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Redevco bijna halverwege met ‘vergroenen en BREEAMen’
van één van Europa’s grootste winkelvastgoedportefeuilles
�
�
�

Toekenning van 31 BREEAM-duurzaamheidscertificaten tijdens
ExpoReal markeert ‘vergroening’ van ruim 40% van Europese
winkelvastgoedportefeuille
Belangrijke projecten in Berlijn en Brussel nemen prominente plaats
in bij toekenningen
Passeren van 100ste BREEAM-mijlpaal bevestigt target van 100% in
2016

Redevco, één van de grootste investeerders in Europees winkelstraatvastgoed, heeft
afgelopen dinsdag tijdens een ceremonie op de vastgoedvakbeurs ExpoReal in München voor
31 van zijn panden BREEAM1-duurzaamheidscertificaten ontvangen. De onderneming heeft
hiermee de ‘vergroening’ van ruim 40% van haar portefeuille verwezenlijkt en ligt op koers
voor een target van 100% certificering tegen het eind van 2016.
Redevco is eigenaar van circa 450 panden op de meest gewilde winkellocaties in Europa,
verspreid over België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Andrew Vaughan, CEO van Redevco, gaf de volgende toelichting: “Het vergroenen van onze
portefeuille in de komende twee jaar is niet alleen vanuit milieuoogpunt juist; er valt ook
zakelijk veel voor te zeggen. Doordat wij onze CO 2-emissies en ons waterverbruik
terugdringen, kunnen huurders van Redevco hun bedrijfskosten verlagen en hun
concurrentiepositie versterken, wat ook weer een positief effect heeft op de bedrijfsactiviteiten
van Redevco. We zijn bijzonder trots op het feit dat een van onze toppanden, het Rue Neuvegebouw in Brussel, de symbolische mijlpaal van 100 BREEAM-certificaten voor Redevco
markeert, niet in de laatste plaats omdat BREEAM de toonaangevende en nagestreefde
duurzaamheidsstandaard voor vastgoed wereldwijd is.”
Rue Neuve huisvest het warenhuis Galeria Inno en is een van de 30 panden van Redevco in
België die een BREEAM-certificaat ontvingen tijdens de ExpoReal. Redevco werkt momenteel
met Galeria Inno samen om de CO2-emissies van het warenhuis verder te verlagen, en heeft
een warmtekrachtcentrale geïnstalleerd die leidt tot een verlaging van het primaire
energieverbruik.
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In München ging ook een ‘excellente’ BREEAM-beoordeling naar het voor gemengd gebruik
bestemde winkelpand ALEA101 op Berlijns fameuze plein Alexanderplatz aan de voet van de
iconische tv-toren van de stad. ALEA101 is in september op dezelfde locatie geopend waar
Redevco’s zusterbedrijf C&A zijn eerste winkel in Duitsland opende in 1911. Redevco begon
twee jaar geleden met de herontwikkeling van het pand (19.000 m 2); hiermee was €90 miljoen
gemoeid. Vanwege de toepassing van de modernste technologieën en materialen voor een
laag energieverbruik, kreeg het gebouw de pre-certificeringsbeoordeling Goud van de
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).
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