Planurile dezvoltatorilor

Spaþii mixte

Cinci mari proiecte imobiliare sunt pregãtite de un
antreprenor belgian
Antreprenorul belgian Didier
Balcaen, de numele cãruia se leagã
mai multe proiecte imobiliare din
România, îºi propune sã
redefineascã noþiunea de ansamblu
imobiliar mixt.
Primele proiecte de acest tip vor fi
demarate în Cluj-Napoca ºi Galaþi
sub umbrela Speedwell, compania
fondatã de belgian anul trecut. În
paralel, antreprenorul lucreazã ca
furnizor de servicii de specialitate la
proiectul de birouri Unirii View ºi
pentru alte douã investiþii
imobiliare mai mici din Bucureºti.
“Avem multe proiecte, nu ne
putem plânge. Suntem deschiºi sã
lucrãm cu oricine, atât timp cât
existã încredere ºi o colaborare
bunã, dar obiectivul nostru este sã
devenim dezvoltatori independenþi
ºi sã realizãm proiecte proprii de la
A la Z”, ne-a declarat Didier
Balcaen, fondator ºi CEO
Speedwell.

Speedwell dezvoltã un
complex multifuncþional în
Cluj
Principalul proiect pe care
Speedwell îl pregãteºte în prezent
constã într-un ansamblu cu
funcþiuni mixte în centrul Clujului.
Acesta cuprinde deopotrivã spaþii
de birouri, locuinþe ºi o zonã de
retail.
Proiectul va fi dezvoltat de
Speedwell pentru un investitor
privat belgian pe amplasamentul
fostei fabrici de tricotaje Argos, de
pe strada Onisifor Ghibu. Terenul
are o suprafaþã de aproape 13.000
de metri pãtraþi ºi este învecinat cu
parcela pe care fondul de investiþii
NEPI ºi antreprenorul Ovidiu
ªandor dezvoltã ultima fazã a
ansamblului de birouri The Office.
Proiectul propus de Speedwell va
cuprinde în mai multe faze de
dezvoltare 10.500 de metri pãtraþi
de spaþii de birouri, 1.500 de metri
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Didier Balcaen, fondator ºi CEO Speedwell

pãtraþi de spaþii de retail ºi 20.000
de metri pãtraþi destinaþi
componentei rezidenþiale.
O variantã luatã în calcul este ºi
amenajarea unui hotel. Toate
acestea funcþiuni vor fi gãzduite de
mai multe clãdiri, cu înãlþimea de
circa 25 de metri.
Deja au început discuþiile cu
potenþialii chiriaºi pentru spaþiile de
birouri. Planul Urbanistic Zonal
aferent proiectului va fi gata la
sfârºitul lunii septembrie, iar
ulterior acesta trebuie sã treacã
prin procedura de aprobare. Astfel,
construcþia primei faze, cuprinzând
o clãdire de locuinþe ºi una de
birouri, fiecare dintre ele cu o
suprafaþã de circa 5.000 de metri
pãtraþi, va începe vara viitoare,
pentru a se finaliza în decurs de un

an, anunþã managerul Speedwell.
Antreprenorul general pentru
proiectul din Cluj va fi desemnat cel
mai probabil în primãvarã, prin
cerere de oferte.
„Urmãrim sã mergem local, pentru
cã suntem printre primii investitori
strãini de acest calibru în Cluj. Aici
discutãm de o piaþã localã, deci
vom angaja un manager de proiect
local. Echipa de vânzãri va fi tot
autohtonã. Avem un arhitect
propriu, dar ne vom asocia cu
arhitecþi locali”, precizeazã Didier
Balcaen.
Urmãtoarele faze ale proiectului
vor fi dezvoltate în funcþie de
evoluþia vânzãrilor ºi a închirierilor
din prima fazã.
“Piaþa este foarte bunã în prezent
ºi am prefera sã construim totul

odatã, însã întotdeauna suntem
precauþi în ceea ce priveºte
bugetele ºi proiectarea înainte de a
plasa întreg capitalul ºi sã ne trezim
mai apoi cã piaþa se prãbuºeºte. Nu
vrem sã rãmânem cu o clãdire
construitã pe jumãtate. Deci
abordãm lucrurile prudent ºi, dacã
vânzãrile merg bine, avem luxul de
a colabora cu un investitor care
poate construi totul cu capital
propriu, deci putem înainta la
urmãtoarea fazã”, explicã Didier
Balcaen.
Pentru închirierea spaþiilor de
birouri sunt vizate îndeosebi
companiile de IT, în timp ce pentru
vânzarea apartamentelor þinta este
clasa cu venituri medii ºi medii spre
superioare, de exemplu chiar
angajaþii companiilor de IT.
Preþurile de vânzare ale
apartamentelor se vor situa cel mai
probabil între 1.200 ºi 1.400 de euro
pe metru pãtrat. Aceasta în
contextul în care preþurile
apartamentelor noi din Cluj tind sã
fie mai ridicate chiar ºi decât cele
din Bucureºti.
Construcþiile noi ar putea îngloba ºi
o parte dintre structurile vechilor
hale prezente pe amplasament,
care chiar dacã nu au calitãþi
arhitecturale deosebite, pãstreazã
în schimb memoria locului.
De exemplu, structurile
recondiþionate ar putea gãzdui
spaþii de retail, un supermarket,
cafenele, precizeazã Jan Demeyere,
arhitectul coordonator al
proiectului, design manager în
cadrul DMA Architecture & Interior
Design.
“Cred cã arhitectura ne va
diferenþia foarte mult. Vom
respecta distanþele dintre vecini ºi
nu vrem sã supradimensionãm
proiectul. Ne dorim ca zona de
birouri sã fie diferitã de cea
rezidenþialã, nu vrem ca locuinþele
sã reprezinte doar o extensie a
clãdirilor de birouri. Vrem sã

Jan Demeyere, arhitectul coordonator
al proiectului, design manager în
cadrul DMA Architecture & Interior
Design

dezvoltãm o zonã rezidenþialã
plãcutã, luminoasã ºi spaþioasã”,
subliniazã arhitectul.
Totodatã, proiectul va fi pus în
relaþie cu zona urbanã din care face
parte, cu Liceul Avram Iancu de
peste drum, cu ansamblul de birouri
vecin ºi cu spaþiile verzi adiacente.
De altfel, amenajarea de spaþii
publice ºi de conexiuni între clãdiri
ºi vecinãtãþi este un aspect foarte
important prevãzut în cadrul
proiectului.
“Nu vrem sã creãm o comunitate
închisã, ci vrem un proiect deschis
pentru public, care sã fie conectat
cu centrul oraºului”, susþine
managerul Speedwell.
Nu în ultimul rând, clãdirile de
birouri vor fi certificate drept clãdiri
“verzi”, conform standardelor
internaþionale. Dezvoltatorul
analizeazã inclusiv posibilitatea
certificãrii clãdirilor de locuinþe.
Calitatea proiectelor imobiliare
conteazã din ce în ce mai mult pe
mãsurã ce piaþa se aglomereazã ºi
atunci devin extrem de importante
elementele de diferenþiere. “Vrem sã
oferim mai mult decât faþade ºi
ferestre, sã construim pentru viitor.
Vrem ca aceste clãdiri sã reziste
trecerii timpului. Arhitectura conteazã
din ce în ce mai mult, iar oamenii încep
sã þinã cont de acest lucru”, susþine
arhitectul Jan Demeyere.

La Galaþi va fi dezvoltat un
proiect cuprinzând un parc de
retail ºi locuinþe
Un alt proiect major pe care
Speedwell îl pregãteºte vizeazã
dezvoltarea unui proiect mixt în Galaþi.

Planul proiectului din Galaþi

Acesta ar urma sã cuprindã circa
1.000 de apartamente ºi un parc de
retail cu suprafaþa de 22.000 de
metri pãtraþi.
Proiectul este deja într-un stadiu
avansat ºi va începe într-o primã
fazã prin dezvoltarea parcului de
retail. Negocierile cu chiriaºii –
ancorã sunt în curs de finalizare.
Dupã semnarea contractelor cu
chiriaºii va începe ºi construcþia
parcului, undeva pe la jumãtatea
anului viitor. Între timp mai trebuie
parcursã procedura de obþinere a
autorizaþiei de construire.
Inaugurarea parcului de retail va
avea loc în a doua jumãtate a anului
2018, precizeazã Didier Balcaen.
Proiectul aparþine unui investitor
privat din Belgia, dar va fi dezvoltat
tot prin Speedwell.

Parcul de retail va urma conceptul
de “street mall”, potrivit pentru
Galaþi în contextul în care existã
deja în oraº un mall de mari
dimensiuni.
În urmã cu opt ani, când a fost
cumpãrat terenul, investitorul
intenþiona sã construiascã primul
mall din oraº. Investiþia a fost însã
blocatã de venirea crizei. Între timp,
a fost construit un alt mall în oraº ºi
nu mai avea sens un al doilea de
aceeaºi anvergurã.
“Noi am decis sã ne îndepãrtãm de
ideea de mall ºi sã regândim totul
ca pe un proiect mix, foarte potrivit
pentru publicul larg ºi pentru clasa
de mijloc, dacã ne referim la partea
rezidenþialã”, explicã Didier
Balcaen.
Parcul va cuprinde un hipermarket
ºi o serie de magazine mai mici,

n Dupã o experienþã de zece ani pe piaþa
proiectelor imobiliare din România, belgianul
Didier Balcaen a fondat în octombrie anul
trecut compania Speedwell. Aceasta are ca
obiect de activitate dezvoltarea de proiecte
imobiliare pe cont propriu ºi furnizarea de
servicii altor dezvoltatori imobiliari.
Anterior, Didier Balcaen a lucrat pentru
dezvoltatorul belgian Liebrecht & wooD,
cunoscut pentru intoducerea brandului Fashion
House Outlet în România. Totodatã, Liebrecht
este ºi proprietarul parcului de retail West Park
Militari.
Speedwell colaboreazã îndeaproape cu biroul

posibil un magazin de electronice ºi
electrocasnice sau de bricolaj.
“Noi vedem Galaþiul ca pe «rãþuºca
cea urâtã» pe care toþi ceilalþi o trec
cu vederea. Dacã te uiþi la statistici,
nu existã suficientã ofertã de retail,
cu atât mai puþin de rezidenþiale
noi, deci este loc destul”, considerã
Didier Balcaen.
Zona rezidenþialã va fi dezvoltatã în
faze. Construcþia primei clãdiri, cu
circa 50 de apartamente, va începe
în paralel cu parcul de retail, iar
urmãtoarele clãdiri de locuinþe vor
fi realizate în funcþie de evoluþia
vânzãrilor.
Piaþa rezidenþialã din Galaþi este
foarte diferitã, de exemplu, faþã de
cea din Cluj. Apartamentele vechi
se vând ºi cu 500 de euro pe metru
pãtrat. Din acest motiv, noul
proiect rezidenþial nu îºi propune sã

de arhitecturã româno - belgian DMA
Architecture & Interior Design, coordonat de
arhitectul belgian Jan Demeyere, de asemenea
cu o experienþã bogatã în România, de 14 ani.
Deºi a fost înfiinþatã acum mai puþin de un an,
compania lui Didier Balcaen a atras deja o serie
de investitori ºi de proiecte semnificative, atât
în Bucureºti, cât ºi în Cluj -Napoca ºi Galaþi.
Acestea includ ansambluri rezidenþiale, de
birouri ºi proiecte mixte, cuprinzând spaþii de
birouri, de retail ºi locuinþe. Pentru o parte
dintre aceste proiecte Speedwell îºi asumã
rolul de dezvoltator, iar pentru altele este
furnizor de servicii.
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Argos Cluj

fie unul de lux, cu atât mai mult cu
cât îºi propune un volum mare de
apartamente. Preþurile de vânzare
se vor limita la 800 - 850 de euro pe
metru pãtrat. Reacþiile de pânã
acum privind componenta de
locuinþe au fost pozitive.
Parcul de retail ºi ansamblul
rezidenþial vecin se vor susþine
reciproc. “Vrem ca parcul de retail
sã funcþioneze ca un stimulent
pentru a dezvolta în continuare
ansamblul rezidenþial”, mai spune
managerul Speedwell.

Urmeazã sã demareze
lucrãrile la Unirii View
Speedwell este project manager
pentru proiectul de birouri Unirii
View, situat în apropiere de Piaþa
Unirii, pe Bd. Corneliu Coposu nr. 6 - 8.
Turnul, cu 17 etaje ºi o suprafaþã
închiriabilã de circa 17.000 de metri
pãtraþi, este dezvoltat de
investitorul belgian Yves Weerts.
Dupã mai multe runde de negocieri
cu cei trei antreprenori ajunºi în etapa
finalã de selecþie, la începutul lunii

septembrie urma sã fie semnat
contractul de lucrãri cu antreprenorul
general ºi sã demareze construcþia.
Totodatã, continuã ºi negocierile cu
potenþialii chiriaºi.

Douã ansambluri rezidenþiale
în pregãtire în Bucureºti
În paralel, Speedwell mai
pregãteºte douã proiecte
rezidenþiale în Bucureºti.
Primul dintre ele vizeazã
dezvoltarea a 180 de apartamente
pe strada Baia de Aramã, în
apropiere de Arena Naþionalã.
În prima fazã vor fi construite 60 de
apartamente, iar în urmãtoarea
restul de 120.
În prezent este în curs de elaborare
Planul Urbanistic Zonal aferent
proiectului. Construcþia primei faze
va începe vara urmãtoare, anunþã
Didier Balcaen.
Ansamblul va fi dezvoltat de
Speedwell ºi îi va avea ca investitori
chiar pe Didier Balcaen ºi Jan
Demeyere, alãturi de un alt
finanþator privat din Belgia.

Clãdire pe str. Negustori
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Proiectarea va fi realizatã tot de
echipa DMA.
Apartamentele din Baia de Aramã
vor fi destinate segmentului mediu
de cumpãrãtori. Vor fi prevãzute
studiouri ºi apartamente cu douã ºi
trei camere, la preþuri de circa 1.100
de euro pe metru pãtrat,
precizeazã managerul de proiect.
Cel de al doilea ansamblu din
Bucureºti este în curs de proiectare
ºi va cuprinde circa 220 de
apartamente. Acesta va fi situat în
nordul oraºului, în zona Strãuleºti.
Speedwell se ocupã de proiectare ºi
de management pentru
dezvoltatorul belgian Millstone
Developments, care reuneºte un
grup de investitori cu o experienþã
îndelungatã în piaþa din România.
În prezent este în curs de
autorizare prima fazã a proiectului
din Strãuleºti, cu o suprafaþã de
circa 5.000 de metri pãtraþi.
Construcþia acestei faze urmeazã sã
înceapã în a doua jumãtate a anului

viitor. Pentru restul proiectului
trebuie mai întâi sã se finalizeze
Planul Urbanistic Zonal. Construcþia
celei de a doua faze ar putea
demara la începutul anului 2018,
potrivit domnului Balcaen.

Proiect de renovare a unui
imobil istoric
În afarã de lucrãrile amintite,
Speedwell a mai furnizat expertizã
ºi pentru un proiect vizând
renovarea ºi refuncþionalizarea unei
clãdiri vechi din Bucureºti. Aceasta
este situatã pe Strada Negustori, în
apropiere de centrul istoric.
Clãdirea prezintã o suprafaþã totalã
de 1.600 de metri pãtraþi ºi va fi
amenajatã pentru a putea gãzdui
spaþii de birouri.
Lucrãrile sunt deja avansate.
Amenajãrile exterioare vor fi gata
pânã la mijlocul lunii septembrie, iar
cele interioare pânã la sfârºitul
anului, a mai precizat Didier Balcaen.

Unirii View

Baia de Arama

Belgienii mai vizeazã
dezvoltarea de proiecte mixte
ºi rezidenþiale pe niºa de lux
În continuare, echipa Speedwell
analizeazã alte douã proiecte mari,
cu funcþiuni mixte, de retail ºi
rezidenþial.
“Astfel de proiecte sunt peste tot
în trend. Mai mult decât atât, în Cluj
chiar autoritãþile locale impun
acest lucru, dar este cerere ºi din
partea retailerilor pentru proiecte
mixte, care sã includã ºi locuinþe”,
argumenteazã domnul Balcaen.

O altã direcþie de interes pentru
companie vizeazã abordarea
proiectelor rezidenþiale pe niºa de
lux. Acestea vor fi de mici
dimensiuni, circa 5-10 apartamente
fiecare ºi vor fi poziþionate în
centrul Bucureºtiului.
Pentru astfel de proiecte, partea de
arhitecturã ºi cea de design interior
sunt de importanþã maximã,
subliniazã arhitectul Demeyere.
În perspectivã, se deschid
oportunitãþi pentru Speedwell ºi în
alte þãri din regiune. “Avem cereri
din partea investitorilor sã analizãm
ºi pieþe din alte þãri, dar mai întâi
vrem sã ne asigurãm cã organizaþia
de aici este pe deplin funcþionalã.
De asemenea, continuãm sã
angajãm mulþi oameni, având în
vedere proiectele pe care le vom
desfãºura. În momentul în care
totul va fi funcþional aici, ne vom
uita ºi la alte pieþe”, adaugã
managerul Speedwell.

Dezvoltarea de locuinþe noi
este limitatã de aplicarea TVA
de 20%
În opinia domnului Balcaen, spre
diferenþã de Vestul Europei,

România se afla într-o situaþie
generalã bunã, fapt ce îi
încurajeazã pe investitori.
Pe de altã parte, existã unele
constrângeri în ceea ce priveºte
dezvoltarea imobiliarã. De
exemplu, în piaþa rezidenþialã
existã plafonul de 100.000 de euro
pânã la care se percepe TVA de 5%,
dupã care cota creºte dintr-o datã
la 20%.
Aceasta reprezintã o limitare a
modului în care sunt concepute
apartamentele, în contextul în care
în unele oraºe, aºa cum este ºi
cazul Clujului, preþurile medii sunt
în creºtere.
“Cota de 20% TVA este un factor
care trebuie luat în considerare
când investeºti pe segmentul
rezidenþial ºi care îþi influenþeazã
modul în care proiectezi, dezvolþi ºi
vinzi”, subliniazã domnul Balcaen.
Astfel, în proiectul dezvoltat de
Speedwell la Cluj doar în jur de 5%
dintre apartamente vor depãºi
preþul de 100.000 de euro.
Preþurile de vânzare ale
apartamentelor din România sunt
încã jos comparativ cu Polonia,
unde media este de circa 2.000 de

euro pe metru pãtrat, spune
managerul Speedwell.

Dacã Bucureºtiul se
aglomereazã cu clãdiri de
birouri, în þarã mai este destul
loc
În privinþa clãdirilor de birouri,
existã o cerere uriaºã, dar ºi o
ofertã la fel de mare. Sunt
numeroºi furnizori, mai ales în
Bucureºti.
“Acesta este unul dintre motivele
pentru care ne-am lãrgit orizontul
ºi ne-am îndreptat cãtre oraºe
secundare. În Cluj existã o cerere
foarte mare de birouri, în timp ce
oferta este mult mai micã. În loc sã
construim ºi sã dezvoltãm
suplimentar în Bucureºti, credem
cã existã mai mult potenþial pentru
proiectul nostru în piaþa de birouri
din Cluj. Nu ne este teamã sã luãm
în considerare ºi alte oraºe din
provincie pentru a proceda în
acelaºi mod”, mai spune Didier
Balcaen. n
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