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Redevco rondt herontwikkeling C&A in Rotterdam Alexandrium succesvol af

Redevco heeft de herontwikkeling van het C&A-pand in het winkelcentrum Alexandrium in
Rotterdam

succesvol

afgerond. Het

resultaat

is een

fors uitgebreid, kwalitatief

hoogwaardige winkel van 3.100 m² die tegemoetkomt aan de behoeften van de klant van
morgen. De officiële heropening van C&A Alexandrium vond plaats op vrijdag 7 september.
De herontwikkeling omvat de uitbreiding van het C&A-pand met een extra winkellaag van 1.100
vierkante meter. Daarmee bedraagt het totale winkeloppervlak nu 3.100 m², verdeeld over twee
verdiepingen. In het kader van de renovatie zijn ook de buitengevels compleet vernieuwd en is de
energieprestatie van het pand verbeterd van label E naar (concept)label A.
Op initiatief van C&A en in nauwe samenwerking met Architectenbureau Van Manen uit Noordwijk
en aannemer J.P. van Eesteren uit Bunnik is er een volledig nieuwe winkellaag ontworpen. De
bouwwerkzaamheden zijn in februari 2012 gestart en eind augustus afgerond.
“Het succesvolle verloop van dit project onderstreept eens te meer de goede samenwerking die
wij met onze huurder hebben. Bovendien zien wij in de uitbreiding en renovatie van dit strategisch
gelegen object een bevestiging van onze strategie om te investeren in locaties waar de
consument graag komt,” aldus Clemens Brenninkmeijer, Managing Director van Redevco
Nederland.
Het toonaangevende project in Alexandrium past binnen het ambitieuze herontwikkelingsbeleid van
Redevco, dat erop is gericht de winkels in haar portefeuille daar waar nodig te herontwikkelen en klaar
te maken voor de toekomst.

OVER REDEVCO
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onderdeel van het in Zwitserland gevestigde Cofra Holding AG.
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