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EAGLESTONE ONTWIKKELT EERSTE  

KOOLSTOFNEUTRALE PROJECT IN WATERLOO. 

  

 

In 2016 verwierf Eaglestone een terrein in het hart van Waterloo, op de kruising van de 

Brusselsesteenweg en de Henri Rolinlaan. Het hele project werd opnieuw bekeken met het doel 

dit strategische blok, dat de toegang tot het hypercentrum van de gemeente markeert, coherent 

te ontwikkelen.  

Het WoW-project, ontworpen door het architectenbureau SI Studio, zal een totale 

bovengrondse oppervlakte hebben van ongeveer 7.700 m².  

Dit gemengde complex zal een gevarieerd aanbod bieden van 42 appartementen, 3 

eengezinswoningen voor een oppervlakte van +/- 4.900 m², alsook 1.700 m² commerciële 

ruimte op het gelijkvloers en 1.100 m² kantoorruimte. 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATIE IN HARMONIE MET ZIJN OMGEVING. 

Gelegen in het centrum van Waterloo, is de wijk rechtstreeks aangesloten op de belangrijkste 

verbindingswegen en profiteert van voorzieningen ter bevordering van zachte mobiliteit. 

Als echte schakel tussen de woonwijken, de groene ruimten en de winkelstraten is het WoW-

project op natuurlijke wijze geïntegreerd in zijn omgeving en neemt het het groene raster van 

het park op, dat een centraal element wordt van de architecturale en esthetische reflectie. 

 

 

 

ZIJN FILOSOFIE? SAMENLEVEN. 

WoW bevordert de cohesie en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale dynamiek dankzij 

een aanbod dat een divers publiek aantrekt.  

Door het voorstellen van eengezinswoningen, "kangoeroe"woningen voor zowel verbonden als 

zelfstandig wonen, en cohousing-woningen voor mensen die graag delen en samenwerken, 

beantwoordt Eaglestone aan een verlangen om in de voorhoede te staan van sociale en 

milieukwesties. 

Dit gediversifieerde aanbod is gericht op bewoners of investeerders met complementaire 

verwachtingen, die samen een vriendelijke en gediversifieerde gemeenschap zullen vormen. 

 



   

 

   

 

 

WoW draagt zo bij tot de ontwikkeling van een echt sociaal netwerk door het creëren van een 

verbindende wijk met een sterke identiteit. 

 

EEN GEËNGAGEERDE KLIMAATVERANTWOORDELIJKHEID. 

Trouw aan zijn engagement voor duurzaamheid ontwerpt Eaglestone een van de eerste 

koolstofneutrale projecten in Waals-Brabant. Daardoor zal meer dan 13.000 ton CO2-

equivalent worden gecompenseerd via gecertificeerde projecten zoals de installatie en 

exploitatie van windturbines in India of door bij te dragen tot de verduurzaming van de Thaise 

cementsector door het gebruik van hernieuwbare biomassa in plaats van fossiele brandstoffen. 

Bovendien ondersteunt Eaglestone en voldoet het aan de EPB-vereisten om van het WoW-

project een ontwikkeling te maken die de Quasi Zero Energy Standard (QZEN) en EPB A/A+ 

certificering behaalt. 

De inzet van Eaglestone voor het project gaat verder dan de eisen van de stedenbouwkundige 

voorschriften, waaronder de installatie van zonnepanelen op het dak om een deel van de 

elektriciteitsbehoefte van de gemeenschappelijke ruimten te dekken. 

WoW opteert ook voor vegetatie, met talrijke beplantingen die de rijweg, de daken en de gevels 

sieren en de biodiversiteit op het terrein en in de omgeving bevorderen. De esplanade en de 

voetgangersstraat die naar het park leidt, moedigen zachte mobiliteit aan. De bewoners kunnen 

gebruik maken van stopcontacten voor het opladen van fietsen en van een voorbedrade 

aansluiting voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

Koolstofcompensatie, zachte mobiliteit en verbetering van de biodiversiteit maken van 

WoW een project dat actief bezig is met een ecologische en verantwoorde aanpak. 

 

 

 



   

 

   

 

EEN COMMERCIEEL SUCCES! 

Met een gevarieerd aanbod van studio's tot appartementen met 4 slaapkamers, van 42m² tot 

196m², voor een verkoopprijs exclusief kosten vanaf 209.000 €, is het WoW-project een echt 

succes sinds de commerciële lancering.    

Eaglestone heeft inderdaad de versnelling en wijziging van het Brabantse gebouwenbestand, 

dat tot voor kort voornamelijk uit viergevelwoningen bestond, van nabij gevolgd. 

Vandaag ziet Waals-Brabant zijn woningbestand evolueren om plaats te maken voor een 

efficiënter aanbod van nieuwe woningen en zo tegemoet te komen aan de huidige energie- en 

economische bekommernissen. 

De bouw begint begin dit jaar en de levering is gepland voor 2025.   

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. De Groep heeft momenteel een portefeuille van 

115 projecten in de segmenten woningen, kantoren, studentenhuisvesting en hotels, goed voor 

870 000m² in eigendom en in aanbouw.  

www.eaglestone.group  

VOOR MEER INFORMATIE 

Sophie Lambrighs – CEO Eaglestone België 

sophie.lambrighs@eaglestone.group 
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