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Redevco Nederland verwerft vijf BREEAM In-Use certificaten  
 
Redevco heeft voor vijf C&A winkelpanden uit haar retailportefeuille een BREEAM-NL In-Use 
certificaat verworven. BREEAM In-Use is een internationale duurzame maatlat voor bestaande 
gebouwen. De methode is ontwikkeld door het Britse BRE (Building Research 
Establishment). De vijf BREEAM-NL In-Use certificaten betreffen winkels in Alkmaar, Almere, 

Amstelveen, Leiden en Tilburg. Redevco is één van de eerste vastgoedbedrijven in Nederland 

die deze systematiek gebruikt voor winkelpanden. 

 
Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde in het beleid van Redevco. Centraal staan kwaliteit en 
investeren voor de lange termijn. Panden moeten goed zijn en goed blijven binnen de continue 
veranderende eisen van de tijd. Naast het beleid om te (her)ontwikkelen volgens internationale 
certificeringsmethoden (zoals BREEAM), start Redevco nu ook met de certificering van de 
bestaande portefeuille conform de BREEAM parameters. 
 
In Nederland staat BREEAM onder beheer van de Dutch Green Building Council. Redevco is 
medeoprichter en actief lid van deze organisatie. Daarbij speelt Redevco ook een actieve rol in de 
adviesgroep BREEAM-NL In-Use, die een bijdrage heeft geleverd aan het voor winkelvastgoed 
geschikt maken van het In-Use label.  
 
De certificering van de vijf Redevco-panden is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
Fortrus, de technisch beheerder van Redevco, en met C&A Nederland, de huurder/gebruiker van de 
betrokken panden. Jan Roersen van adviesbureau W4Y trad op als de onafhankelijke BREEAM-
assessor 
 
Clemens Brenninkmeijer, Managing Director van 
Redevco Nederland: “Wij zien het verwerven van 
deze certificaten als een erkenning voor onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Ze 
zijn voor ons een stimulans om op deze weg door te 
gaan. Onder de noemer van “meten is weten” zien 
wij dit als een belangrijke stap om – samen met onze 
huurders – op zoek te gaan naar de mogelijkheden 
om onze gebouwen op nog duurzamere wijze te 
exploiteren. Wij zijn C&A Nederland dankbaar voor 
haar betrokkenheid bij en medewerking aan het 
proces van het verkrijgen van deze certificaten.“ 
 

 
OVER REDEVCO: 
Redevco, een onafhankelijke vastgoedonderneming, beheert en ontwikkelt een van de grootste 
winkelportefeuilles in Europa, met een huidige waarde van 7,1 miljard euro. De portefeuille bestaat uit 
ongeveer 650 objecten, voornamelijk gelegen in de belangrijkste winkelstraten van grote steden. Redevco is 
onderdeel van het in Zwitserland gevestigde Cofra Holding AG. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Farisa El Moussaoui 
PR & Corporate Communications 
Redevco B.V. 
Wibautstraat 224 
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1097 DN Amsterdam, The Netherlands 
Tel.: +31 20 599 6262 
Fax: +31 20 599 6263 
Email: farisa.el.moussaoui@redevco.com 
Website: www.redevco.com              
 
 


