven we exclusiviteit voor een nieuw 
cradle to cradle-project van +/- 23.000 m² op 
een premiumlocatie in Luxemburg. Een maand 
later haalden we een project binnen in de Rue 
du Canal in Esch-sur-Alzette, een beschermd 
gebouw van +/- 6.000 m² dat we gedeeltelijk 
zullen renoveren, uitbreiden en herontwikkelen 
tot 73 wooneenheden en +/- 300 m² voor dien-
sten. We voltooiden ook de aankoop van het 
project River Place in Dommeldange, een project 
voor gemengd gebruik van +/- 8.000 m² waar we 
wooneenheden voor co-living zullen creëren. 

In de zomer sloten we in 50 / 50-partnership een 
overeenkomst onder opschortende voorwaarden 
voor de aankoop van 100% van de aandelen van 
twee bedrijven die eigenaar zijn van verschil-
lende percelen in de wijk Schoettermarial van 
Luxemburg Kirchberg met het oog op de ontwik-
keling van een residentieel project van ongeveer 
22.500 m². 

Tot slot tekende ons team in oktober voor de 
aankoop van 100% van de aandelen van een be-
drijf dat eigenaar is van een kantoorgebouw van 
ongeveer 3.700 m², Scorpio, op een kernlocatie in 
Gasperich dat we volledig zullen herontwikkelen.  

Verder boekten we goede vooruitgang bij lopende 
projecten. De werkzaamheden voor de sanering 
van Polvermillen werden afgerond. Infinity Living, 
onze eerste woontoren, is bijna klaar voor opleve-
ring aan 165 bewoners. We maakten alles klaar 
voor de aftrap van het centraal gelegen project 
Nova op de Place de l’Etoile. Het oude kantoor-
pand wordt volledig omgevormd tot een modern 
kantoorgebouw. 

Marktanalyse1

Residentiële markt 
-  De positieve economische en bevolkingsdynamiek heeft bij-

gedragen tot een stijging van de prijzen van appartementen in 
Luxemburg tot 7.363 EUR/m² in het derde kwartaal van 2020, een 
stijging van 10,6% op jaarbasis. 

-  De prijs van nieuwe appartementen in Luxemburg kan oplopen tot 
meer dan 13.000 EUR/m². 

-  Naarmate de stad duurder en dichter bevolkt wordt, kijken de 
inwoners steeds meer naar gedecentraliseerde en perifere zones 
voor meer betaalbare prijzen. 

Kantoormarkt  
-  Luxemburg bewees opnieuw zijn sterke fundamenten door in 

2020 betere kerncijfers te behalen dan de meeste Europese mark-
ten en een take-up van bijna 350.000 m² te laten optekenen.  

-  De Luxemburgse staat was bijzonder actief in zowel centrale 
als perifere districten, met de voorverhuur van 50.000 m² in de 
stationsbuurt en de frequente verhuur van de grootste resterende 
leegstaande ruimtes op belangrijke markten.  

-  De totale investering in commercieel vastgoed in Luxemburg be-
droeg meer dan EUR 1,6 miljard in 2020 na de komst van nieuwe 
institutionele beleggers.

1. Bron: CBRE, 31 december 2020.    Zie gedetailleerde projectfiches op   
http://immobelgroup.com/nl/vastgoedprojecten

NOVA
LUXEMBURG



JAARVERSLAG 2020 -  51

Overzicht van de projecten 
Naam Opper-

vlakte  
(m2)

Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel 
Immobel

Infinity 33.300 Luxemburg Gemengd Working & Shopping: 
Q4 2017 / Q4 2019  
Living: Q4 2017 /  
Q1 2021

100%

Polvermillen 27.022 Luxemburg Gemengd Q3 2022 / Q2 2025 100%
Laangfur 25.500 Luxemburg Gemengd Q2 2026 / Q1 2030 100%
Kiem 23.300 Luxemburg Gemengd Q3 2022 / Q4 2024 70%
Schoettermarial 22.430 Luxemburg Gemengd Q3 2027 / Q3 2029 50%
Mamer 13.800 Mamer Residentieel Q3 2022 / Q2 2024 100%
Livingstone - Lot2a 13.660 Luxemburg Gemengd Q3 2018 / Q1 2021 33%
Livingstone - Lot1 12.683 Luxemburg Gemengd Q3 2020 / Q2 2023 33%
Rue de Hollerich 11.500 Luxemburg Gemengd Q4 2023 / Q4 2025 100%
Livingstone - Lot2b 9.697 Luxemburg Gemengd Q4 2018 / Q2 2021 33%
River Place 7.891 Luxemburg Gemengd Q2 2022 / Q2 2024 100%
Canal 44 6.234 Esch-sur-

Alzette
Gemengd Q2 2022 / Q2 2024 100%

Thomas 5.567 Strassen Kantoren Q3 2027 / Q1 2029 100%
Nova 4.200 Luxemburg Kantoren Q1 2021 / Q4 2022 100%
Scorpio 3.693 Luxemburg Kantoren Q4 2025 / Q2 2027 100%
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30.120 m2
KANTOREN

1.826
WOONEENHEDEN2  

(INBEGREPEN 263 VOOR EDEN)

12.800 m2
HANDELSRUIMTES

INFINITY
LUXEMBURG

2.  Totaal aantal wooneenheden, geen rekening 
houdend met het aandeel Immobel in de respec-
tievelijke projecten.




