
 

 

Persbericht:        Brussel, 29 oktober 2020 

 

EAGLESTONE GROUP DOET NIEUWE AANKOOP 

 IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

  

Eaglestone heeft het complex “Twin House” van een Duitse investeerder overgenomen en 

versterkt zo zijn aanwezigheid in een van de meest gezochte gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                  

 

 

 

 

Het complex Twin House aan de Neerveldstraat 105/107, in de Brusselse groene gordel, heeft 

een groot aantal troeven.   Het ligt in het hart van een omgeving met gemengd gebruik, omringd 

door parken, en geniet een rustig, groen kader op korte afstand van faciliteiten als het Woluwe 

Shopping Center, het cultuurdorp Wolubulis en de Universitaire Ziekenhuizen Sint-Lucas.   

Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt vlakbij de grote verkeersassen en de 

luchthaven van Zaventem. 

   



 

Twin House omvat twee kantoorgebouwen van respectievelijk 9.300 m² en 7.315 m², voor een 

totale oppervlakte van 16.615 m² op 7 niveaus, naast 200 parkeerplaatsen. 

De belangrijkste huurder, de Belgische operator Telenet, zal het volledige gebouw A en een 

deel van gebouw B tot eind 2020 gebruiken. 

 

Eaglestone plant een reconversie van de gebouwen met behoud van de bestaande structuur, met 

een ingrijpende renovatie van de site. Deze keuze beperkt de milieu-impact en past dus volledig 

in de doelstellingen van de groep, die al haar projecten koolstofneutraal wenst te ontwikkelen.   

 

Het concept van het toekomstige project, waarvoor binnenkort een architectenbureau zal 

worden aangesteld, mikt op kwaliteitsvolle woningen en een gedeelte uitrustingen en kantoren.  

Met het oog op de realisatie van een gebouw met hoge milieukwaliteit worden alle aspecten 

van de duurzame ontwikkeling bestudeerd, van een zachte mobiliteit op de site tot de aanleg 

van groene ruimten die de biodiversiteit bevorderen en een verregaande isolatie van de 

gebouwen. 

 

“Dit is onze derde transactie in dit marktsegment in Sint-Lambrechts-Woluwe in vijf jaar tijd.  

Na het commerciële succes van het project Elyx (55 appartementen en 2 kantoren), de nog 

lopende herontwikkeling van het project The W (136 appartementen) en nu het complex Twin 

House (16.615 m²) zullen wij meer dan 200 units van hoge kwaliteit hebben ontwikkeld als 

begeleiding van de sterke demografische groei van de gemeente, die erg in trek is bij zowel de 

investeerders als de eigenaars/bewoners,” zegt Nicolas Orts, CEO van de groep Eaglestone. 

 

In de volgende maanden zal met de overheid worden overlegd om de gepaste programmatie te 

bepalen. De oplevering wordt in 2024 verwacht.  

   

Met dit project is een investering gemoeid van in totaal ongeveer 55 miljoen euro, werken 

inbegrepen.  

BNP Paribas Real Estate heeft de verkoper in het kader van deze transactie geadviseerd.  

 

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 bewaring en bouw. 

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

 

VOOR ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE 

 

Nicolas Orts – CEO Eaglestone 

Louizalaan 489 – 1050 Brussel 

nicolas.orts@eaglestone.group 
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