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Shopping PAJOT  Sint-Pieters-Leeuw 
 

 
Redevco Belgium heeft met succes de herontwikkelingswerken voltooid aan het retail park te Sint-
Pieters-Leeuw, gelegen langsheen de Bergensesteenweg. Het retail park heeft een oppervlakte van 
ongeveer 28.000 m² en is voorzien van meer dan 942 parkeerplaatsen. 
Redevco is eigenaar van het complex, dat gelegen is in één van de meest belangrijke 
buitenstedelijke retail gebieden in België. 
De Carrefour hypermarkt heeft zijn deuren, na bijna 40 jaar van exploitatie, gesloten in juli 2010. 
Ten gevolge van deze sluiting heeft Redevco de volledige site gerenoveerd en gemoderniseerd door 
nieuwe huurders te verwelkomen zoals Concept Fashion, Mano, Tom & C°, Hema, Fun, Veritas, 
Pearle, Cassis-Paprika, Avance, L&L, Zeb, Casa, Blokker en Bel & Bo. 
De vroegere Brico winkel werd afgebroken en een nieuwe Brico maakt deel uit van het 
bouwproject.  
Het complex wordt ondermeer getrokken door een Delhaize supermarkt van 4.500 m². 
De bestaande Media Markt winkel, Mc Donalds, Auto 5 en Pearle Vision zijn tijdens de werken 
open gebleven. 
Het volledig verhuurde retail park heeft een compleet nieuwe ‘look’ gekregen. De architectuur 
werd uitgevoerd door Architeam en Cushman & Wakefield werd aangesteld voor het verhuren van 
de nieuwe units. 
De bouwwerken zijn gestart begin 2012 en de heropening van de site is gepland op 28 maart 2013.  
 
De totale investering voor de herontwikkeling bedraagt zowat 20 miljoen euro. 
In het complex zullen 310 mensen tewerkgesteld worden. 
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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 B.V. 
Anspachlaan 1 bus 1 
1000 Brussel  
Tel.: +32 2 645 37 00 
Fax: +32 2 645 37 11 
Email: info.be@redevco.com 
Website: www.redevco.com                                                

Filip de Bois 
Head of Asset Development 
Redevco Retail Belgium 
Anspachlaan 1 bus 1 
1000 Brussel 
Tel.: + 32 2 645 37 00 
Fax: + 32 2 645 37 11 
Email: info.be@redevco.com 
Website: www.redevco.com 

 


