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Officiële heropening van Redevco Retail Park Gent Zwijnaarde
Redevco Retail Belgium heeft haar renovatieproject aan de Oudenaardsesteenweg te Gent
Zwijnaarde, volledig afgerond.
Ingevolge de sluiting einde juli 2010 van de Carrefour hypermarkt is Redevco onmiddellijk gestart
met het uitwerken van een volledig herontwikkelingsproject waarbij de vroegere hypermarkt werd
gesplitst in twee ruime winkels. Redevco slaagde erin om twee grote ketens aan te trekken, de
Delhaize Group en de Media-Saturn Group. Deze twee ketens zullen in totaal 7.377 m² volledige
vernieuwde ruimte inpalmen.
Redevco is met de werken gestart in de herfst van 2011. De structuur van het gebouw dat dateert
van begin jaren 70 van vorige eeuw, werd behouden maar het gebouw werd volledig ontmanteld en
heringericht om plaats te bieden aan een Red Market (Het nieuwste supermarktconcept van
Delhaize Group) van 2.500 m² waarvan de opening is voorzien op 14 november 2012, en een
Media Markt van 4.878 m² waarvan de opening is voorzien op 28 november 2012.
De hele infrastructuur werd volledig vernieuwd, met aanleg van een nieuw parkeerterrein,
vernieuwde dak- en ondergrondse parking en een nieuwe promenade.
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Het project is ontworpen door Abscis Architecten bvba; hoofdaannemer voor de bouwwerken is
Bouwbedrijf Juri nv.
Dit project past binnen Redevco’s ambitieus herontwikkelingsbeleid dat erop is gericht de
vastgoedsites in haar portefeuille te renoveren en te optimaliseren, en zo toonaangevend
winkelvastgoed te creëren.
Redevco Retail Belgium is zowel de ontwikkelaar als de eigenaar.
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OVER REDEVCO:

Redevco, een onafhankelijke vastgoedonderneming, beheert en ontwikkelt een van de grootste
winkelportefeuilles in Europa. De portefeuille bestaat uit meer dan 600 objecten, voornamelijk
gelegen in de belangrijkste winkelstraten van grote Europese steden. Redevco richt zich vooral op
eersteklas objecten op goede locaties die een hoog groeipotentieel bieden. Redevco is onderdeel
van het in Zwitserland gevestigde Cofra Holding AG.
For further information please contact:
Farisa El Moussaoui
PR & Corporate Communications Officer
Redevco B.V.
Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 20 599 6262
Fax: +31 20 599 6263
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Website: www.redevco.com

