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Redevco benoemt Chris Fleetwood tot Portfolio Director UK 

 
Amsterdam, januari 18, 2022 – Redevco, een van Europa's grootste particuliere 

vastgoedbeleggingsbeheerders, heeft Chris Fleetwood aangetrokken als Portfolio Director voor de 

activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Hij zal rapporteren aan de onlangs benoemde Co-head Client & 

Fund Management, Thierry Cahierre, die ook de wereldwijde Asset & Development Management tak 

blijft leiden. Chris start per 24 januari 2022. 

 

Thierry Cahierre, Co-head Client & Fund Management bij Redevco: “We zijn erg blij om Chris aan boord 

te hebben. Zijn 30 jaar lange ervaring aan de huurders, bureau and ontwikkelaars zijde is van enorme 

waarde. We kunnen hem goed gebruiken om ons portfolio in het Verenigd Koninkrijk te transformeren 

tot mixed-use en daarmee de ontwikkeling van duurzamere en leefbare steden helpen versnellen.” 

 

Chris Fleetwood, Portfolio Director Redevco UK: “Ik heb zin in mijn nieuwe rol bij Redevco, vooral omdat 

we een spannende fase van expansie en diversificatie ingaan. Ik kijk er vooral naar uit om met het 

professionele team uit Londen samen te werken en Redevco te helpen bij de overgang naar een 

'urban domain'-specialist, waarbij retail een nieuwe bestemming voor gemengd gebruik krijgt en we 

gaan investeren in nieuwe sectoren zoals wonen en horeca. ” 

 

Chris volgt Andrew Foulds op, die al meer dan 10 jaar bij Redevco werkt. Nadat hij medio 2021 had 

besloten zijn carrière elders voort te zetten, heeft Andrew een langere opzegtermijn gehanteerd om de 

continuïteit voor het Britse team te waarborgen. Andrew trad in 2011 in dienst bij Redevco als Portfolio 

Director en voegde veel waarde toe door leasing en Asset & Development management. Hij speelde 

een belangrijke rol bij het transformeren en upgraden van de retail- UK-portefeuille. In deze context was 

Andrew, naast het uitvoeren van de Asset and Development-projecten in het VK, verantwoordelijk voor 

de realisatie van de grootschalige herontwikkeling van de iconische winkel- en culturele wijk 

Hanningtons Lane in Brighton.  

 

Chris komt over van Landsec, waar hij Development Director was. 

 

EINDE 
 
 

Over Redevco: 

Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoedbeheermaatschappij met een duidelijke focus op 

levendige plekken in heel Europa. Als partner in stedelijk onroerend goed investeren we in onroerend goed met het 

oog op de ontwikkeling van toekomstbestendige gebouwen op dynamische stedelijke locaties waar mensen willen 

wonen, werken en spelen. Onze gespecialiseerde beleggingsstrategieën, lokale vastgoedkennis en de schaal van 

ons pan-Europees platform stellen ons in staat waarde te creëren voor zowel onze investeerders als gebruikers. Onze 

zeer ervaren professionals kopen, ontwikkelen, verhuren en beheren eigenschappen, zodat de portefeuilles de 

behoeften van onze klanten optimaal weerspiegelen. Wij geloven in langetermijninvesteringen waarbij kwaliteit en 

duurzaamheid centraal staan. We hebben circa 280 beheerde activa met een totale portefeuillewaarde van 

ongeveer € 6,7 miljard. 
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