
Om de groeiperspectieven van de 
kantoorvastgoedmarkt in Luik 
objectief voor te stellen, heeft 

Immoquest alle transacties op deze markt 
gedurende de voorbije vijf jaar geïnventariseerd 
en gekwantificeerd. Immoquest raamt de  
take-up van 2010 tot 2014 op zo’n 60.000 m², 
hetzij een gemiddelde van 12.000 m² per jaar, 
met een hogere take-up van 15.031 m² in 
2012 en een lagere van 9.957 m² in 2011. 
2014 kan ingedeeld worden bij de minder 
goede jaren, met een take-up van amper   
9.979 m². Volgens Christophe Nihon, gede-
legeerd bestuurder van Immoquest, is het 
huidige aanbod zo laag, vooral vanuit 
kwalitatief oogpunt, dat de meeste recente 
kantoorgebouwen systematisch gegadigden 
vinden. 
Tijdens de bestudeerde periode werden zeer 
weinig transacties geregistreerd, die boven-
dien bijna uitsluitend betrekking hadden op  
nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen. 
De kantooroppervlakken van meer dan        

Het project ‘Circus’ tegenover 
het treinstation Luik-Guillemins

Terwijl Brussel blijft lijden onder een overaanbod aan kantoorgebouwen, kampt 
Luik al verschillende jaren met een tekort. Met de bouw van de Médiacité, het 
nieuwe treinstation Luik-Guillemins en nu de nieuwe Financiëntoren, zijn er genoeg 
katalysators voor een herontwikkeling van deze centrale stadswijken. Een recente 
studie van Immoquest analyseert de Luikse kantoormarkt en geeft een beeld van de 
groeimogelijkheden.  

1.500 m² zijn goed voor slechts 10% van die 
transacties en betreffen gebouwen in het stads-
centrum. Het grootste deel van de take-up 
betreft oppervlakken van minder dan 400 m² 
en gebouwen net buiten de stad. De statistieken 
van Immoquest houden geen rekening met 
gebouwen voor eigen gebruik, zoals de zetel 
van EVS in het Liège Science Park in de Luikse 
deelgemeente Sart-Tilman, waarbij de inves-
teringen het voorwerp uitmaakten van een 
aanbesteding, en specifieke transacties, zoals 
de 38.800 m² van de Financiëntoren die 
Fedimmo gebouwd heeft en aan de FOD 
Financien verhuurt.

Overheersing van de stad op de rand
De huidige totale oppervlakte aan kantoor-
gebouwen wordt geraamd op 620.000 m²  
voor de regio Luik. De nieuwe gebouwen en 
de gebouwen jonger dan vijf jaar vertegen-
woordigen iets meer dan een derde van de 
Luikse kantoormarkt. Immoquest analyseerde 
de transacties van 2010 tot 2014, evenals het 
huidige en toekomstige kantooraanbod per 
zone.
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Luik, een aantrekkelijk voor 
investeerders en bedrijven
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• Het hypercentrum, met de Boulevard de 
 la Sauvenière, de Boulevard d’Avroy en de  
 Rue des Guillemins, is goed voor 45% van 
 e take-up. Vooral grote bedrijven en over- 
 heidsbesturen vestigen er zich op grote  
 oppervlakken, want de gemiddelde bezette  
 oppervlakte bedraagt er bijna 1.500 m².
 Het mag dan ook geen verrassing heten 
 dat de enige twee kantoorgebouwen met  
 een lopende bouwvergunning, namelijk 
 ‘E.Lyge’ en ‘Circus’, in deze zone gevestigd  
 zijn. 
 Twee andere grootschalige projecten in de  
 wijk Guillemins bevinden zich nog in de  
 voorbereidingsfase: het project van 
 Infrabel rond de bouw van zo’n 65.000 m² 
 kantoren in de Rue du Plan Incliné, aan  
 het plein waar vroeger de magazijnen van  
 ABX waren, en het project van Fedimmo  
 in de Rue du Paradis rond de bouw van  
 12.500 m² kantoren (eerste fase), na de  
 afbraak van de verouderde gebouwen 
 waar de FOD Financiën tot voor kort  
 gevestigd was.

• Het pericentrum wordt door Immoquest  
 gedefinieerd als een kantoorlocatie die vlot  
 bereikbaar is met de wagen en waar  
 gemakkelijk parkeerplaats te vinden is op 
 het grondgebied van de stad Luik. Het  
 bestaat voornamelijk uit het Parc d’Affaires  
 Zénobe Gramme in Angleur, het Office  
 House in Rocourt en de Quai Timmermans  
 in Sclessin, samen goed voor 25% van de  
 totaal verhuurde oppervlakte, tegen een  
 gemiddeld oppervlakte van 825 m² per  
 transactie. Onder meer PwC, Lampiris en  
 Air Liquide zijn er gevestigd.

• In tegenstelling tot wat men zou ver- 
 wachten, is de Luikse rand - bestaande 
 uit onder meer de gemeenten Alleur,  
 Grâce-Hollogne, Herstal, Awans en Battice  
 - slechts goed voor 30% van de take-up,  
 hoewel de rand 54% van de transacties  
 gegenereerd heeft. Bij deze transacties ging  
 het echter vooral om kleine kantoor- 
 oppervlakken, van gemiddeld minder dan  
 400 m².
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In de ban van herenhuizen

In de ‘Vurige Stede’ zijn tal van 
prachtige herenhuizen terug te vinden. 
Door het nijpende tekort aan nieuwe 
kantoorgebouwen in het centrum 
hebben vele bedrijven in deze 
herenhuizen geïnvesteerd - en ze in 
zekere zin ‘ingepikt’ - door ze als 
kantoren in te richten. Vijf jaar geleden 
heeft Christophe Nihon deze tendens 
geanalyseerd. Hij schatte toen dat er 
bijna 25.000 m² oude woningen 
omgebouwd zijn tot kantoorruimte. 
Hij pleit ervoor dat deze huizen          
hun oorspronkelijke residentiële 
bestemming terugkrijgen, vooral 
omdat die omgebouwde kantoren 
vaak helemaal niet voldoen aan de 
huidige voorwaarden voor een 
stimulerende werkomgeving en aan 

de eisen op het vlak van energie-efficiëntie. Een gemengde (her)ontwikkeling van bepaalde 
wijken met de bouw van nieuwe kantoorgebouwen, waarbij de verschillende functies (kan-
toren, handelszaken en woningen) harmonieus naast elkaar bestaan, zal Luik de garantie 
geven om in de toekomst bekendheid te verwerven als een ‘Smart City’.

Christophe Nihon, 
Gedelegeerd bestuurder van Immoquest
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Redelijke huurprijzen
Malgré Ondanks de benijdenswaardige 
mobiliteitssituatie en bereikbaarheid via het 
spoor met hogesnelheidstreinen (Thalys, TGV 
en ICE), de autosnelweg en de luchthaven van 
Luik, maar ook de plannen om tramlijnen aan 
te leggen in de stad, blijven de huurprijzen 
schappelijk in vergelijking met Brussel. In zijn 
marktstudie stelde De Crombrugghe & 
Partners in 2014 vast dat de huurprijzen 
tussen 100 en 130 euro/m²/jaar schommelen 
voor goed gelegen, nieuwe gebouwen en 
tussen 80 en 95 euro/m²/jaar voor oude 
gebouwen. 
Het beperkte aanbod nieuwe gebouwen zal 
zeker in het voordeel spelen van de enige twee 
projecten die onlangs een bouwvergunning 
kregen. De circa 11.000 m² van het project    
E.lyge in het hypercentrum, meer bepaald in 
de wijk Le Cadran, vlakbij de Place Saint- 
Lambert, zou verhuurd worden tegen 175 
euro/m²/jaar. Voor de kantoren van het andere 
gemengde bouwproject tegenover het station 
Luik-Guillemins, dat Immoquest in opdracht 
van de groep Circus commercialiseert, zal een 

huurprijs van 145 euro/m²/jaar gevraagd 
worden. Maar deze twee projecten buiten 
beschouwing gelaten, zal het kantooraanbod 
op korte termijn wellicht niet groeien in Luik.

De honger van de 
vastgoedontwikkelaars
Volgens Christophe Nihon zou er een 
kantooroppervlakte van slechts 8.500 m² 
onmiddellijk beschikbaar zijn. Dat levert     
een leegstand van ongeveer 1,4% op in 
verhouding tot de totale oppervlakte die op 
620.000 m² geraamd wordt voor de regio 
Luik. Een heel aantrekkelijk percentage voor 
vastgoedontwikkelaars, vooral omdat de  
vraag groot blijft en dus een aanzienlijk 
aanbod zou kunnen absorberen als het op     
de markt gebracht wordt.
Dit kantooraanbod zal ook in de rand gespekt 
worden met twee grote renovatieprojecten van 
oude sites. De renovatie van de site van           
Val Benoît en van de gebouwen waar      
vroeger de Universiteit van Luik onderge-
bracht was voordat de campus verhuisde naar        
Sart-Tilman, zou goed moeten zijn voor een 

Kantoorprojecten in de pijplijn  
2016>2020
2017  E. Lyge/Cadran : ± 10.000 m2

2019  54 Féronstrée : ±   8.500 m2

2017  Circus : ± 10.000 m2

2020  Befi mmo/Fedimmo : ± 35.000 m2

 SNCB Plan Incliné : ± 65.000 m2

2020  Banimmo : ± 30.000 m2

2019  Hôpital de Bavière : ± 20.000 m2

2016  Val Benoît/SPI : ± 12.500 m2

2020  Val Benoît Moury/CFE : ± 11.000 m2

2018  Cristal Park : ± 20.000 m2
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aanvullend aanbod kantoren en werkplaatsen 
van zo’n 30.000 m². Deze ontwikkeling staat 
onder leiding van de SPI en de eerste kantoren 
worden dit jaar opgeleverd. De bestemming 
van de toekomstige infrastructuren is 
grotendeels gemengd, met kantoren en werk-
plaatsen. CFE/Moury is eigenaar van een 
gebouw op de site van Val Benoît en plant er 
tevens 11.000 m² kantoren zodra het huidige 
gebouw gesloopt is.
De reconversie en verbouwing van de site 
van de kristalfabriek van Val Saint-Lambert 
tot het gemengde complex ‘Cristal Park’ 
met handelszaken, een hotel, kantoren en 
recreatieve ruimten, omvat de oprichting van 
een business park met tien gebouwen van 
elk drie verdiepingen, goed voor een totale 
kantooroppervlakte van bijna 22.500 m². 

Gezien het succes van onder meer de verhuur 
van de 7.500 m²  in de drie gebouwen die samen 
het business center van de luchthaven vormen, 
ambieert Liège Airport grootschalige projecten 
in de rand, zonder dat hier momenteel al over 
gecommuniceerd wordt. Een ander belangrijk 
project wordt momenteel door Banimmo 
ontwikkeld in de gemeente Ans, meer bepaald 
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op de locatie ‘Bonne Fortune’. De 93 ha grote 
site is naast de snelweg gelegen en biedt een 
snelle toegang tot het stadscentrum in slechts 
enkele minuten.

In een recente studie van de SPI, de 
economische ontwikkelingsmaatschappij 
voor de provincie Luik, werd het tekort aan 
beschikbare kantoren op 40.000 m² geraamd. 
Er is dus zeker plaats voor deze nieuwe 
projecten. Maar we weten nu ook officieel 
dat Luik geen nieuwe ambtenaren aanvaardt 
naar aanleiding van de staatshervorming en 
de overheveling van federale bevoegdheden 
naar de gewesten. Hoewel het tekort aan 
kwaliteitsvolle kantoorruimten op dit ogenblik 
schrijnend is, blijft enige gematigdheid op zijn 
plaats. Christophe Nihon waarschuwt dan ook 
voor een extreme uitwas van ‘alleen kantoren’ 
bouwen. Sommige vastgoedontwikkelaars 
lijken dit goed begrepen te hebben door 
gemengde complexen neer te zetten, zoals het 
Cristal Park, dat onlangs nog in de actualiteit 
kwam tijdens het MIPIM in Cannes, waarvan 
de jaarlijkse editie net weer afgesloten is.

Didier Van den Eynde ✍Cristal Park: renovatie en uitbreiding 
van de site van de vroegere 
kristalfabriek van Val Saint-Lambert



 PROFACILITY MAGAZINE NR. 45  MAART 2015  31

Op www.pro-realestate.be/projects onze bibliotheek die alle belangrijke vastgoed-
projecten groepeert, ontdekt u een beschrijving van de nieuwste kantoorprojecten over 
gans België. Verder kunt u er kennismaken met presentaties van grote stedenbouw-
kundige projecten voor de (her)ontwikkeling van stadswijken, waarbij het vaak gaat om 
de herbeleving en herbestemming van voormalige industrieterreinen. Deze masterplannen 
houden rekening met de belangrijkste kenmerken van een smart en duurzame stad: een 
evenwichtige mix van vastgoedontwikkelingen als kantoren, woningen, winkels, 
infrastructuur, kinderdagverblijven, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, 
groene ruimten,... en multimodale mobiliteit.
Gebruik de zoekmachine op www.pro-realestate.be/projects om de beschrijving van een 
project terug te vinden door de naam van het project of de aard van het vastgoed 
(kantoor, retail of residentieel) in te voeren. Alle projectbeschrijvingen zijn in het Engels 
gepubliceerd.

Liège - Val Benoît

Liège - E. Lyge Brussel - The One

Charleroi - RMI

Liège - Coronmeuse

Mons station nieuw district 

Brussel - Belliard 40

Namur - Aquilis
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