
De	Duitse	markt	heeft	zich	andermaal	bijzonder	
veerkrachtig	getoond.	De	impact	van	de	coronacrisis	
is	weliswaar	nog	steeds	voelbaar	op	de	kantoor-	en	
hotelmarkt,	maar	de	residentiële,	logistieke	en	retailmarkt	
herstellen	zich.	Meer	specifiek	op	de	residentiële	markt,	
waar	we	ons	toespitsen,	noteren	we	een	enorme	stijging	
van	de	vraag	–	in	termen	van	acquisitie	en	daaropvolgende	
verkoop	aan	investeerders	of	eigenaar-bewoners.	Een	
belangrijke	factor	daarbij	is	dat	de	gezondheidscrisis	de	
residentiële	activa	nog	aantrekkelijker	heeft	gemaakt.	
De	kantoormarkt,	onze	tweede	doelmarkt,	is	iets	
gedifferentieerder.	De	huidige	vraagstructuur	verschilt	
fundamenteel	van	die	bij	de	uitbraak	van	de	pandemie.	De	
vraag	naar	kantoorruimte	zal	bij	sommige	kantoorgebruikers	
aanzienlijk	groter	zijn,	en	bij	andere	dan	weer	aanzienlijk	
lager.	De	focus	van	de	kantoren	verschuift	in	wezen	
van	een	werkplaats	naar	een	plek	voor	interactie	en	
communicatie.	Toch	zullen	de	kantoren,	in	de	top	zeven	
steden	die	met	deze	verschuiving	rekening	houden	
en	voldoen	aan	de	MVO-criteria,	gebruikers	kunnen	
aantrekken.	

Activiteiten in Duitsland 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
 D

U
IT

S
L

A
N

D

58



OVERZICHT VAN DE PROJECTEN

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
 D

U
IT

S
L

A
N

D

59

Naam Oppervlakte (m2) Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel Immobel
Eden2 20.000 Frankfurt Residentieel Q3 2019/Q3 2022 90%

Zie de details van de projecten op onze corporate website

Ons	Eden-project	in	Frankfurt	(20.000 m²	ontwikkeld	
door	Immobel	Luxemburg)	vordert	goed,	reeds	74%	van	de	
263	wooneenheden	zijn	verkocht	of	gereserveerd.	De	structurele	
en	gevelwerken	zijn	voltooid:	zeven	van	de	tien	groene	lijnen	
van	de	gevel	werden	uitgevoerd	en	beplant.	Met	een	van	de	
hoogste	groene	residentiële	gevels	in	Europa	wil	Eden	Tower	een	
sterk	signaal	uitsturen	dat	steden	geleidelijk	aan	naar	een	nieuw	
paradigma	evolueren.	De	vergroening	van	de	gevel	moet	een	
positieve	invloed	creëren	op	het	microklimaat	en	bijdragen	aan	de	
levenskwaliteit	in	en	rond	het	gebouw.			
Dankzij	de	onderhandelingen	die	we	in	2021	hebben	gevoerd,	
zullen	we	in	2022	een	eerste	acquisitie	kunnen	aankondigen.		
Parallel	met	die	onderhandelingen	loopt	de	prospectie	vlot.	We	
bleven	nieuwe	investeringen	op	de	markt	bestuderen,	die	hun	
vruchten	kunnen	afwerpen	in	2022.	In	dat	verband	zijn	we	ons	
personeelsbestand	aan	het	uitbreiden.	

45.300 m2

duitse portfolio1

7.200 m2

kantoren

545
wooneenheden

Eden, Frankfurt
Eden, Frankfurt  
Constructiewerken

Dankzij de onderhandelingen 
die we in 2021 hebben 
gevoerd, zullen we in 2022 
een eerste acquisitie kunnen 
aankondigen. 

Michael  
Henn 
Managing	Director,	 
Immobel	Germany

1. Vertrouwelijke projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.
2. Dit project wordt beheerd door Immobel Luxembourg SA.

https://www.immobelgroup.com/nl/projects/country/germany-96
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MARKTANALYSE: DUITSLAND 
I. Kantoormarkt in Duitsland 
A. Kantoormarkt – top 5 Duitse markten 
De top 5 huurmarkten in Duitsland genereerden een take-upvolume van 2.629.500 m² in 
2021. Dat is een stijging met 21,2% ten opzichte van het resultaat van 2020. Na een 
zwakkere eerste jaarhelft in 2021 heeft de take-up zijn groei voornamelijk te danken aan 
een sterk vierde kwartaal. In het vierde kwartaal van 2021 alleen al is de take-up gestegen 
met 51% in de top 5 markten ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. 
Bovendien scoort de take-up in het vierde kwartaal van 2021 12% hoger dan het 
gemiddelde van dezelfde kwartalen in de afgelopen tien jaar. 

Berlijn was de meest actieve kantoormarkt in 2021 met een take-up van 817.000 m². Dat 
is een stijging met 22% ten opzichte van 2020. München komt op de tweede plaats met 
643.900 m² (+15%). De hoogste groeipercentages werden daarentegen opgetekend door 
Hamburg en Frankfurt met een respectievelijke stijging van 35% naar 430.300 m² en 32% 
naar 436.800 m². Düsseldorf noteerde een lichte jaar-op-jaar stijging met 3% naar 
301.500 m². 

Hoewel de pandemie nog steeds voor onzekerheid zorgt, hebben veel ondernemingen 
zich bij de situatie neergelegd door flexibeler om te gaan met hun ruimtevereisten. De 
doorslaggevende factor voor de take-up in 2021 kwam van 42 grootschalige deals, elk 
van meer dan 10.000 m², die goed waren voor een vierde van de jaarlijkse take-up. 
Opvallend daarbij was het grote aandeel van take-up in nieuwe ontwikkelingen die zorgde 
voor 36% van de totale take-up. Hieruit blijkt de sterke vraag van gebruikers naar nieuwe 
en moderne kantoorruimte met op maat gemaakte werkplaatsen die beantwoorden aan 
hybride werkpatronen, telewerken, hygiënenormen en ESG criteria. 

De leegstand op de top 5 kantoormarkten steeg met 17% naar 3,4 miljoen m² ten opzichte 
van dezelfde periode het jaar voordien. De gemiddelde leegstandsgraad bedroeg 4,4% 
aan het einde van het jaar. Dat is 0,6% boven het cijfer van het jaar tevoren. Hoewel dat 
cijfer op een aanzienlijke stijging van de leegstand wijst, blijft het desalniettemin laag. In 
zeer gegeerde locaties zoals het CBD is de leegstandsgraad zelfs nog lager. Het volume 
van beschikbare ruimte voor onderverhuring is met 10% gestegen ten opzichte van 2020 

aangezien een aantal ondernemingen minder ruimte nodig hadden sinds de invoering van 
telewerk door de coronacrisis. 

In 2021 was de vraag vooral gericht op kantoorruimte in het topsegment van de CBD-
locaties. Bijgevolg zijn de huurprijzen voor toplocaties op vier van de vijf kantoormarkten 
gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Berlijn noteerde de sterkste stijging met 6% 
naar €41,00/m²/maand. In München steeg de huurprijs voor A-locaties met 5% naar 
€41,50 en in Frankfurt am Main met 3% naar €45,50. Vergeleken met het jaareinde 2020 
bleven de huurprijzen voor toplocaties stabiel in Hamburg en Düsseldorf met 
respectievelijk €32,50 en €28,50. 

Kerncijfers:  
De hoogste huurprijs voor kantoren in A-locaties in Duitsland bedraagt 
€ 45,5/m²/maand in Frankfurt  
De leegstand in Duitsland is gestegen naar 4,4% 

bronnen: CBRE 

II. Investeringen in Duitsland 
 

De investeringen op de Duitse vastgoedmarkt genereerden een transactievolume van 
meer dan € 111 miljard in 2021. Dat is een groei van 40% op jaarbasis. Duitsland staat 
op de 2e plaats in het wereldwijde vastgoedbeleggingsvolume in 2021, enkel voorgegaan 
door de VS.  

De grootste transactie in Duitsland was de overname van Deutsche Wohnen SE door, 
Vonovia SE en leidde tot de grootste private woonmaatschappij van Europa. In het derde 
kwartaal van 2021 verwierf het Zweedse Heimstaden de woonportfolio van de 
vastgoedvennootschap Akelius. Zelfs los van die twee overnames bedroeg het 
beleggingsvolume in 2021 5% meer dan het vorige record dat dateerde uit 2019 toen net 
iets minder dan €84 miljard werd geïnvesteerd in Duits commerciëel en residentieel 
vastgoed. 
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Core- en core plus-investeringen overheersten het beleggingsjaar 2021 met een aandeel 
van ongeveer 72% komende van 61% in 2020. Bovendien werd 7 miljard euro 
gekanaliseerd in vastgoed met een duurzaamheidscertificaat wat zou kunnen betekenen 
dat ESG-compliance een steeds belangrijkere rol zal spelen voor vastgoedbeleggers. 
Een andere opmerkelijke trend is het stijgend aantal investeringsovereenkomsten op 
lange termijn (€18,5 miljard) en acquisities van projectontwikkelingen (€5 miljard) 
langswaar beleggers toegang zoeken tot de Duitse vastgoedmarkt. 

Met ongeveer €49 miljard vormde residentieel vastgoed de dominante activaklasse in 
2021 (+145% in volume ten opzichte van 2020). Op de markt van het commerciële 
vastgoed bleef kantoorvastgoed de belangrijkste activaklasse met een stijging van 11% 
ten opzichte van het vorige jaar en een transactievolume van meer dan €30 miljard. 
Industrie en logistiek nemen de plaats in van retail als het derde grootste 
beleggingssegment. Met meer dan €10 miljard vestigt het transactievolume niet alleen 
een nieuw record maar ligt het ook 34% boven het resultaat van het voorgaande jaar.  

Onder druk van de sterke vraag blijven de netto aanvangsrendementen verder dalen in 
bijna alle activaklassen. Eind 2021 bedroeg het gemiddelde toprendement voor 
kantoorvastgoed op topmarkten slechts 2,65%. Dat is 0,2 procentpunt onder het resultaat 
van het vorige jaar. Het rendement in het retail segment is gedaald na een initiële stijging 
bij het uitbreken van de pandemie. In tegenstelling tot een duidelijke rendementsdaling 
van 1,2% procentpunt voor zeer gewilde supermarkten, gingen de rendementen voor high 
street-vastgoed en shoppingcentra eveneens naar beneden. De rendementsdaling van 
logistiek vastgoed met 0,4% procentpunt naar de huidige 3% is voor een aanzienlijk deel 
te verklaren door de gevolgen van de coronacrisis. 

Kerncijfers:  
Het Duitse totale beleggingsvolume bedroeg € 111 miljard in 2021 
Het gemiddelde toprendement voor kantoorvastgoed op topmarkten bedroeg 
2,65% 

bronnen: CBRE 

III. Residentiële markt in Duitsland 
A. Bevolking 
Volgens de eerste ramingen van het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) telde 
Duitsland in september 2021 83,2 miljoen inwoners. Vergeleken met dezelfde periode in 
2020 steeg de Duitse bevolking met 31.886 inwoners of 0,04%. De stagnatie van de 
bevolking in 2021 was het gevolg van het gestegen aantal overlijdens, dat duidelijk hoger 
lag dan het aantal geboorten. De kloof tussen de geboorten en de overlijdens werd 
opgevuld door een grotere netto immigratie. In 2020 is de netto immigratie gedaald. 

Eind 2020 ontvingen ongeveer 618.200 Duitse huishoudens een huisvestingstoelage. Dat 
is ongeveer 1,5% van alle huisgezinnen met een hoofdverblijfplaats. Het Federaal Bureau 
voor de Statistiek wijst er ook op dat het aantal huishoudens met recht op een dergelijke 
toelage met 22,6% gestegen is naar ongeveer 113.800 ten opzichte van 2019. Dat is het 
gevolg van de hervorming van de huisvestingstoelage die in werking is getreden begin 
2020. Het gevolg is dat meer huishoudens recht hebben op een huisvestingstoelage. 

B. Residentiële markt Duitsland 
De residentiële prijzen in Duitsland stagneerden tussen begin 2000 tot 2009. Sinds 2010 
behoren de prijzen tot de snelst stijgende in Europa. Volgens de Bundesbank-prijsindex 
zijn de prijzen in de top zeven steden meer dan verdubbeld sinds 2010.  

Momenteel zijn de commerciële prijzen voor appartementen het hoogst in München, met 
€9.500/m² (+8,8% per annum sinds 2016). Frankfurt en Hamburg volgen met 
respectievelijk €7.000/m² (+10,2% per annum sinds 2016) en €6.250/m² (+8,0% per 
annum sinds 2016). Berlijn staat op de vierde plaats met €5.500/m² maar kent de sterkste 
prijsstijging van de top 4 (+10,8% per annum sinds 2016). 

Slechts 50,4% van de inwoners bezit een woning in Duitsland. De resterende 49,6% van 
de inwoners huurt een woning. Dat is het tweede hoogste percentage in Europa na 
Zwitserland.  

  



JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

2
1

M
A

R
K

T
A

N
A

LY
S

E
S

76

D. Woningbestand 
Eind 2020 telde Duitsland 42,8 miljoen wooneenheden. Het woningbestand is sinds 2014 
gemiddeld met amper 0,63% per jaar gestegen. Dat is niet veel maar meer dan de 
bevolkingstoename. De gemiddelde grootte van een wooneenheid bedraagt 92 m² en telt 
4,4 kamers. 

Duitsland kampt momenteel met een ernstig woontekort. De bouwontwikkeling kan de 
vraag niet volgen en vormt de grootste uitdaging voor de hedendaagse woonmarkt. De 
ontwikkeling van 270.000 eenheden per jaar ligt ongeveer 100.000 eenheden lager dan 
de doelstelling van de regering.  

Van januari tot november 2021 werden nieuwe bouwvergunningen afgeleverd voor 
341.036 wooneenheden. Dat is 2,8% meer dan dezelfde periode van het jaar voordien.  
De geraamde bouwkosten worden weergegeven als een deel van de vergunnings-
aanvragen. In november 2021 bedroeg de afzetprijsindex in de bouwnijverheid voor 
traditionele nieuwe residentiële gebouwen in Duitsland +14,4% ten opzichte van 
november 2020.  

Kerncijfers:  
Het Duits woningbestand bedraagt 42,8 miljoen residentiële gebouwen;  
München noteert de hoogste prijzen voor nieuwbouwappartementen met 
€ 9.500/m²;  
341.036 bouwvergunningen afgeleverd t.e.m. november 2021 

bronnen: Destatis 
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