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Vastgoedontwikkelaar Unibricks blijft groeien. Ten opzichte van vier jaar 
geleden kregen ze 250% meer vragen naar investeringsvastgoed in de 
Ardennen. Zo gaat nu de verkoop van start van 70 nieuwe luxe-suites in het 
iconische Radisson Balmoral-hotel in Spa. Ondertussen komt dankzij een 
aantal nieuwe investeringsprojecten de kaap in zicht van meer dan 1000 
hotelkamers en tweedeverblijven in portefeuille. 

  

Het hotel Radisson Blu Balmoral in Spa krijgt een stevige make-over. 
Vastgoedontwikkelaar Unibricks, die het hotel uitbaat, start binnenkort met de bouw 
van een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw, goed voor 70 extra suites. Die 
komen bovenop de 21 suites en 85 gewone kamers die het hotel al heeft. De nieuwe 
kamers worden een stuk luxueuzer om zo te beantwoorden aan de groeiende vraag 
en de verwachtingen van het cliënteel. Het hotel is bijvoorbeeld al jaren in trek bij de 
Formule 1-teams en hun entourage, die in de periode rond de Belgische Grote Prijs 
in Francorchamps hier hun intrek nemen. Zo logeerde Fernando Alonso (team 
Alpine) met zijn entourage tijdens de afgelopen GP in het hotel. 
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Het nieuwe deel van het hotel wordt uitgebaat als Radisson Residences. Deze 
nieuwe luxe-suites verkoopt Unibricks als lifestylevastgoed. “Particulieren kunnen 
een suite kopen om er nadien een rendement – de opbrengsten én het plezier - uit te 
halen. Unibricks ontzorgt de klant volledig zodat die er geen omkijken meer naar 
heeft. We starten met de bouw van het project wanneer de helft van deze luxe-suites 
verkocht zijn. Uit vergelijkbare projecten weten we dat het na de lancering ongeveer 
een jaar duurt voor we die kaap nemen”, zegt Unibricks-CEO Thomas Lecluse. 

Focus op de Ardennen 

Tegelijk wordt ook het ‘historische’ deel van het iconische hotel grondig aangepakt 
en krijgt het restaurant een moderne touch. Een deel van deze suites wordt ook 
verkocht aan particulieren als tweede verblijf om in te spelen op de stijgende vraag 
naar dit soort vastgoed. Net zoals het Mercure-hotel in Han-sur-Lesse neemt het 
team van sterrenchef Benoit Dewitte het restaurant van het hotel in Spa onder 
handen. Er komt een nieuwe culinaire invulling en het interieur wordt opgefrist door 
Geraldine Van Heuverswyn, de echtgenote van Dewitte. 

Ondertussen is het hotel in Han-sur-Lesse helemaal uitverkocht. Tegelijk opende 
onlangs het Radisson hotel in Luik zijn deuren, en ook daar is 90% van de kamers 
verkocht. Unibricks heeft ook nog 60 vakantiewoningen in Park Village Les Bois 
d’Ourthe vlakbij. Bovendien heeft Unibricks de optie om dit park met nog eens 140 
chalets uit te breiden. En de vastgoedontwikkelaar heeft nog extra plannen in 
Wallonië. Zo loopt de vergunningsfase voor een hotel in Bouillon en een in Malmédy, 
en voor een hotel-vakantiepark in de buurt van Neufchâteau. Die zijn samen goed 
voor 250 extra hotelkamers en 135 extra tweede verblijven. 

Sinds 2018 investeerde Unibricks in tal van projecten waardoor ze 
vandaag 392 hotelkamers en 288 tweede verblijven hebben in de Ardennen. Dat is 
maar liefst 325% meer dan in 2018. 

Stevige groei 

Thomas Lecluse: “Unibricks blijft groeien en investeren in de Ardennen. Het nieuwe 
luxe-complex in Spa, het hotel in Han-sur-Lesse en onze chalets in Durbuy: het zijn 



niet zomaar investeringsprojecten; onze investeerders kiezen voor deze locaties 
omdat ze zelf hier ook graag naartoe komen. Het is een formule die echt aanslaat. 
Met deze projecten zijn we ondertussen een grote speler in investeringsvastgoed in 
Wallonië.” 

De Ardennen blijven aan populariteit winnen. Er waait een frisse wind in Durbuy en er 
zijn investeerders in trekpleisters als Han-sur-Lesse. Alle toeristische 
trekpleisters boomen. 

Die vraag naar vastgoed in de Ardennen zit onder meer hierdoor stevig in de lift, zegt 
Lecluse. “De vraag naar hotelvastgoed en tweede verblijven groeit explosief. Bijna 
5.000 aanvragen in 2021 tegenover minder dan 3.000 in 2019 en niet eens 1.500 in 
2018. Dat is een groei met bijna 250% over vier jaar tijd. We vermoeden dat dat komt 
omdat veel mensen zien dat de mogelijkheden aan de kust minder interessant zijn 
geworden, terwijl de Ardennen aantrekkelijker werden door alle initiatieven die hier 
de voorbije jaren genomen werden. Het oubollig imago van de Ardennen is helemaal 
verdwenen. De Ardennen zijn nu hip en staan voor ontspanning, natuur en rust. ” 

Zeker hotelvastgoed wordt steeds populairder. Met meer dan een verdrievoudiging in 
het aantal aanvragen sinds 2018 blijft dit segment almaar meer investeerders 
aanspreken. Het is de zekerheid over een mooi rendement die mensen doet zoeken 
naar alternatieven voor het klassieke spaarboekje. Bovendien is de combinatie van 
het rendement van die investering met de mogelijkheid om ook zelf van die kamer of 
suite gebruik te kunnen maken een extra troef. 

“We lanceren nu de verkoop van onze luxe-suites in Spa. Een fantastische kans voor 
liefhebbers van rust, de thermen, de natuur. Maar ook voor de fans van de Formule 
1. Kamers waarin legendes als Michael Schumacher of Ayrton Senna ooit hebben 
geslapen, of die waarin Max Verstappen of Lewis Hamilton binnenkort misschien in 
zullen verblijven, komen nu op de markt.” 

Info: jochem@rca.be 


