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Redevco ontvangt 28 nieuwe BREEAM certificaten, 

waaronder een ‘Very Good’ voor het Zaandam project 
 

 Redevco bijna halverwege in ‘vergroening’ van één van Europa’s 
grootste portefeuilles in kernwinkelstraten  

 45% van Redevco’s Europese winkelvastgoed portefeuille is BREEAM 
gecertificeerd 

 135 objecten nu gecertificeerd; de portefeuille mikt op 100% BREEAM 
in 2016 

 

 
Redevco, één van Europa’s grootste vastgoed investeerders in kernwinkelstraten, heeft 
donderdag tijdens de MAPIC winkelvastgoedbeurs in Cannes 28 BREEAM 
duurzaamheidscertificaten in ontvangst genomen voor zijn gebouwen. Het bedrijf heeft nu de 
‘vergroening’ van bijna 45% van de investeringswaarde van zijn portefeuille gerealiseerd 
volgens de BREEAM-methode en is op koers om eind 2016 het doel van 100% certificering te 
behalen.   
 
De MAPIC-lijst omvat 10 objecten in België, negen in Frankrijk, vier in Nederland en vijf in het 
Verenigd Koninkrijk, hetgeen het totale aantal BREEAM-gecertificeerde Redevco-objecten op 
135 brengt. Redevco bezit ongeveer 450 gebouwen in de meest populaire winkelgebieden in 
Europa, verspreid over België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Luxemburg, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.  
 
Alle certificaten die tijdens MAPIC zijn uitgereikt vielen in de ‘In Use’-categorie. Een ‘Very 
Good’-rating werd met name ook voor de grootschalige herontwikkeling van het 2,600 m2 
grote C&A-gebouw aan de Gedempte Gracht in Zaandam behaald. Een gedateerd pand uit de 
jaren ’60 werd daar getransformeerd tot een volledig duurzaam pand dat qua architectuur 
perfect past in de omgeving en in het nieuwe stedenbouwkundige plan voor de Zaanse 
binnenstad. Redevco heeft ruime ervaring in herontwikkeling van winkelpanden in historische 
Europese binnensteden, vanwege zijn focus op kernwinkelstraten.  
 
Clemens Brenninkmeijer, Managing Director van Redevco Nederland, zei: “We zijn 
bijzonder trots om de BREEAM-award te ontvangen voor het Zaandam project in 
samenwerking met onze huurder C&A. Een voorheen gesloten betonnen pand is binnen een 
half jaar getransformeerd tot een zeer energiezuinig en karakteristiek gebouw, perfect passend 
binnen het nieuwe stedenbouwkundige plan van de gemeende Zaandam dat wordt gekenmerkt 
door de traditionele Zaanse architectuur van houten huizen.”   
 
Andrew Vaughan, CEO van Redevco, concludeert: “Redevco’s filosofie is dat in onze 
activiteiten een goede balans moet zijn tussen economische duurzaamheid, 
milieuvriendelijkheid en het voldoen aan de eisen van de lokale gemeenschap. De 
herontwikkeling in Zaandam is volledig in lijn met deze principes. We zien het als onze rol om 
aantrekkelijke retail-locaties aan te bieden die de business van onze retail-klanten bevorderen, 
hetgeen we bereiken door actief met belanghebbenden in gesprek te gaan, waaronder onze 
klanten, de gemeentes en de mensen die in de buurt wonen.”  
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OVER REDEVCO: 
Redevco is een onafhankelijke, Europese vermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed. De 450 
objecten die Redevco beheert, zijn gelegen in de belangrijkste winkelgebieden in België, Duitsland, Frankrijk, 
Hongarije, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. We 
zijn de vastgoedpartner van meer dan 1000 retailers.  

 
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 
Fax: +31 20 599 6263 
E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com 
Website: www.redevco.com Website: www.redevco.com 
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