
JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

2
1

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
 I

N
 P

O
L

E
N

57

OVERZICHT VAN DE PROJECTEN
Naam Oppervlakte (m2) Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel Immobel
Granary Island 75.600 Gdansk Gemengd Phase 1:  

Q1 2017/Q4 2019
Phase 2: 
Q4 2020/Q4 2023

90%

Central Point 19.100 Warschau Kantoren Q2 2018/Q1 2022 50%

Zie de details van de projecten op onze corporate website

80.000 m2

poolse 
portfolio

19.100 m2

kantoren

552
wooneenheden1

Granary Island, Gdansk

Central Point, Warschau

De	impact	van	de	coronacrisis	in	Polen	is	
vrij	beperkt	gebleven	op	de	bouwwerken	
en	de	verkoopactiviteiten.			
Ons	Granary	Island	project	in	Gdansk	is	
een	typisch	voorbeeld	van	de	expertise	van	
Immobel	om	een	stadscentrum	nieuw	leven	
in	te	blazen.	Dit	project	omvat	een	complex	
van	meer	dan	700	wooneenheden,	een	
food	court,	winkelruimten	en	twee	hotels.	
Het	werd	bekroond	met	de	prestigieuze	
MIPIM	award	in	de	categorie	Best	Urban	
Project.	De	jury	waardeerde	de	bijdrage	
van	het	project	aan	het	bieden	van	een	
betere	levenskwaliteit,	meer	sociale	

inclusie,	meer	economische	groei	en	het	
bedenken	van	een	stad	van	morgen	waar	
de	mens	centraal	staat.	Voor	fase	2	van	
Granary	Island,	dat	we	opgestart	hebben	
in	2020,	heeft	Immobel	Polen	reeds	
320	appartementen	verkocht.		
In	Warschau	werd	daarnaast	de	bouw	
van	de	toren	Central	Point	met	zijn	
21	verdiepingen	voltooid.	De	eerste	
huurders	hebben	er	hun	intrek	genomen	in	
het	najaar	van	2021.	Eind	2021	was	20%	
van	het	gebouw	verhuurd	en	werd	een	
intentieverklaring	ondertekend	voor	nog	
eens	25%	van	de	oppervlakte.	

Activiteiten in Polen

Ons Granary Island project in 
Gdansk is een typisch voorbeeld 
van de expertise van Immobel 
om een stadscentrum nieuw 
leven in te blazen.  

Olivier Thiel
Managing	Director, 
Immobel	Polen

1. Alle wooneenheden, exclusief het aandeel van Immobel in de respectievelijke projecten.

https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/poland-5
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MARKTANALYSE: POLEN 
I. Kantoormarkt in Polen 
A. Warschau 
De kantoormarkt van Warschau is met 6,15 miljoen m² veruit de grootste in Polen, goed 
voor de helft van de kantoorruimte in het land.  In 2021 heeft de markt er een extra 
314.800 m² kantoorruimte bijgekregen. Eind 2021 was 503.000 m² in aanbouw met een 
opleveringsdatum tussen 2022 en 2024 waarvan het merendeel in Warschau CBD. 

De belangrijkste spelers op de kantoormarkt van Warschau zijn het financiewezen, 
business servicebedrijven en techbedrijven. De pandemie heeft de vraag naar 
kantoren in 2020 en 2021 afgeremd waardoor de vraag 385.348 m² en 366.322 m² 
respectievelijk was.  

Eind 2021 was 778.419 m² kantoorruimte onmiddellijk beschikbaar. Dat komt neer op 
een leegstandsgraad van 12,66% voor Warschau, wat een toename is in vergelijking 
met de 9,87% van het jaar tevoren.   

De huurprijzen zijn stabiel gebleven. De huurprijs voor de beste kantoorruimte in het 
Warschau CBD wordt geschat op € 25/m²/maand, en die buiten het CBD op 
€ 16/m²/maand. In de huidige marktomgeving hanteren de verhuurders een meer 
flexibele verhuuraanpak en bieden ze gunstigere huurvoorwaarden en incentive 
packages zoals een bijdrage in de kantoorinrichting. 

B. Regionale kantoormarkt 
De regionale Poolse kantoormarkt blijft zich verder ontwikkelen en aantrekkelijke 
nieuwe ruimte aanbieden. De 7 grootste kantoorsteden buiten Warschau zijn 
Katowice, Krakau, Lublin, Poznan, Szczecin, Tricity en Wroclaw, en bieden zo’n 5,37 
miljoen m² kantoorruimte.  

De vraag naar kantoorruimte werd afgeremd door de pandemie, waardoor de meeste 
markten onder het gemiddelde scoren in termen van jaarlijkse take-upgetallen. Eind 
september 2021 bedroeg de jaarlijkse take-up in de regionale steden in totaal 
299.874 m² tegenover 357.158 m² voor dezelfde periode in 2020 en 411.463 m² in 
2019. 

De leegstand op de regionale markten stijgt in Q3 2021 naar 13,2%, en dat is het 
hoogste percentage sinds 2010. De verhuurders van nieuwe gebouwen en van 
gebouwen in aanbouw bieden bijdragen in kantoorinrichting aan maar blijven 
terzelfdertijd hun verhuurprijzen handhaven.  

De huurprijzen voor toplocaties zijn over het algemeen hetzelfde gebleven. Enkel 
Katowice noteerde een lichte daling met huidige huurprijzen in het topsegment van 
€ 166,20/m²/jaar. Alle andere regionale markten bleven stabiel en registreerden een 
geringe stijging, met Krakau en Wroclaw respectievelijk op € 180/m²/jaar en Poznan 
op € 186/m²/jaar. 

C. Investeringen 
Wat vastgoedinvesteringen betreft is Polen een sterke speler in Centraal-Europa.   

Het Poolse commerciële investeringsvolume bedroeg ongeveer € 5,7 miljard in 2021. 
Dat is een stijging met 7,1% in volume tegenover het jaar voordien. Na de 
investeringsvolumes van 2018 (€ 7,2 miljard) en 2019 (€ 7,7 miljard) komt 2021 op 
de derde plaats qua hoogste investeringsvolume. De investering in Warschau 
bedroeg € 1,35 miljard, of ongeveer 23,8% van het totale Poolse investeringsvolume. 
Dat is een daling in vergelijking met 31,5% in 2018, 38,0% in 2019 en 28,3% in 2020. 
De regionale markten trekken meer investeringsvolume aan. 

Polen blijft de meest liquide vastgoedinvesteringsmarkt in Centraal- en Oost-Europa. 
Van het totale investeringsvolume van € 16,7 miljard werd in 2021 34% geïnvesteerd 
in Polen.  
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De prijzen van de kantooractiva werden in 2020 en 2021 herzien. Het topinvesterings-
rendement voor CBD-activa in Warschau steeg van 4,25% naar 4,65% in 2020 maar 
kromp opnieuw naar 4,50% eind 2021. De regionale kantoormarkten hebben de 
voorbije twee jaar een gelijkaardige herziening gekend, met lokale toprendementen die 
schommelen tussen 5,50% in Wroclaw en 7,30% in Katowice, Lublin en Szczecin.   

Kerncijfers:  
12,66% leegstand in Warschau in Q4 2021; € 25/m²/maand Warschau huurprijs A-
locaties; 4,50% beste rendement 

bronnen: CBRE  

II. Residentiele markt in Polen 
A. Poolse markt 
De Poolse woonmarkt toonde overwegend positieve cijfers in 2021 ondanks de 
complicaties van de pandemie en de beperkte bevolkingsgroei.  De woonprijzen stegen 
gemiddeld met 7,2% op jaarbasis naar 5.347 PLN/m² in Q3 2021.  

Voorlopige gegevens tonen dat er 234.700 nieuwe woningen opgeleverd werden in 2021. 
Dat is een stijging met 6,3% tegenover het jaar voordien. Van dat bedrag namen 
ontwikkelaars 141.700 woningen voor hun rekening, en dat is een daling met 0,7% in 
vergelijking met 2020. De netto bruikbare vloeroppervlakte van een woning bedroeg 
gemiddeld 92,9 m² in 2021. In 2021 werden vergunningen en registraties toegekend voor 
de bouw van 340.600 woningen, dat is stijging met 23,3% tegenover 2020. De 
vergunningen voor de bouw van het grootste aantal woningen werden afgeleverd aan 
ontwikkelaars (213.000 eenheden) en aan privé-investeerders (123.200 eenheden). 

B. Lokale prijzen 
De gemiddelde verkoopprijs voor een nieuwe wooneenheid in Warschau bedroeg 10.992 
PLN/m² in Q3 2021, wat 7,95% meer is dan het jaar voordien. De gemiddelde verkoopprijs 
voor reeds bestaande woningen in Warschau steeg tot 10.905 PLN/m², een stijging met 
4,15% op jaarbasis. De vraagprijs voor nieuwe ruimte ligt gemiddeld 3,76% hoger dan de 
effectieve transactieprijs. 

In Gdansk stegen de transactieprijzen van nieuwe wooneenheden met 11,29% naar 
10.043 PLN/m². De vraagprijs ligt gemiddeld 2,66% hoger dan de transactieprijs. 

De sterkste jaar-op-jaarstijging van de huidige residentiële transactieprijzen werd 
opgetekend in Gdynia (+21,81%), Katowice (+21,14%), Szczecin (+22,61%) en Zielona 
Góra (+18,27%). 

Kerncijfers:  
in 2021 werden 234.700 woningen opgeleverd; De woonprijzen stegen naar 5.347 
PLN/m² in Q3 2021; De gemiddelde residentiële verkoopprijzen in Warschau stegen 
met 7,95% (op jaarbasis) in Q3 2021 

bronnen: Natl Bank of Poland (NBP), Central Statistics Poland, CBRE, Eurostat 
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