
 

 

Persbericht                                       Brussel, 23 december 2020 

 

EAGLESTONE GROUP KOOPT KANTOORGEBOUWEN A EN B  

VAN HET ‘ANTARES’ COMPLEX IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  

 

 

 

 

Op 23 december 2020 heeft Eaglestone twee kantoorgebouwen overgenomen van de 

vennootshap Immo-Antares (KBC Real Estate), uitgever van het vastgoedcertificaat “Antarès”. 

De panden bevinden zich op de hoek van Pleiadenlaan 73 en Lynx Binnenhof 5. Eaglestone wil 

hier zijn vierde residentiële project in Sint-Lambrechts-Woluwe ontwikkelen. 

 

Met deze nieuwe overname speelt Eaglestone in op de steeds toenemende vraag naar 

kwaliteitswoningen in de gemeente. Er is veel vraag naar panden die toegankelijk zijn voor een 

breed publiek en die ook passen in de stedenbouwkundige plannen die het Brussels 

  



Hoofdstedelijk Gewest heeft uitgewerkt om de wijk om te vormen tot een divers, levendig en 

toegankelijk stadscentrum. 

 

De ligging van het complex biedt heel wat voordelen op het gebied van mobiliteit en 

voorzieningen. Het gebouw ligt vlak bij de E40 die Luik met Brussel verbindt, ter hoogte van 

het gedeelte waar de E40 overgaat in een stadsboulevard. Het nieuwe fietspad maakt bovendien 

een gemakkelijke verbinding met het Meiserplein en het toekomstige Mediapark mogelijk. De 

wijk wordt verder gekenmerkt door een grote mix van functies: in de directe omgeving liggen 

kantoren, winkels, scholen, een sportcentrum en een woonwijk. 

 

Het pand bestaat uit twee gebouwen die op iedere verdieping met elkaar in verbinding staan. 

Antares A & B bestrijken momenteel een totale oppervlakte van ongeveer 12.500 m² 

kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en respectievelijk vijf en zes verdiepingen. Er 

zijn 220 overdekte parkeerplaatsen en nog eens 34 parkeerplaatsen buiten. 

 

Antares A & B profiteren van een uitstekende verhuursituatie. De panden worden momenteel 

voor 94% bezet door twee gerenommeerde huurders, Merck Sharp & Dohme (MSD) en de 

Belgische afdeling van The Nielsen Company, die het gebouw tot eind 2022 zullen betrekken. 

Op dit moment is er nog slechts +/- 750 m² kantoorruimte beschikbaar. 

 

Eaglestone wil de panden op lange termijn ombouwen tot appartementen, aan de hand van een 

uitgebreid renovatieprogramma waarbij de dragende structuur van de gebouwen behouden 

blijft. Het ontwerp van het toekomstige project wordt toevertrouwd aan architectenbureau 

DDS+. Het is de bedoeling om moderne en betaalbare woningen aan te bieden, waarbij de 

harmonie met de aangrenzende gebouwen wordt gewaarborgd en de bestaande architectuur 

wordt gerespecteerd.  

 

In de komende maanden zal Eaglestone in samenspraak met de verschillende overheden een 

passend schema uitwerken, met het oog op de oplevering die gepland is voor eind 2024. De 

totale investering voor dit project bedraagt meer dan 27 miljoen euro. 

 

Duurzaamheid staat centraal bij Eaglestone. Het toekomstige project zal dan ook rekening 

houden met alle aspecten die nodig zijn voor vastgoedontwikkeling van een hoge 

milieukwaliteit. Eaglestone streeft ernaar om in de toekomst alleen koolstofneutrale 

vastgoedprojecten op te leveren. 

 

“Mediapark.brussels is een nieuwe ontwikkelingspool die tal van mogelijkheden biedt op het 

vlak van residentiële reconversie. Dankzij verschillende grote ontwikkelingsprojecten, 

waaronder 8 hectare nieuw aangelegde openbare ruimte met bomen, zal deze wijk binnen 

enkele jaren veranderen in een divers, toegankelijk en levendig stedelijk gebied. 

Deze tendens naar vernieuwing en centralisatie vormt een meerwaarde voor Brussel en het 

Antares-project, dat aan de rand van dit gebied ligt en past perfect in deze visie. Het nieuwe 

project ligt dan ook helemaal in de lijn van onze strategie: vastgoed aankopen met een groot 

potentieel.” – Nicolas Orts, CEO van Eaglestone  

 

 

KBC werd bij deze transactie geadviseerd door Jones Lang Lasalle. Urban Law en Progroup 

traden op voor Eaglestone. 

 

 



OVER EAGLESTONE GROUP 

 

Eaglestone Group is een in België, Luxemburg en Frankrijk actieve vastgoedontwikkelings- en 

investeringsmaatschappij. 

De groep staat bekend om de architectonische en technische kwaliteit van haar projecten en legt 

zich toe op de verfraaiing van de bestaande omgeving door de ontwikkeling van doordachte 

stadsprojecten met een unieke identiteit. Eaglestone beheert momenteel met 80 medewerkers 

een portfolio van meer dan 80 projecten in het residentiële en commerciële segment (woningen, 

kantoren en handelszaken), goed voor meer dan 500.000 m² gebouwde of in aanbouw zijnde 

oppervlakte. 

Kijk voor meer informatie over de groep op www.eaglestone.group. 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

 

Nicolas Orts – CEO Eaglestone 

Louisalaan 489 – 1050 Brussel 

nicolas.orts@eaglestone.group 
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