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EAGLESTONE KOOPT “THE CROWN CENTER” EN BEVESTIGT HAAR 

AMBITIES VOOR HET STADSCENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaglestone heeft een overeenkomst gesloten met de beheerder van vastgoedbeleggingen 

HIH Invest Real Estate voor de aankoop van het gebouw Royal 138, dat momenteel wordt 

verhuurd door de Regie der Gebouwen.  

 

Een historische wijk vol toekomst 

Dit gebouw met twee adressen – Koningsstraat en De Lignestraat – ligt in het hart van de 

historische wijk van de stad, niet ver van de Congreskolom en het voormalige 

Rijksadministratief Centrum, dat momenteel volop in ontwikkeling is. De buurt ademt een sterk 

cultureel erfgoed en staat historisch gezien bijna volledig in het teken van de tertiaire functie, 

maar maakt sinds enkele jaren een ingrijpende verandering door. Ze groeit uit tot een wijk die 

wonen en diensten combineert, met een toenemend aanbod aan winkels en restaurants. 
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Door de uiterst centrale ligging is het gebouw uiteraard optimaal bereikbaar met het openbaar 

vervoer: binnen een straal van 500 meter zijn er tramhaltes, metrostations en het Centraal 

Station.  

 

Een ambitieus project dat past in de continuïteit van de stadstransformatie 

 

Het huidige gebouw is opgetrokken in 1968 en werd al meermaals gerenoveerd. Het telt  

8471 m² kantoorruimte, 552 m² archieven en 35 parkeerplaatsen, verdeeld over twee gebouwen. 

 

Eaglestone wil deel uitmaken van de dynamiek die, met de steun van de Stad Brussel, een van 

de beroemdste wijken van de hoofdstad nieuw leven moet inblazen. De groep wil het pand dan 

ook herpositioneren via een ambitieus programma voor herontwikkeling en tegelijkertijd mee 

in de hernieuwing van de Koningsstraat stappen.  

De tertiaire functie zal behouden blijven voor ten minste het deel van het gebouw aan de 

Koningsstraat. Voor de bestemming van het deel aan de De Lignestraat liggen momenteel nog 

diverse scenario’s op de studietafel.  

Met deze aankoop bevestigt Eaglestone haar vertrouwen in de kantorenmarkt in hartje Brussel. 

Aansluitend bij de waarden van de groep zal het project van hoge architecturale kwaliteit zijn. 

Het moet de kwaliteit en de functionaliteit van de binnenoppervlakte van het gebouw verbeteren 

en een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling en comfort voor de gebruikers. 

 

Het totale prijskaartje van deze investering zal inclusief werkzaamheden ongeveer 50 miljoen 

euro bedragen.  

In het kader van deze transactie kreeg de verkoper advies van makelaar JLL. Urban Law trad 

op als juridisch adviseur van 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. Aansluitend bij de waarden die de groep uitdraagt, 

hanteren alle projecten van Eaglestone een sterke milieubewuste aanpak die in het bijzonder 

focust op koolstofneutraliteit, maar ook op het welzijn en het comfort van de gebruikers door 

het behalen van internationale certificeringen.  

Eaglestone beheert momenteel met 106 medewerkers een portfolio van meer dan 90 projecten 

in het residentiële en commerciële segment (woningen, kantoren en handelszaken), goed voor 

meer dan 550.000 m² gebouwde of in aanbouw zijnde oppervlakte. 

Kijk voor meer informatie www.eaglestone.group 

 

OVER HIH INVEST REAL ESTATE 
 

HIH Invest Real Estate ("HIH Invest") is een van de toonaangevende investeringsmanagers 

voor onroerend goed in Duitsland en elders in Europa. Wij vinden, ontwikkelen en controleren 

onroerend goed en investeringen volgens een toekomstgerichte benadering in het belang van 

onze klanten. Tientallen jaren ervaring, nabijheid tot de vastgoedmarkten en een hecht netwerk 

stellen ons in staat vastgoedkansen te identificeren en er snel op in te spelen tijdens de juiste 

marktcyclus. 

http://www.eaglestone.group/


Ongeveer 260 institutionele klanten vertrouwen hun investeringen toe aan HIH Invest. Zij 

profiteren van de specialisten op het gebied van structurering, productontwikkeling, 

vastgoedbeheer en marktontwikkeling die wij ter beschikking stellen om voor hen precies de 

juiste investeringsoplossingen te ontwikkelen. 

HIH Invest is aanwezig op tien verschillende locaties in Europa. Als onderdeel van de HIH-

Groep dekken wij met onze eigen capaciteiten de gehele waardeketen van de investeringen in 

onroerend goed af. Het vroegtijdig herkennen van marktveranderingen, de implementatie van 

wettelijke eisen en toekomstgericht digitaal management maken deel uit van onze 

bedrijfsfilosofie. 

Op dit moment hebben wij voor 16,4 miljard euro aan activa onder beheer in 90 

beleggingsfondsen. 

Bezoek voor meer informatie: www.hih-invest.de/en 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

 

Nicolas Orts – co-CEO Eaglestone Group 

Louizalaan 489 – 1050 Brussel 

nicolas.orts@eaglestone.group 
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