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Redevco: Hele portefeuille CO2-neutraal voor 2040 

 
 

 
 
Amsterdam, 14 november 2019 - Pan-Europese vastgoedinvesteerder Redevco wil tegen 2040 zijn 
gehele portefeuille CO2-neutraal maken, als onderdeel van zijn voortdurende inspanningen de 
bedrijfsvoering duurzaam en met zo min mogelijk impact op het milieu in te richten. De nieuwe 
campagne 'Mission 2040' is afgestemd op de definitie van de World Green Building Council van Net 
Zero Carbon (NZC), waarin staat dat gebouwen zeer energiezuinig moeten zijn en volledig gevoed 
moeten worden door on-site en/of off-site hernieuwbare energiebronnen. 
 
Redevco heeft vier voorname projecten geselecteerd om te tonen hoe Mission 2040 werkt, wat nodig 
is om gebouwen CO2-neutraal te maken en te laten zien dat de ambities haalbaar zijn. Deze 
specifieke projecten zijn gericht op herontwikkeling van winkelpanden, een residentiële ontwikkeling, 
een binnenstedelijk winkelcentrumproject en inspanningen voor het genereren van hernieuwbare 
energie ter plaatse. Met dit nieuwe programma zal de energie-efficiëntie van de gebouwen van 
Redevco zoveel mogelijk worden verbeterd door een combinatie van maatregelen voor 
bouwmaterialen en samenwerking met huurders. Bovendien is het bedrijf al begonnen met investeren 
in on-site duurzame energieopwekking waar dat zinvol is. 
 
Clemens Brenninkmeijer, hoofd duurzame bedrijfsvoering bij Redevco: “Wij geloven dat we een 
aanzienlijke impact kunnen hebben door de milieuprestaties van onze activa te verbeteren. Onze 
sector, verantwoordelijk voor meer dan 30% van het wereldwijde energieverbruik, heeft de 
verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden en CO2-uitstoot te verminderen. Redevco wil het 
goede voorbeeld geven en de sector laten zien wat het betekent om verantwoord te handelen. Het 
begint bij ons. We moeten onze impact op het klimaat en de hulpbronnen van de aarde 
minimaliseren." 
 
Redevco certificeert zijn activa al meer dan 10 jaar volgens de BREEAM In-Use-methode. Tot op 
heden is 84% van het beheerd vermogen BREEAM-gecertificeerd en in 2018 verbeterde Redevco de 
ratings van 47 panden. Met de aangescherpte duurzaamheidscriteria van Mission 2040 moet 
Redevco bij al haar herontwikkelingen een BREEAM Excellent-beoordeling behalen. 
 
De verhoogde ambities van Redevco zijn ook een reactie op het vooruitzicht van strengere wetgeving 
gericht op het creëren van een duurzamere gebouwomgeving, aldus Brenninkmeijer. “BREEAM-
certificering is geen doel op zich. We gebruiken het als een hulpmiddel om de milieuprestaties van 
onze gebouwen te meten, doelen voor verbetering te stellen en bewuste investeringen te doen om 
onze bezittingen continu te verbeteren, waardoor ze toekomstbestendig worden. We zijn goed op weg 
en hebben veel geleerd en bereikt. Maar met wetgeving en marktdruk die waarschijnlijk nog zwaarder 
zullen worden, willen we onze inspanningen voor CO2-reductie versnellen.” 
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Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed. 



 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

 
 

Het is onze ambitie om nog interessantere plekken te creëren om te wonen, werken en winkelen in de 
aantrekkelijkste Europese stedelijke winkelbestemmingen. Onze specialistische investeringsstrategieën, lokale 
vastgoedkennis en de schaal van ons pan-Europese platform stellen ons in staat waarde te creëren voor onze 
retailer klanten en investeerders. Onze zeer ervaren collega’s kopen, ontwikkelen, verhuren en managen het 
vastgoed om de portfolio’s die we managen maximaal aan te laten sluiten bij de behoeften van onze klanten. Wij 
geloven in lange termijn investeringen waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. We beheren 300 
vastgoedobjecten met een totale portfolio waarde van ongeveer 7.5 miljard EUR. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Priscilla Tomasoa 
Head of PR & Corporate Communications 
Redevco B.V. 
Wibautstraat 224 
1097 DN Amsterdam, Nederland 
Tel.: +31 20 599 6262 
E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com 
Website: www.redevco.com                                                                                                                                                                      
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