Brussel, 18/06/2021
PRESS RELEASE
BNP Paribas Real Estate adviseerde projectontwikkelaar Ghelamco bij de verhuur aan EY van
15.000 m² in hun project 'The Wings' in Zaventem.
EY, een van de grootste accountancy- en consultancykantoren, heeft onlangs zowat 15.000 m² aan
kantoorruimte gehuurd in vastgoedproject 'The Wings'. BNP Paribas Real Estate trad op als
vastgoedadviseur bij Ghelamco.
Dit vastgoedproject, gelegen op de voormalige site van Esco Drives aan de Culliganlaan 3 in Diegem,
werd in 2019 door de Ghelamco Group verworven met tussenkomst van de transactieteams van
BNP Paribas Real Estate.
"Deze transactie weerspiegelt ons vermogen om onze klanten bij elke stap van hun vastgoedproject
te begeleiden. Bovendien zijn we verheugd dat we de projectontwikkelaar konden bijstaan bij deze
nieuwe omvangrijke verhuur, nadat we ook waren tussengekomen bij Ghelamco tijdens een

transactie met PWC", aldus Bertrand Cotard, directeur Letting & Sales Office bij BNP Paribas Real
Estate.
De vastgoedgroep Ghelamco zal op de site een project van ca. 50.000 m2 realiseren, bestaande uit
kantoorruimten (23.450 m2), een Hilton Garden Inn hotel (250 kamers), een fitnesszaal,
restaurants en coworkingfaciliteiten (12.050 m2).
Aan het projectontwerp lag de ambitie ten grondslag om een kantoorgebouw op te leveren dat
perfect is toegerust om te beantwoorden aan de hoogste eisen inzake duurzame inrichting,
flexibiliteit en levenskwaliteit op het werk.
Het project werd hiervoor driemaal bekroond: BREEAM Excellent, Well Gold Certification en het
DGNB Gold-label.
De werken zijn bezig en de oplevering van het geheel is voorzien voor het tweede kwartaal van
2023.
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