
Gegevens over de te koop aangeboden domeinen 
 
Het koninklijk paleis in Brussel 
 
Bouwjaar: 1829 
Vraagprijs: 100 miljoen euro 
Beschikbaar vanaf: 21 juli 2008 
 

 
 
Beschrijving 
- Het beschikt over verschillende burelen en salons met uitzonderlijke pracht waar grote recepties 
kunnen gehouden worden, alsook over verschillende volledig geïnstalleerde appartementen.   
- Het is centraal gelegen in het hart van het administratieve Brussel met vlakbij een schitterend park, 
verschillende bushaltes, metrohaltes en het station (Centraal Station). 
 
Kansen 
Mits enkele investeringen leent de locatie zich ideaal voor hotel- en cateringactiviteiten. 
 
Blikvanger: “Heaven of Delight” van Jan Fabre in de Spiegelzaal 
Het plafond en de centrale luchter werden bekleed met dekschilden van 1,4 miljoen Thaise 
juweelkevers, die het licht op een wonderlijke en levende manier weerkaatsen. Jan Fabre en zijn team 
van 29 kunstenaars hadden welgeteld 3 maanden nodig om dit monnikenwerk te voltooien. 
 

 
 
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250213153153 
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Het koninklijk paleis in Laken 
 
Bouwjaar: 1782 
Vraagprijs: 30 miljoen euro 
Beschikbaar vanaf: 21 juli 2008 
 

 
 
Beschrijving 
- Het Kasteel van Laken werd tussen 1782 en 1784 gebouwd voor aartshertogin Maria Christina van 
Oostenrijk en heeft en totale oppervlakte van 189 ha. 
- In tegenstelling tot het pompeuze paleis in Brussel heeft het Kasteel van Laken een sober en intiem 
karakter, daarom is het sinds eeuwen al een woonkasteel; bovendien heeft het een prachtige tuin, die 
zo groot is als Monaco. 
 
Kansen 
Door de sobere en intieme stijl is de locatie bijzonder geschikte als Rust- en Verzorgingstehuis (RVT). 
 
Blikvanger: De koninklijke Serres 
In 1873 ontwierp architect Alphonse Balat voor Koning Leopold II een serrecomplex dat aansloot bij 
het in klassieke stijl gebouwde Kasteel van Laken. 
 

 
 
Bovenzicht 
 

  
 
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250213155237 
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Het Kasteel van het Belvédère 
 
Bouwjaar: 18

de
 eeuw 

Vraagprijs: 20 miljoen euro 
Beschikbaar vanaf: 21 juli 2008 
 

 
 
Beschrijving 
- Dit is één van de koninklijke residenties in Laken, gebouwd in classicistische stijl en is gelegen 
tegenover het Kasteel van Laken aan de Dikke Linde. 
- Het Kasteel is de officiële verblijfplaats van Koning Albert II en Koningin Paola. Zij bewonen deze 
residentie al sinds hun huwelijk. Hun drie kinderen groeiden er op. 
 
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250213155955 
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Het Kasteel van het Stuyvenberg 
 
Vraagprijs: 15 miljoen euro 
Beschikbaar vanaf: 21 juli 2008 
 

 
 
Beschrijving 
- Het kasteel van Stuyvenberg is een koninklijk domein, gelegen in Laken achter de Koninklijke 
Militaire School. 
- Op het domein wonen vandaag het gezin van prins Lorenz en prinses Astrid, en koningin Fabiola. Zij 
verhuisde naar het gelijknamige kasteel op het domein in 1998, vijf jaar na de dood van koning 
Boudewijn. Op kasteel Stuyvenberg zijn ook tal van prinsen geboren, o.a. Boudewijn en zijn broer, 
Albert.  
- Het domein heeft een zeer grote tuin, die ooit deel uitmaakte van het Kasteel van Laken. 
 
Kansen 
De indeling van het kasteel kan vlot aangewend worden voor kinderopvang, zowel overdag als 's 
nachts. 
 
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250213156474 
 


