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De grote private fondsbeheerders
nemen in 2015meer vastgoed op in
hunportefeuilles. Dat blijkt uit een
rondvraagvanmakelaarColliers In-
ternational bij de start vanMIPIM,
degrootstevastgoedbeursvanEuro-
pa inCannes.De stijging is beschei-
den en kleiner dan vorig jaar,maar
erwordtniettemin52,5miljarddol-
lar extra in vastgoed gepompt. Als
de staatsfondsen volgen, wat vrij
realistisch is,moeten beheerders in
201580miljarddollarextra investe-
ren in vastgoed.
Investeerdersspeurendanookde

internationale markt af naar vast-
goed. Kort na de financiële crisis
lonkten investeerders vooral naar
gebouwenmet een laag risicopro-
fiel.Gebouwenoptoplocaties,die in
perfecte staat zijn enverhuurdwer-

denaandeoverheid.Nugroeitderi-
sicobereidheid.
Wie investeert in vastgoed heeft

evenwel niet zoveel keuze. Door de
financiële crisis zijn erweinig nieu-
we projecten op komst. Er wordt
vooral gestreden voor bestaande
panden,watdeprijsopdrijft. InBel-
giëwordterbijvoorbeeldal flinkge-
boden. Zoals op het in aanbouw

zijndeGateway-projectopde lucht-
haven van Zaventemdoor de vast-
goedgroep Befimmo (lees hierbo-
ven).
Maar dat is lang niet de enige

deal. De Bastion-Tower, waar onder
meer Dexia huist, ging maandag
van de hand voor 110miljoen euro
tegen een rendement van ietsmeer
dan 6procent. Grote groepen zoals
Unibail-rodamcostaante trappelen
omeen Frans-Belgisch retailporte-

feuille van CBrE,met als koningin-
nestukkendeshoppingscentersvan
Waasland (100 procent) enWijne-
gem (50 procent), over te nemen
voor anderhalfmiljard euro.
Dat er weinig nieuwe projecten

op komst zijn, is het grote verschil
metde jaren2005-2007.Toenwaren
er kandidaten genoeg voor waan-
zinnige projecten en financierden
bankenmetdeogendicht.Vandaag
is de economische groei in Europa

laag.Denieuwevormenvanwerken
houdendevraagnaarkantoorruim-
te ook laag.
‘Ambtenarenwerkenvandaag in

een werkruimte van gemiddeld 15
m², werknemers indeprivésector in
een ruimte van 10 à 12m². Tot 2012
was dat gemiddeld 25 à 30 m² bij
ambtenaren en 20m² voor andere
werknemers’, zegt Ingrid Ceusters
vanmakelaarGroupHugoCeusters-
SCMS.
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Hetstartschotvoordebouwvanwat
het grootste windturbinepark van
België op landmoetworden,wordt
zondag gegeven door de schepen
van deHaven vanAntwerpenMarc
VanPeel,deburgemeestervanBeve-
renMarcVandeVijverendeVlaam-
se minister voor Energie Annemie
Turtelboom. Op tal van locaties op
de linkeroever inAntwerpen liggen
al funderingenwaarin de volgende
maanden 115 meter hoge pylonen
worden geplaatst waarop 15wind-
turbines van elk 3MWkomen. Die
moeten vanaf oktober jaarlijks
120.000MWhproduceren,voldoen-
de om35.000 gezinnen van groene
stroom te voorzien. Op termijn - de
timing is2020-komenopde linker-
oever 40 à 50windturbines.
Het project is een initiatief van

WindaandeStroom,eigendomvan
het AntwerpseHavenbedrijf (47%),
deMaatschappij Linkerscheldeoe-
ver (28%) enGeha, een combinatie

vandeenergiebedrijvenAspiravi en
Vleemo en het Antwerpse Polders
Investeringfonds.De15windmolens
kosten circa 70 miljoen euro, het
volledige park 200miljoen euro.
Deturbineswordengeïnstalleerd

op sites van privébedrijven die hun
terreinenhuren vanhet Antwerpse
Havenbedrijf (ondermeer Antwerp
Gateway, Borealis, Euroports, Inda-
ver, Luiknatie, Norbert Dentressan-
gle, Seaport en Tabaknatie).
Normaal had de eerste fase van

het park in 2013 klaarmoeten zijn.
Maar het liep om tal van redenen
vertraging op. Eerstmaakte Belgo-
control,dat instaatvoorde luchtver-
keersleiding,bezwaaromdathet tot
mogelijke verstoring van de radar-
systemen inAntwerpenkon leiden.
Dan moesten de plannen worden
aangepast aan de Europese vogel-
richtlijn. Pas na de goedkeuring
door de Vlaamse regering van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-

plan(GrUP)voordeAntwerpseha-
veneindvorig jaar,kreeghetproject
groen licht. Onderweg moest ook
het aandeelhouderschap worden
aangepast want aanvankelijk zat
ook het intussen failliete Electra-
winds in het project. Die aandelen
werdenovergenomendoor hetHa-
relbeekse energiebedrijf Aspiravi,
dat wordt gecontroleerd door 90
gemeentes.

OokopdeAntwerpse rechteroe-
ver staatal jareneengrootwindtur-
bineprojectopstapel. Maarookdat
liep ernstige vertraging op. Van de
30 geplandemolens zijn er slechts
12 operationeel. Voor de 18 overige
zijn vergunningen aangevraagd.
Daar trekt het Vlaamse energiebe-
drijfVleemoalleendekar.Vleemois
eigendom van Aspiravi en het Pol-
ders Investeringsfonds van de Ant-

werpseondernemersBenSimonsen
YvesLeysen. ‘De 18windmolenszul-
len 90 miljoen euro kosten’ zegt
CEODavidDaggelinckxvanVleemo.
‘Zemoeten groene stroom leveren
aan36.000gezinnen.Over twee jaar
moeten ze operationeel zijn’.
Ten noorden van de haven, tus-

sen de Opel-site en de Nederlandse
grens, plant Vleemo nog eens 60
tot 100 windturbines, Die moeten
stroom leveren aan 120 tot 200.000
gezinnen. Vleemo werkt aan de
milieuvergunningen en wil al in
2017 de eerste turbine bouwen.
Daggelinckx: ‘We verwachten min-
der vertraging nu, omdat we alle
obstakels kennen. Ermoet ook nog
overlegd worden met buurtvereni-
gingen in de omliggende gemeen-
tes. Eind 2018 zou het gros van het
park operationeel moeten zijn. We
onderhandelen nu met bedrijven
die ons een stukje grond in conces-
sie willen geven. Het project vergt
een investering van 300 à 500 mil-
joen euro. De financiering wordt
een uitdaging. Maar we verwach-
ten geen echte problemen’.
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Ondernemen

Antwerpengeeft startschotvoor
grootstewindmolenparkop land
IndeAntwerpsehavenwordt
gestartmetdebouwvanhet
grootsteonshorewindmolen-
parkvanBelgië.Op termijn staat
nogeengroterwindmolen-
project indehavenop stapel.

We plannen nog 60 tot
100 windmolens, een
investering van 300 à
500 miljoen euro.

CEO VLEEMO

DAVID DAGGELINCKX

Over enkele jaren telt de Antwerpse havenmogelijk meer dan

150 windmolens. ©KRISTOF VaN aCCOM
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Befimmo koopt het Gateway-ge-
bouw van Codic en Immobel. Het
volledige gebouw, met 34.000 m²
kantoren, restaurants, fitnessruimte
en 398parkeerplaatsenwordt voor
18 jaar verhuurd aanhet consultan-
cybedrijf Deloitte. Dehuurovereen-
komst gaat in bij de oplevering van
het gebouw,wellicht inde loop van
2016.
Gateway ligt vlakbij de terminal

en landingsbaan van Brussels Air-
port. Befimmostelt zelf dat het om-
wille van de ‘kwaliteit van het ge-
bouw,delangetermijnhuurovereen-
komst ende schaarste aankantoor-
ruimteopde luchthaven’ eenvande
kernactivawordt inzijnportefeuille.
Voor Befimmo is het de grootste

deal in jaren. De vastgoedvennoot-
schaphadde voorbije jaren flink te
lijdenonderdecrisis indeBrusselse
kantorenmarkt. Maar volgens KBC
Securities-analistKoenOverlaet-Mi-
chiels zijn ermeerdere problemen
met de deal. ‘Wij geloven dat de
margeergdunisenvragenonsafof
deze deal op langere termijn een

goede zaak is.’ Overlaet-Michiels
somt meerder problemen op. Het
rendement van 4,65 procent is bij-
zonder karig, zeker voor een locatie
die zich buiten het centrum van
Brussel bevindt. Dat rendement is
bovendieneenbrutocijfer, datgeen
rekening houdt met de financie-
rings- en onderhoudskosten voor
Befimmo.Befimmoverwerfthetge-
bouwvoordathetopgeleverdwordt.
Dat betekent dat de vastgoedven-
nootschaphetproject feitelijkprefi-
nanciert. Als de huidige huurover-
eenkomst over 18 jaar afloopt, kijkt
Befimmoaan tegen aanzienlijke in-
vesteringenomhet gebouwweer te
renoveren, terwijlhetoverdie18 jaar
eenflinterdunnemargezaloverhou-

den.Overlaet-Michielsbetwijfeltna-
melijk of Befimmodedeal zal kun-
nen financieren tegen een rente die
gevoelig onder 2procent ligt.
VolgensOverlaet-Michiels is het

duidelijk dat Befimmozichwat ge-
dwongen voelde alsnog een slag te
slaan omdat de Vlaamse ambtena-
ren eind 2017 het oude Boudewijn-
gebouw inruilen voor hun nieuwe
stekjeopTour&Taxis.Die site verte-
genwoordigde zowat 5 procent van
dehuurinkomsten vanBefimmo.
Het illustreert dat Befimmoon-

der zware druk staat om zich te
handhaven op de Brusselse kanto-
renmarkt,diebijzonderconcurren-
tieel is.
Voor de volledigheid dient wel

gezegddatde collega vanOverlaet-
MichielsbijBankDegroof, Jean-Ma-
rieCaucheteux,nietzozwaar tiltaan
het lage rendement. ‘Dit is een vrij
grote transactie op een toplocatie,
diehet lage rendementwaarschijn-
lijk rechtvaardigt’, zegt hij.

HetGateway-project, eenkan-
toorgebouwbij de luchthaven
Brussels Airport, komt inhanden
vanBefimmo.Devastgoedven-
nootschap telt 140miljoenneer
voorhetkantoorgebouw.KBCSe-
curities reageert scherp. ‘We zien
dezedealniet graag’, klinkthet.

Eenbrutohuurrendementvan 4,65 procent voor een
kantoor in de kwakkelen-

de Brusselse rand,waar de risi-
co’s hoger zijn dan in het stads-
centrum.Het oogt karig. Zeker
aangezienhet gebouwpas eind
2016 opgeleverdwordt en Be-
fimmoanderhalf jaar langpre-
financiert. Even opmerkelijk is
dat de deal de aandeelhouder
verwatert. De 4,65 procent is la-
ger dande ruim5procent divi-
dendrendement die Befimmo
bij de huidige beurskoers voor
de komende jaren belooft. Een
belofte die alleenhoudbaar is
als Befimmonieuwehuurin-
komsten vindt omhet verlies
vandeNoord Building eind
2017, als een leger Vlaamse
ambtenarennaar Tour&Taxis
verhuist, op te vangen. Op kor-
te termijn heeft Befimmohet
dividend, de heilige graal in de
sector, veiliggesteld. Maar be-
leggers beseffen best dat dit in
een klimaat vanultralage ren-
tes énharde concurrentie voor
elke deal uitstel van executie is.
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Tijdkopenkost
geld.Veelgeld.

4,65%
Het brutorendement van

4,65 procent is bijzonder karig

voor een locatie bij Brussel.

SLIMME
TURBINES

De turbines zijn afkomstig van

Siemens en zijn uitgerust met

technologische snujes om ze

zo efficiënt mogelijk op het

elektriciteitsnet aan te sluiten.

De distributienetbeheerder

Eandis zal de ‘slimme turbi-

nes’ vanuit zijn controlekamer

kunnen aansturen. Op mo-

menten dat meer groene

stroom wordt geproduceerd

dan nodig, zal Eandis vanop

afstand de productie kunnen

verminderen door de wieken

te draaien zodat het rende-

ment daalt. Door windpieken

op een slimmemanier terug

te dringen, kunnen meer wind-

turbines worden aangesloten

op dezelfde elektriciteitskabel

en kan de dure aanleg van

zwaardere kabels en nieuwe

elektriciteitcabines, die vooral

nodig zijn om het maximale in-

jectievermogen van een mo-

len op te vangen, worden ver-

meden. Maar dergelijke pieken

komen slechts een aantal keer

per jaar voor. als er veel wind

is en weinig lokaal verbruik.

Gemiddeld werkt een windtur-

bine slechts 10 procent van de

tijd op meer dan driekwart van

haar vermogen.

Degrootste vastgoedbeurs van
Europa, deMIPIM-beurs in Can-
nes, begononder een gunstig ge-
sternte. Het bijna gratis geld en
het tekort aannieuweprojecten
zorgen ervoor dat de crisis ach-
ter de rug lijkt.

Befimmooogst
weinigapplaus
metGateway-deal

BELGEN
ONTWERPEN
SUPER-
ZIEKENHUIS
IN NANTES

art & Build, een van de groot-

ste Belgische architecten-

bureaus, heeft het contract

binnen voor de bouw van het

universitaire ziekenhuis van

Nantes (Frankrijk). Het gaat om

een project van een half

miljard euro. Het universitair

ziekenhuis zal op het Ile de

Nantes een oppervlakte inne-

men van 10 hectare. Het is een

onderdeel van een ruimere

herontwikkeling van Ile de

Nantes. De kostprijs van de

werken wordt geschat op 528

miljoen euro. Het complex zal

tussen 2023-2025 gefaseerd

worden geopend. De universi-

taire ziekenhuiscampus groe-

peert een reeks activiteiten die

nu gespreid zitten in en rond

de stad. ‘Het is de belangrijk-

ste opdracht ooit voor ons bu-

reau’ zei Luc Deleuze, partner

bij art & Build in Cannes.

Een reusachtige maquette van Istanboel op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes. © aPF

MIPIM verwacht dit jaar

21.000 professionele bezoe-

kers. Het thema is dit jaar

‘intelligente steden’.

MIPIM geeft dit jaar ook aan-

dacht aan digitale revolutie,

crowdfunding en architec-

tuur.

België heeft voor de tweede

keer een eigen Belgisch

paviljoen, genaamd Surreal-

estate. Zo’n 500 Belgische

vastgoedprofessionelen zijn in

Cannes aanwezig.

Hemelklaartopvoorvastgoedmarkt
GROOTSTE
EUROPESE
VASTGOEDBEURS




