
 

 

Persbericht:        Brussel, 15 september 2020 

 

EAGLESTONE ZET ZIJN PROJECTONTWIKKELING IN HET HART VAN DE 

EUROPESE WIJK  VOORT MET DE AANKOOP VAN HET  “TREVES”-GEBOUW  

 

 

 

Op 10 september 2020 heeft Eaglestone het gebouw gekocht op de hoek van de Trierstraat 

met de Toulousestraat in 1040 Brussel. In het pand was bijna 20 jaar lang ACV bouw - 

industrie & energie gevestigd.  

 

Door zijn ligging midden in de Europese wijk biedt het gebouw tal van voordelen: vlakbij de 

Europese instellingen, tussen de Wetstraat en de Belliardstraat en vlot bereikbaar met het 

openbaar vervoer (trein, bus en metro).  

De Europese wijk, sinds jaar en dag erkend als het belangrijkste zakencentrum in Brussel, 

beleeft de jongste jaren een nieuw elan. Er heerst een dynamische, gezellige sfeer die nog 

wordt versterkt door de toename van woningen, winkels, restaurants en cafés. 



 

Het gebouw zelf heeft een totale oppervlakte van ongeveer 8.600 m² verdeeld over 7 lagen, 

waarvan 7.200 m² dienen als kantoorruimte. De overige 1.400 m² herbergen 14 

appartementen.  Bovendien bieden twee ondergrondse verdiepingen ruimte voor 80 

parkeerplaatsen. 

 

Eaglestone wil meewerken aan de doelstelling van het Brussels Gewest om van de Europese 

wijk een gemengde, dichtbevolkte buurt te maken met een gediversifieerd woonaanbod. In die 

optiek kiest Eaglestone ervoor de activa van het project als “premium” te positioneren, met 

een ingrijpende, milieubewuste renovatie om klimaatneutraal te zijn en het BREEAM-

keurmerk Excellent te behalen. Alle aspecten van duurzame ontwikkeling worden onderzocht 

en geïntegreerd in een ecologisch verantwoord en toekomstbestendig gebouw. 

 

In het ontwerp van Axent Architects is onder meer plaats voor een patio op de 

benedenverdieping, die moet zorgen voor een maximale inval van daglicht in het gebouw. 

Ook het dak wordt optimaal gebruikt en ingericht met multifunctionele “post covid”-ruimtes 

voor ontspanning en werk.   

 

De panoramische rooftop wordt immers ingedeeld in verschillende tuin- en terraszones, waar 

de toekomstige bewoners een ‘intimistische en groene’ omgeving krijgen met ook nog eens 

mooie uitzichten op de stad Brussel.   

 

“Dit is onze vierde aankoop in dit marksegment binnen de Europese wijk. Met deze nieuwe 

transactie bevestigt Eaglestone zijn ambitie om zowel op architecturaal als milieuvlak 

kwaliteitsprojecten te ontwikkelen op een van de meest slagkrachtige kantoormarkten,” vertelt 

Nicolas Orts – co-CEO van de groep Eaglestone.  

 

Met dit project is een investering gemoeid van in het totaal ongeveer 45 miljoen euro, werken 

inbegrepen.  

Vastgoedadviseur Jones Lang Lasalle begeleidde de verkoper bij in deze transactie.  

 

OVER EAGLESTONE GROUP 

 

Eaglestone is als onderneming voor ontwikkeling van en investering in vastgoed werkzaam in 

België en Luxemburg. 

Verfraaiing van een bestaande omgeving door verantwoorde stadsprojecten met een eigen 

karakter is de core business van het bedrijf, dat algemene erkenning geniet voor de 

architecturale en technische kwaliteit van zijn projecten. Met een team van 80 medewerkers 

beheert de groep momenteel een portefeuille van meer dan 80 projecten in de residentiële, 

kantoor- en retailsector, samen goed voor meer dan 500.000 m² in bezit en in aanbouw. 

Voor meer informatie over de groep: www.eaglestone.group 

 

 

VOOR ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE 

 

Nicolas Orts – co-CEO Eaglestone 

Louizalaan 489 – 1050 Brussel 

nicolas.orts@eaglestone.group 
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