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EAGLESTONE KONDIGT DE VERKOOP AAN VAN HET KANTOORGEDEELTE 

VAN HET K-NOPY PROJECT AAN NEDERLAND, DAT ER ZIJN BILATERALE 

AMBASSADE IN BRUSSEL EN ZIJN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING 

BIJ DE EU ZAL HUISVESTEN. 

De strategische ligging en het voorbeeldfunctie van het K-Nopy-project maken het tot een 

uitstekende keuze voor Nederland om zijn engagement voor klimaatactie op een 

internationale toplocatie te tonen. 



   

 

   

 

K-NOPY: “REINVENT YOUR EVERYDAY OFFICE LIFE” 

 

Ter herinnering: Eaglestone heeft in 2020 een gebouw gekocht van het Algemeen Christelijke 

Vakverbond, gelegen op de hoek van de Triestraat en de Toulousestraat, in het hart van de 

Europese wijk en dicht bij de belangrijkste EU-instellingen. 

 

Het gebouw, dat is ontworpen door het architectenbureau Axent en "K-Nopy" wordt genoemd, 

weerspiegelt het groene raster, dat het hoofdthema van het project is. Het gebouw zal  niet alleen 

een patio op de begane grond omvatten om de natuurlijke lichtinval in het gebouw te 

maximaliseren, maar ook de creatie van multifunctionele "post-covid" ruimten gewijd aan 

ontspanning en werk door gebruik te maken van de bestaande dakoppervlakken en deze te 

optimaliseren. Een panoramischerooftop met verschillende tuin- en terraszones, zal een 

aangenaam uitzicht bieden over de stad Brussel.   

 

Door het gebouw via een grondige renovatie te herpositioneren als een eersteklas gebouw, wil 

Eaglestone bijdragen tot de doelstelling van het Brussels Gewest om van de Europese wijk een 

gemengde en architecturaal aantrekkelijke wijk te maken. 

 

De stedenbouwkundige vergunning voor het project werd in februari 2022 afgeleverd.  

De bouwwerkzaamheden zijn toevertrouwd aan de hoofdaannemer BPC Groep en zullen in 

2024 worden opgeleverd. 

 

K-Nopy zal 8.200 m² kantoorruimte bieden en zal volledig aanpasbaar zijn aan de behoeften 

van de toekomstige eigenaar.  

Het gebouw zal worden uitgerust om de functies van een ambassade en een vertegenwoordiging 

optimaal te vervullen, maar ook om te fungeren als knooppunt voor alle Nederlandse 

ambtenaren die EU-overleg in Brussel bijwonen, waardoor de kracht van de Nederlandse 

vertegenwoordiging bij de EU concreet wordt versterkt.  

 

Het gebouw wordt een showcase voor de ambities van Nederland op het gebied van 

duurzaamheid en innovatie. Het wordt een etalage voor de ambities van Nederland op het 

gebied van duurzaamheid en innovatie, en belichaamt de ambitie van Nederland om een actief 

lid van de Europese instellingen en een van de zes oprichtende leden van de Europese Unie te 

zijn, en daar zijn aanwezigheid te vestigen. 

 

De waarde van de transactie bedraagt meer dan 78 miljoen euro.  

De makelaar Cushman & Wakefield trad op als adviseur van de verkoper bij deze transactie. 

De verkopers werden geadviseerd door het advocatenkantoor STIBBE en de koper door 

Deloitte Legal. 

 

 

 



   

 

   

 

 
 

EEN VOORBEELDPROJECT 

 

Eaglestone, dat bijzondere aandacht besteedt aan de duurzaamheid van zijn projecten, koos 

voor koolstofneutraliteit en een BREEAM Outstanding certificering om van het K-Nopy project 

een voorbeeldgebouw te maken. 

 

Om koolstofneutraliteit te bereiken, werkte Eaglestone samen met CO2 Logic om een 

koolstofvoetafdruk te bepalen en de impact te berekenen van de bouwfase van het project en 

het gebruik van het toekomstige gebouw over een periode van 60 jaar. Dit resulteert in de 

neutralisering van de koolstofvoetafdruk van het project door compensatie van de tonnen CO2-

uitstoot. 

 

BREEAM-certificering is een internationaal erkend duurzaamheidslabel. Het beoordeelt de 

prestaties van een gebouw en locatie aan de hand van strenge duurzaamheidseisen rond 

specifieke thema's als energie, gezondheid, ecologie, materialen, afval, water, vervoer, 

vervuiling en beheer. 

 

SuReal begeleidt Eaglestone om ervoor te zorgen dat de beste milieucriteria in het project 

worden geïntegreerd. 

 

Een van de belangrijkste duurzame kenmerken van het project is de totale afwezigheid van 

fossiele brandstoffen. Om dit doel te bereiken werd in de eerste plaats gestreefd naar een 

vermindering van het verbruik, zodat het gebouw het saldo van de voor zijn werking vereiste 

energie zou kunnen produceren. De ontwikkelaar wilde echter de kwaliteit van de 

buitenruimten behouden door het dak te bedekken met zonnepanelen. 

 

Een tweede aspect is de milieukwaliteit, waarvoor een ecoloog en een landschapsarchitect zijn 

aangesteld. Er zijn uitgebreide groendaken voorzien. Er zal een mix van lokale vegetatie 

worden gebruikt om de fauna en flora van de site en de kwaliteit van de werk- en buitenruimten 

te verbeteren. 

 



   

 

   

 

Een derde aspect is comfort en welzijn op het werk. Reeds in de ontwerpfase van het project 

werden verschillende daglichtstudies, thermisch comfort en verbruiksanalyses uitgevoerd met 

behulp van gedetailleerde simulatiemodellen om het ontwerp te optimaliseren.  

 

Dankzij al deze uitstekende eigenschappen behaalt K-Nopy een "Outstanding"-waardering van 

98,2%.  

Daarmee staat K-Nopy bovenaan de lijst van Belgische gebouwen met de hoogste 

geregistreerde score!  

 

Eaglestone bevestigt zijn positie als referentiespeler door zijn visie en innoverende 

positionering als antwoord op de milieuproblematiek. Eaglestone's inzet voor het milieu en 

duurzame ontwikkeling, met name door haar streven naar koolstofneutraliteit voor zowel de 

groep als voor elk van haar projecten, is een echte vector van vooruitgang en een strategische 

groeimotor. 

 

 
 

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  

 

 

http://www.eaglestone.group/


   

 

   

 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

 

Sophie Lambrighs – CEO Eaglestone België 

Louizalaan 489 – 1050 Brussel 

sophie.lambrighs@eaglestone.group 
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