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EAGLESTONE REALISEERT ZIJN EERSTE TRANSACTIE IN VLAANDEREN EN 

VERWERFT DE HUIDIGE HOOFDZETEL VAN HET FINANCIËLE 

DIENSTENBEDRIJF « EY ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                  

 

 

 

Eaglestone Investment, de investeringsmaatschappij van de groep Eaglestone, breidt haar 

ontwikkelingsportefeuille uit naar de Vlaamse regio met de overname van de twee 

vennootschappen die eigenaar zijn van een monumentaal gebouw. 

 

Het complex gelegen aan de De Kleetlaan 2 te Diegem, aan de rand van Brussel in de 

luchthavenwijk is verkocht door Real IS, de Duitse Asset Management groep. 

   

 



 

Een kantoorgebouw gericht op mensen, diensten en het milieu 

 

Het K² Pegasus-gebouw werd in 2008 ontwikkeld door Jaspers-Eyers Architects en heeft 

momenteel een totale oppervlakte van 17.340 m², bestaande uit 15.810 m² kantoorruimte, 1.036 

m² archiefruimte en 405 parkeerplaatsen, verdeeld over 6 bovengrondse verdiepingen en 3 

ondergrondse verdiepingen. 

 

Eaglestone plant een volledige herontwikkeling van het pand tot een kwalitatief hoogstand 

gebouw door middel van een grondig renovatieprogramma en de bouw van 4 extra verdiepingen 

voor een totale oppervlakte van 22.000 m². 

 

De ambitie van het project is om een gebouw dat niet langer aan de verwachtingen van de markt 

voldoet, om te vormen tot een voorbeeldgebouw door: 

 

✓ Grondige renovatie van het bestaande gebouw om te voldoen aan de nieuwste normen 

inzake duurzaamheid en energieprestaties (BREEAM- en Well-certificaten, 

koolstofneutraliteit, geen gebruik van fossiele brandstoffen, enz.) 

✓ Verhoging van het gebouw om de zichtbaarheid te vergroten 

✓ Het creëren van nieuwe dynamische kantoorruimten die plaats bieden aan alle soorten 

gebruikers 

✓ De activering van de gelijkvloerse verdieping, die gemeenschappelijke ruimten en een 

brede waaier van diensten zal huisvesten 

✓ Buitenterrassen 

✓ Emblematische architectuur. 

 

 

Het project zal worden toevertrouwd aan Jaspers-Eyers Architects. 

 

In overeenstemming met haar engagement voor het milieu is Eaglestone van plan de bestaande 

bouwstructuur te hergebruiken om de hoeveelheid grijze energie in de levenscyclus van het 

gebouw te minimaliseren en de koolstofvoetafdruk van het project te verkleinen, een primeur 

in de periferie! 

 

De huidige huurder EY zal de site betrekken tot februari 2024, moment waarop Eaglestone van 

plan is te starten met de werken. De oplevering is gepland voor 2026 en de investeringswaarde 

van het project zal naar verwachting meer dan 65 miljoen euro bedragen. 

 

Sophie Lambrighs, CEO van Eaglestone in België, voegt hieraan toe: "Door in deze locatie te 

investeren, wil Eaglestone deelnemen aan de broodnodige vernieuwing van het kantorenaanbod 

in de regio. De overheidsinvesteringen in mobiliteit (tramlijnen, fietssnelwegen, enz.) dragen 

bij tot de omvorming van het gebied waarin “koning auto” stilaan moet wijken. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de bedrijven verleid zullen worden door dit toekomstige project, dat hen in staat 

zal stellen hun werknemers uitzonderlijke voorwaarden inzake bereikbaarheid en werkcomfort 

te bieden”.   

 

Urban Law, Nibelle & Partners en Bopro traden op als raadgevers van Eaglestone en agent JLL 

adviseerde de verkoper in de kader van deze transactie. 

 

 



 

 

OVER EAGLESTONE GROEP  

 

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 108 medewerkers een portfolio van meer dan 83 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  

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

 

Sophie Lambrighs – CEO Eaglestone België 

Louizalaan 489 – 1050 Brussel 

sophie.lambrighs@eaglestone.group 
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