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Shopping Pajot na de komst van Albert Heijn opnieuw 

volledig verhuurd 
 

 
Sint-Pieters-Leeuw, 7 februari 2020 – Redevco, de pan-Europese vastgoedvermogens-
beheerder, heeft alle winkels op haar retail park Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw 
opnieuw verhuurd.  
 
Albert Heijn opent dit voorjaar in de voormalige units van Concept Fashion en Mano Schoenen.  
Raf Van den Heuvel, General Manager van Albert Heijn België: “Dit is een belangrijke winkel 
voor ons. Het Pajottenland stond hoog op onze lijst – en dat van onze fans. We openen hier binnen-
kort een fantastische winkel die extra veel vers combineert met Hollandse prijzen, een verrassend 
assortiment en persoonlijke service.”  
 
In december 2019 openden ICI Paris XL en Kruidvat reeds een nieuwe winkel in het voormalige 
pand van Bel&Bo en ook Brantano opende haar nieuwste concept in maart 2019. Het jaar daarvoor 
werden nog 2 nieuwe units bijgebouwd: Beter Bed en buffetrestaurant Lucky Food. 
 
Hiermee is Shopping Pajot opnieuw volledig verhuurd. Redevco heeft hierbij geluisterd naar de wen-
sen van de klanten, zij deden eerder al een aantal suggesties voor de nieuwe winkels via de Face-
book-pagina van Shopping Pajot. 
Kristof Restiau, Managing Director Benelux van Redevco, is zeer tevreden met deze nieuwe 
commerciële mix: “Shopping Pajot heeft de afgelopen jaren al haar kwaliteiten bewezen. De toevoe-
ging van deze nieuwe huurders zorgt voor een nog betere shopping ervaring voor haar klanten.”   
 
Shopping Pajot werd na de sluiting van Carrefour in 2012-2013 volledig herontwikkeld. Het retailpark 
aan de Bergensesteenweg omvat nu 23 winkels voor een totaal van bijna 30.000 m2 oppervlakte en 
meer dan 900 gratis parkeerplaatsen, met grote trekkers als Delhaize en Albert Heijn, Media Markt, 
Brico en Maisons de Monde.  
 
Shopping Pajot trok 2 miljoen bezoekers in 2019. Kijk voor meer informatie op de website: 
https://www.shoppingpajot.be/.  
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OVER REDEVCO: 
Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoed vermogensbeheerder. 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 circa 300 vastgoedobjecten met een totale portfolio waarde van ongeveer 7.5 miljard EUR. In 
België beheert Redevco 112 winkellocaties voor een totaal van 1,3 miljoen m² verhuurbare oppervlakte. Kijk voor meer 
informatie over Redevco op www.redevco.com. 

 
Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
Marlies De Keukelaere 
PR- & Office Manager 
Redevco Retail Belgium 
Luchthaven Brussel Nationaal 1k (Passport Building), 1930 Zaventem 
E. marlies.de.keukelaere@redevco.com     
T. +32 2 645 37 72 - M. +32 485 46 13 28  
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