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Redevco lanceert grootschalig project voor on-site
opwekking hernieuwbare energie in samenwerking met
COFRA
Amsterdam, 4 mei, 2020 – Pan-Europese vastgoedinvesteerder Redevco heeft de krachten
gebundeld met COFRA Holding ("COFRA") om Project Solar te initiëren, een grootschalig project
voor on-site opwekking van hernieuwbare energie.
Het eerder dit jaar gelanceerde Project Solar heeft tot doel de on-site productie van schone
energie op te voeren door de installatie van zonnepanelen op de daken en parkeerplaatsen van
retailparks dat Redevco in België beheert namens een van haar klanten, COFRA Holding. In
november 2019 kondigde Redevco aan dat het bedrijf zich committeert om tegen 2040 zijn
gehele portefeuille CO2-neutraal te maken als onderdeel van zijn voortdurende inspanningen de
bedrijfsvoering duurzaam en met zo min mogelijk impact op het milieu in te richten. Met Project
Solar is een belangrijk vlaggenschipproject van Redevco's Mission 2040-campagne van start
gegaan.
Clemens Brenninkmeijer, Hoofd Duurzame Bedrijfsvoering bij Redevco, stelt: "Project Solar is een
belangrijke stap in ons traject om onze hele portefeuille CO2-neutral te maken. Ons
winkelvastgoed in België bestaat uit grote gebouwen die staan op aanzienlijke stukken grond en
dus voldoende ruimte bieden voor zonnepaneleninstallaties. Onze klant COFRA ondersteunt het
initiatief van harte, we hebben een toezegging voor de eerste 12 locaties en we kijken ernaar uit
om deze en andere toekomstige projecten te realiseren."
Jheroen Muste, Chief Strategy Officer bij COFRA Holding, zegt: "Deze nieuwe samenwerking toont
aan dat COFRA zich inzet voor schone energie en klimaatverandering en laat verder zien dat
door samen te werken met Redevco en in samenspraak met hun huurders, het mogelijk is de
groene transitie te versnellen.”
De eerste zonnepanelen werden onlangs geïnstalleerd op het dak van een Decathlongebouw
aan de rand van de Belgische stad Hasselt. Het bestaat uit 908 zonnepanelen die volledig
operationeel zijn en naar schatting 266 MWh duurzame elektriciteit per jaar produceren.
Yves van Herpe, Sustainability Manager bij Redevco België, voegt hieraan toe: "Missie 2040 heeft
ons geïnspireerd om samen met onze huurders buiten de gebaande paden te denken en te
kijken hoe we onze winkelpanden 'groener' kunnen maken. Bij Decathlon Kuringen (Hasselt) zijn
we verder gegaan dan het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In het kader van de volledige
herontwikkeling van dit pand hebben we ook in de buitengebieden geïnvesteerd waar we
'wadi's' hebben gecreëerd voor de opslag en infiltratie van regenwater en waar we LEDverlichting, elektrische oplaadpunten voor auto's en een uitgebreide fietsenstalling hebben
geïnstalleerd. De gevel van het gebouw werd opgewaardeerd met het gebruik van duurzaam
hout. We hebben ook een slimme meter geïnstalleerd om het elektriciteits-, gas- en waterverbruik
te monitoren en te reduceren.”

PERSBERICHT
Samenwerken
Redevco heeft haar huurders uitgenodigd om gebruik te maken van haar lokaal opgewekte
groene energie, in plaats van de huidige grijze stroom van het net, zodra de
zonnepanelensystemen in werking zijn. "Het is een win-win voor iedereen, waarbij de huurders niet
alleen bijdragen aan Redevco’s CO2-neutraal ambitie, maar ook toegang krijgen tot groene en
betaalbare energie", zegt Clemens Brenninkmeijer. "We hebben geleerd dat het betrekken van
onze retailhuurders in een vroeg stadium en op een open manier essentieel is om betere
milieuresultaten te behalen, en daarom zetten we ons in om samen met onze huurders de best
mogelijke resultaten uit dit initiatief te halen. Samen zullen we ons steentje bijdragen aan de
doelstellingen die in het kader van het Akkoord van Parijs zijn geformuleerd.”
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Over Redevco:
Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed. 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 bijna 300 vastgoedobjecten
met een totale portfolio waarde van ongeveer €7.5 miljard.
Over COFRA Holding
COFRA Holding AG is een niet-beursgenoteerde groep van bedrijven actief in verschillende sectoren, waaronder
retail (C&A), vastgoed (Redevco), private equity (Bregal Investments) en vermogensbeheer (Anthos Fund & Asset
Management). De groep heeft verschillende activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Elk bedrijf
opereert onafhankelijk naar de geest van betrokken ondernemerschap en met het streven om een “force for good”
in de wereld te zijn. Dit kenmerkt sinds de oprichting van C&A in 1841 de activiteiten van de eigenaren, de familie
Brenninkmeijer, al zes generaties lang. Meer informatie vindt u op www.cofraholding.com.
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