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Redevco brengt oude glorie van INNO Antwerpen terug
Redevco Retail Belgium, investeerder en ontwikkelaar van winkelvastgoed in Belgie is
gestart met de renovatie en restauratie van de gevels en daken van het prestigieuze INNO
gebouw aan de Meir in Antwerpen.
Het INNO gebouw zoals nu gekend bestaat uit 2 gebouwen. Het gebouw Meir 84,
ontworpen door architect W. Van Oenen, dateert uit 1903 en was voorheen gekend als de
electriciteitswinkel Moyson. Het gebouw is kenmerkend voor de neo-Vlaamse
renaissancestijl. Het gebouw Meir 82 werd ontworpen door architect Jozef Hertogs in 1901
en getuigt van een barok geïnspireerde eclectische stijl. Dit gebouw was aan het begin van
deze eeuw gekend als de magazijnen Tietz. Beide gebouwen behoren tot het bouwkundig
erfgoed van Vlaanderen.
De werken zijn gestart begin februari met het verwijderen van de in 1957 aangebrachte
luifel en de sloop van de bestaande gelijkvloerse gevelpuien met het oog op de restauratie
naar de oorspronkelijke staat. Nadien zullen beide gevels voor 18 maanden achter de
steigers verdwijnen. Later dit jaar zal ook een aanvang genomen worden met de restauratie
van de daken en de monumentale koepels.
De restauratie van het buitenschrijnwerk werd toevertrouwd aan de firma PIT Antwerpen uit
Kapellen. Voor de gevelrestauratie en –renovatie staat de firma Goedleven uit Brasschaat,
onderdeel van de groep Monument, in.
Eric Van Dyck – MD Redevco Belgie: “Dit project kadert perfect in de sustainability policy
van Redevco Belgium. Ervoor zorgen dat een gebouw van meer dan 100 jaar klaargemaakt
wordt voor de volgende 100 jaar is één van de zuiverste vormen van duurzaamheid”.
INNO, uitbater en huurder van het pand, zal tijdens de werken gewoon open blijven voor het
publiek. Het interieur van de de ca. 19.000 m² grote winkel werd reeds in de jaren 20082009 volledig gerenoveerd door INNO en Redevco.
De werken aan de gevels, daken en koepels worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de stad
Antwerpen en de Vlaamse Overheid.
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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:
Eric Van Dyck
Chief Operating Officer
Redevco Retail Belgium
Anspachlaan 1, b 1
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 645 37 00
Fax: +32 2 645 37 11
Email: info.be@redevco.com
Website: www.redevco.com

