PERSBERICHT
Inno Antwerpen Meir opnieuw in oude glorie
Antwerpen Meir, 5 december 2014 : Op 11 december viert Redevco, één van de grootste
investeerders in Europees winkelvastgoed, de voltooide restauratie van het Antwerpse
Inno-gebouw. Het monumentale warenhuis dateert van 1901 en werd gerestaureerd in haar
oude glorie. De façade wordt die avond in de kijker gezet met een doorlopende lichtshow.
Het Inno-gebouw stond gedurende 18 maanden in de steigers. De winkel bleef de hele tijd
toegankelijk. De restauratiewerken aan de façade, het dak en de koepels werden deze maand
voltooid. Om het gebouw terug te brengen in haar oorspronkelijke staat werd de in 1957
aangebrachte luifel verwijderd. De centrale hoofdingang op de Meir kreeg haar indrukwekkend
rode granieten pilaren terug. De drie dakkoepels kregen een volledig nieuwe beglazing.
Verschillende beeldhouwwerken zijn hersteld en opnieuw verguld met bladgoud.
Eric Van Dyck, Managing Director Redevco Belgium: “Dit project past perfect in het sustainability
beleid van Redevco. Ervoor zorgen dat een gebouw van meer dan 100 jaar klaargemaakt wordt
voor de volgende 100 jaar is één van de puurste vormen van duurzaamheid. We zijn er trots op
dat we dit hebben kunnen doen en de monumentale architectuur van dit warenhuis in stand
hebben gehouden.”
Het Inno-gebouw bestaat uit twee panden. Het hoekgebouw Meir 84, ontworpen door architect
W. Van Oenen, dateert uit 1903 en was voorheen gekend als de elektriciteitswinkel Moyson. Het
gebouw is kenmerkend voor de neo-Vlaamse renaissancestijl en heeft een opvallend beeld
“Elektra” op het dak. Het gebouw Meir 82 werd ontworpen door architect Jozef Hertogs in 1901
en getuigt van een barok geïnspireerde eclectische stijl. Dit gebouw was aan het begin van de
vorige eeuw gekend als de magazijnen Tietz. Beide gebouwen behoren tot het bouwkundig
erfgoed van Vlaanderen.
Het project gebeurde in samenwerking met architectenbureau Arch & Teco cvba dat het
restauratieconcept bedacht, Technum Tractebel en Tom Hernalsteen bvba voor de
stabiliteitswerken, AVG Consulting als veiligheidscoördinator, Frans Goedleven (groep
Monument) voor uitvoering van de restauratiewerken, P.I.T. Antwerpen voor restauratie van het
buitenschrijnwerk en firma EMS voor het plaatsen van de gevelverlichting. Er hebben zo’n 120
arbeiders meegewerkt aan deze restauratie.
De totale investering bedraagt 4,2 miljoen euro en werd gezamenlijk gedragen door Redevco en
huurder Inno. Een gedeelte werd gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed),
de provincie Antwerpen en stad Antwerpen.
Om de voltooiing van deze omvangrijke restauratie te vieren, wordt het gebouw aa nstaande
donderdag de hele avond in de kijker gezet met een lichtshow op de façade die doorlopend te
zien is vanaf 20.00 tot 22.00 uur.
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