
Ondanks	de	gezondheidscrisis	steeg	de	vraag	op	de	Luxemburgse	
residentiële	markt	en	bijgevolg	ook	de	opwaartse	druk	op	de	prijzen.	
Klanten	zijn	op	zoek	naar	comfortabele	buitenruimten	en	hechten	meer	
belang	aan	eengezinswoningen	in	de	rand.		
In	2021	hebben	we	werk	gemaakt	van	nieuwe	acquisities.	Immobel	Luxemburg	
ondertekende	in	juni	een	acquisitieovereenkomst,	nadat	het	PAP en de 
convention d’exécution	waren	goedgekeurd.	Het	betreft	de	acquisitie	van	een	
bouwterrein	van	8.300	m²	in	Godbrange,	ten	noorden	van	Luxemburg	stad.		
We	hebben	grond	verkocht	die	in	het	bezit	was	van	Immobel	in	het	kader	
van	het	Laangfur	PAP,	een	asset	deal	met	de	mogelijkheid	om	meer	dan	
25.000	m²	te	bebouwen.	
De	marketing	van	onze	residentiële	projecten	was	succesvol	in	2021.	
34%	van	de	appartementen	van	het	River	Place-project	zijn	gereserveerd	
(12	eenheden).	92%	van	de	appartementen	van	het	project	Canal	44	in	
Esch-sur-Alzette		zijn	verkocht	of	gereserveerd	(67	eenheden).	Daarnaast	
hebben	we	162	appartementen	in	het	Infinity-project	opgeleverd.	
Alle	appartementen	van	Livingstone	zijn	verkocht.	Er	werden	kopers	
gevonden	voor	drie	handelsruimten	met	een	oppervlakte	van	1.700m².	
De	structurele	werken	van	het	Nova-project	zijn	voltooid.	We	zijn	volop	
bezig	met	de	herontwikkeling	van	een	kantoorgebouw	uit	1992	op	een	
bijzonder	strategische	ligging,	op	de	Place	de	l’Etoile.	Dat	is	in	het	hartje	
van	de	hoofdstad	in	de	onmiddellijke	nabijheid	van	Kirchberg	en	dichtbij	de	
snelwegverbindingen.	
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OVERZICHT VAN DE PROJECTEN
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Duurzaamheid	blijft	centraal	staan	in	onze	huidige	en	
toekomstige	projecten.	Infinity	voorziet	een	omgeving	
waar	zonder	auto	kan	worden	geleefd.	In	dit	
stadsproject	werd	bijzondere	aandacht	besteed	aan	
gebruiksvriendelijke	voetgangersverbindingen	tussen	
twee	delen	van	het	district	die	voorheen	gescheiden	
waren.			
Door	het	gebruik	van	natuurlijke	bouwelementen,	
de	installatie	van	groene	daken,	zonnepanelen	
en	regenwatercollectoren,	in	combinatie	met	het	
lage-energie	AAA-label	in	het	River	Place-project	
worden	onze	duurzaamheidsambities	in	een	bruisend	
stadsproject	omgezet.		
De	historische	gevel	van	het	project	Canal	44	
(1938)	werd	gerenoveerd	met	respect	voor	de	
oorspronkelijke	eigenschappen	van	de	buurt.	Aan	de	
achterzijde	werden	drie	nieuwe	residenties	gebouwd	
rond	een	rustige,	groene	tuin	die	bijdraagt	aan	de	
biodiversiteit	van	het	stadscentrum.		

Naam Oppervlakte  
(m2)

Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel 
Immobel

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

100%

Polvermillen 27.000 Luxemburg Residentieel Q3 2022/Q2 2025 100%
Laangfur2 25.500 Luxemburg Gemengd Q2 2026/Q2 2028 100%
Kiem 23.300 Luxemburg Gemengd Q3 2023/Q2 2025 70%
Schoettermarial 22.400 Luxemburg Residentieel Q3 2027/Q3 2029 50%
Mamer 13.800 Mamer Residentieel Q3 2022/Q4 2024 100%
Livingstone - Lot2a 13.700 Luxemburg Gemengd Q3 2018/Q1 2021 33%
Livingstone - Lot1 12.700 Luxemburg Gemengd Q3 2020/Q2 2023 33%
Rue de Hollerich 11.500 Luxemburg Gemengd Q1 2023/Q4 2026 100%
Livingstone - Lot2b 9.700 Luxemburg Gemengd Q4 2018/Q2 2021 33%
River Place 7.900 Luxemburg Residentieel Q2 2022/Q2 2024 100%
Godbrange 6.900 Luxemburg Residentieel Q3 2024/Q3 2026 100%
Canal 44 6.200 Esch-sur-Alzette Residentieel Q2 2022/Q3 2024 100%
Thomas 5.600 Strassen Kantoren Q3 2027/Q1 2029 100%
Nova 4.200 Luxemburg Kantoren Q1 2021/Q4 2022 100%
Scorpio3 3.700 Luxemburg Kantoren Q4 2025/Q2 2027 100%

Zie de details van de projecten 
op onze corporate website

160.000 m2

luxemburgse portfolio

34.900 m2

kantoren

1.373
wooneenheden1

1. Alle wooneenheden, exclusief het aandeel van Immobel in de respectievelijke projecten.
2. Project verkocht als een asset deal in 2021.
3. Via Immobel BeLux Office Development Fund

River Place, Luxemburg

Duurzaamheid blijft 
centraal staan in onze 
huidige en toekomstige 
projecten.  

Olivier 
Bastin
Managing	Director,	
Immobel	Luxemburg

https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/luxembourg-101
https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/luxembourg-101
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MARKTANALYSE: LUXEMBURG 
I. Kantoormarkt in Luxemburg 
A. Luxemburg-stad 
Luxemburg-Stad werd in 2021 geconfronteerd met een sterke vraag maar een beperkte 
beschikbaarheid. De belangrijkste centrale zakendistricten (CBD, Kirchberg, Station, 
Cloche d’Or) noteren een leegstand van minder dan 3%. De take-up, op zijn beurt, is meer 
aangewezen op de voorverhuring van nieuwe projecten.   

De activiteit in de projectontwikkeling en de nieuwbouw zorgde voor een recordjaar voor 
de take-up van kantoren in Luxemburg-Stad – namelijk 127.000 m² nieuwbouw van het 
Europees Parlement in Kirchberg. BGL BNP Paribas voorverhuurde 18.000 m², eveneens 
in Kirchberg. Ook Station kende een toegenomen activiteit, en noteerde bijna 10% meer 
take-upvolume op jaarbasis na de acquisitie door Post Luxembourg van zijn nieuw 
hoofdkantoor (27.700 m²) en de OPOCE-voorverhuring van Mercier (18.000 m²). 

De marktdynamiek ondersteunde de stabiliteit van de huurprijzen voor toplocaties 
doorheen het jaar. 

B. Periferie 
De periferie kende een meer gematigde activiteit in 2021. Het aantal deals steeg 
weliswaar met 25% op jaarbasis, maar het totale volume daalde met hetzelfde bedrag. 
Toch werden er grote deals gesloten, waaronder drie deals van meer dan 10.000 m². 
Daartoe behoorde een bank met een voorverhuring van 17.303 m² in Esh/Belval, het 
Rode Kruis met een voorverhuring van 13.400 m² in Howald en Union Investment met 
een verhuring van 10.759 m² in het luchthavendistrict. 

We zien ook dat leegstand een gemengd beeld is omwille van twee grote leegstanden in 
Howald en Leudelange. Die laatste was het resultaat van een nieuwe oplevering van 
beschikbare ruimte. Desondanks zorgden de verdere ontwikkeling van kwaliteitsvolle 
projecten en de algemene stabiliteit op de markt voor een opwaartse druk op bepaalde 
topeigendommen. 

C. Vraag 
De vraag naar kantooroppervlakte in de vorm van take-up boekte in 2021 een recordjaar 
met 369.505 m². Dat is een stijging met meer dan 7% ten opzichte van een actief jaar 
2020. Zelfs zonder de deal van het Europees Parlement sloot het volume aan bij het 
tienjarige marktgemiddelde.  

De Europese instellingen waren goed voor 149.445 m² (40%) van het take-up volume, 
waardoor ze hun bijdrage van het voorgaande jaar meer dan verdubbelen. Dat 
compenseerde deels de lagere activiteit in de Luxemburgse publieke sector. Het 
bankwezen en de financiën- en verzekeringswereld (BFI) stegen op jaarbasis naar 92.913 
m² door middel van de bovenvermelde deals. De dienstensector bleef stabiel in 2021 met 
een bijkomende 56.527 m². 

D. Leegstand 
De leegstand op de kantoormarkt wordt geschat op ongeveer 177.000 m² in Q4 2021 op 
een totale voorraad van 4.593 miljoen m². Dat betekent een leegstandsgraad van amper 
3,9% aan het einde van het jaar. De stadswijken blijven krap: de leegstand bedraagt 
slechts 2% of minder in de CBD, Kirchberg en de Station-districten. Buiten Luxemburg-
stad registreerden Airport, Bertrange en Strassen allemaal een daling in de leegstand 
tegenover vorig jaar. De groeimarkt van Esch/Belval noteerde een sterke daling van de 
beschikbare ruimte naar minder dan 3% vandaag.    

E. Ontwikkeling 
De opleveringen in 2021 stegen naar 198.000 m², hoewel het KAD2 gebouw van het 
Europees Parlement twee derde daarvan voor zijn rekening neemt. Op het ogenblik van 
de oplevering was slechts 27.460 m² van de voltooide ruimte nog beschikbaar. De 
grootste daarvan was het Buzz City-kantoorgebouw in Leudelange (16.000 m²).  
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F. Huurprijs 
De sterke huurmarkt en de dynamiek van vraag en aanbod ondersteunen de huurprijzen. 
Gezien de huidige marktomgeving blijven de huurprijzen voor toplocaties in Luxemburg 
stabiel op €52/m²/maand in het CBD (exclusief btw). De huurprijzen bleven ook stabiel op 
de andere markten zoals Cloche d'Or €35/m²/maand (excl. btw) en Station op 
€38/m²/maand (excl. btw) en Kirchberg op €42/m²/mnd. (excl. btw). 

De perifere markten registreren een gestage toename in populariteit omwille van hun 
bereikbaarheid, relatief betaalbare prijzen en kwaliteitsvol aanbod. Dat leidde tot een 
opwaartse druk op de huurprijzen in 2021, met name tot een stijging in Munsbach naar 
€25/m²/maand (excl. btw). 

G. Investeringen 
De CRE-investering in Luxemburg bedroeg in totaal € 1.578 miljard in 2021. Dat is 
nagenoeg identiek met het jaar voordien. Ongeveer een vijfde van dat kapitaal ontstond 
binnen Luxemburg, hoewel Belgische beleggers dit jaar de belangrijkste bronnen van 
kapitaal vormden. Er werden vijf deals gesloten voor meer dan € 100 miljoen, 
voornamelijk investeringen in de kantoormarkt. 

Het Cloche d’Or-district zette een actief jaar voort met een investering van € 523 miljoen 
in 2021. De kleine markt van Howald, net daarnaast, noteerde een investering van € 363 
miljoen, en dat is zelfs meer dan het gevestigde Kirchberg district.  

Het sentiment in de markt was positief, en de rendementen stonden onder druk in 2021, 
met name voor kantooractiva. Het top beleggingsrendement wordt thans geschat op 
3,30%.   

Kerncijfers: 3,9% leegstand in Q4 2021; € 52/m²/maand huurprijs A-locaties; 3,30% 
beste rendement,  

bronnen: CBRE 
 

II. Residentiele markt in luxemburg 
A. Bevolking 
Op 1 januari 2021 telde Luxemburg 634.730 inwoners. De groei matigde ten opzichte van 
het tienjarige gemiddelde maar noteerde toch 1,38% op jaarbasis. De buitenlandse 
bevolking bedroeg 47,2% van de Luxemburgse bevolking. Dat is een lichte daling op 
jaarbasis in lijn met de trend sinds het cijfer een hoogtepunt bereikte in 2018.     

B. Marktoverzicht 
De prijzen op de Luxemburgse residentiële markt bleven stijgen onder impuls van de 
sterke bevolkingstoename, een robuuste economie en een accommodatieve omgeving, 
inclusief aanhoudende lage rentevoeten.  Het aanbod kan moeilijk tred houden met de 
toenemende bevolking, waardoor de prijzen stijgen en de meer gematigde verdieners 
naar de periferie van de stad uitwijken.  De gemiddelde appartementsprijs in Q3 2021 
bedroeg € 651.875. Dat is een stijging met 11,8% op jaarbasis. In relatieve termen is dat 
€ 8.166/m². Die groei werd aangestuurd door de verkoop van bestaande appartementen 
(+15,5% op jaarbasis) en nieuwbouw (+6,2% op jaarbasis). Het aantal transacties is dit 
jaar toegenomen (Q4 2020-Q3 2021 vs. Q1 2020-Q4 2020) naarmate reizen opnieuw 
gemakkelijker werd en de maatregelen werden versoepeld. De huurprijzen zijn matig 
gestegen in vergelijking met de verkoopprijzen.  

C. Luxemburg-stad 
Luxemburg-Stad groeide met 1,8% naar een bevolking van 124.509 inwoners op 1 januari 
2021. De vraag naar residentiële eigendom is groot en wordt ondersteund door de sterke 
bevolkingstoename, de centrale ligging van de stad en de aanhoudend lage rentevoeten. 
De gemiddelde transactieprijzen voor bestaande appartementen bedroegen € 10.900/m². 
Dat is ongeveer € 1.000/m² (10%) meer tegenover het jaar voordien. De prijs van de 
hoogste klasse appartementen kan oplopen tot € 14.000/m². Nieuwbouwappartementen 
bedragen gemiddeld € 11.500/m² en tot € 16.000/m² voor de topklasse appartementen.   
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D. Regio’s 
Naarmate de stad duurder en dichtbevolkter wordt, kijken de inwoners steeds meer naar 
gedecentraliseerde en perifere zones voor meer betaalbare prijzen. Er zitten 
luxeontwikkelingsprojecten in de pijplijn voor diegenen die nog steeds op zoek zijn naar 
comfort, hoewel prijzen van € 5.500/m² tot € 8.500/m² ook nog gangbaar zijn. Nieuwe 
projecten kunnen gecommercialiseerd worden voor prijzen boven € 8.000/m². 

E. Leasing  
In het parlement wordt reeds meer dan een jaar een nieuwe regelgeving besproken, maar 
vooralsnog zonder definitief resultaat. Die nieuwe wetgeving moet de rechten van de 
huurders versterken, meer bepaald voor de lagere en middeninkomensklassen die 
financieel het hardst getroffen worden door de hoge woonkosten.  

De evolutie van de huurprijzen is divergent maar volgt doorgaans een opwaartse trend. 
In het jaar voorafgaand aan Q2 2021 bedroeg de gemiddelde vraagprijs voor verhuring 
€ 1.519/maand, of €31,4/m²/maand. Dat is een daling tegenover het vorige jaar op 
nominale basis, maar een stijging op relatieve basis.  Luxemburg-Stad heeft de hoogste 
relatieve huurprijs met €36,3/m²/maand, gevolgd door Leudelange (€36,0/m²/maand) en 
Mamer (€35,5/m²/maand).   

F. Nieuwbouw 
De prijzen van een nieuwbouwappartement in Luxemburg zijn lichtjes gestagneerd rond 
€662.914 of €8.011/m² voor Q3 2021, deels door de gestegen verkoop in de 
Luxemburgse periferie en elders. De prijzen voor nieuwbouw liggen gemiddeld ongeveer 
2% hoger dan die van bestaande wooneenheden. Dat is een vermindering ten opzichte 
van de 15% van het jaar voordien. Ervan uitgaande dat de deals van de laatste vier 
kwartalen beter bestand zijn tegen extreme waarden, groeit de kloof tot 8%.  

Enkel Strassen en Bertrange registreren prijzen voor nieuwbouwappartementen die 
hoger liggen dan die van Luxemburg-Stad (Q4 2020-Q3 2021). Die bedragen 
respectievelijk €12.874/m² en €12.393/m² tegenover €12.206/m² in Luxemburg-Stad.  

Tijdens de eerste negen maanden van 2021 werden 22% meer residentiële bouw-
vergunningen afgeleverd in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar, namelijk 
4.621. Projecten met meerdere woningen hebben dat cijfer opgedreven, terwijl het aantal 
eengezinswoningen nagenoeg ongewijzigd bleef. Luxemburg-Stad noteerde een grotere 
vergunningsactiviteit, met een stijging van 40% naar 1.234. PAP's en algemene 
ontwikkelingsprogramma’s blijven een opwaartse trend volgen na een gekrompen 
activiteit in 2020. De centrum- en zuidkantons registreren een stijging met 23% naar 2.271 
woonvergunningen. 

Kerncijfers: € 583.072 was de gemiddelde prijs voor appartementen in Q3 2021; 
€ 36,3/m²/maand vraagprijs voor verhuring in Luxemburg-Stad in Q3 2021; 22% 
stijging van woonvergunningen in Luxemburg t.e.m. Q3 2021 

bronnen: Statec, LISER, Observatoire de l’Habitat, AtHome 

31 december 2021


