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Redevco start herontwikkeling in Schoten 
 

Schoten, 29 augustus 2022 – Redevco, een van Europa’s grootste particuliere vastgoedspelers, 

is gestart met de eerste fase van de herontwikkeling van haar commercieel complex aan de 

Bredabaan in Schoten (Antwerpen). De voormalige Brico wordt afgebroken om er drie nieuwe 

units in de plaats te bouwen, verhuurd aan woonwinkel Goossens (2.190 m²) en Exterioo 

tuinmeubelen (1.957 m²). Voor de derde unit (868 m²) zijn er vergevorderde gesprekken met 

een kandidaat-huurder. 

 

De oplevering en terbeschikkingstelling van de drie nieuwe units is gepland voor eind februari 

2023 waarna de nieuwe uitbaters kunnen starten met hun winkelinrichting. De volgende fases 

van de herontwikkeling zijn momenteel nog in vergunningsaanvraag. 

 

Filip de Bois, Portfolio Director bij Redevco België: “Bij Redevco willen we een positieve bijdrage 

leveren aan meer duurzame en leefbare stads-en winkelgebieden. Die gebieden evolueren 

snel en we willen een partner zijn voor lokale besturen om samen een antwoord te bieden aan 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het complex in Schoten is een aantrekkelijke locatie met 

veel potentieel die past in onze langetermijnvisie.” 

 

De bedoeling is om het volledige winkelcomplex grondig te renoveren in fases en te 

verduurzamen. De gebouwen worden energie-efficiënt(er) gemaakt om zo hun CO2-uitstoot 

drastisch te verlagen. Er worden zonnepalen geplaatst op de winkels als onderdeel van 

Redevco’s Project Solar (dat wil voorzien in lokaal opgewekte groene stroom). De parking 

wordt heraangelegd met bijkomende laadpalen en ook de in- en uitritten zullen worden 

herzien. Alle winkels blijven toegankelijk gedurende de werkzaamheden. 

 

Het retailpark is zeer gunstig gelegen aan de Bredabaan op de grens van Schoten-Merksem 

(Antwerpen) en telt ca. 30.000 m² verhuurbare oppervlakte met Carrefour Hypermarkt, Inno en 

Lunch Garden als trekkers. 

 
De oude Brico maakt plaats voor drie nieuwe units 
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Over Redevco: 

Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een Europese vastgoedspeler gespecialiseerd in stedelijke 

vernieuwing. Het bedrijf wil een positieve impact creëren door steden te helpen leefbaarder en duurzamer te maken. 

Namens onze klanten investeert Redevco in vastgoed met het oog op de ontwikkeling van toekomstbestendige 

gebouwen op dynamische stedelijke locaties waar mensen willen wonen, werken, winkelen en ontspannen. Onze 

gespecialiseerde beleggingsstrategieën richten zich op herbestemming van winkelvastgoed tot gemengd gebruik, 

op de segmenten wonen, vrije tijd & horeca en op retailparken. Dit gecombineerd met onze lokale vastgoedkennis 

en de schaal van ons pan-Europees platform stellen ons in staat waarde te creëren voor zowel onze investeerders als 

huurders. Onze zeer ervaren professionals kopen, ontwikkelen, verhuren en beheren panden, zodat de portefeuilles 

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

duurzaamheid centraal staan. Redevco heeft een meerderheidsbelang in redos, de in Hamburg gevestigde specialist 

in grootschalige retail- en stedelijke logistiek vastgoedbeleggingen. redos behoudt zijn operationele onafhankelijkheid 

en ervaren senior leiderschap. Het totale vermogen onder beheer van Redevco, incl. redos, bedraagt ongeveer 9,7 

miljard euro. 

 

 

Voor meer informatie: 
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Management Assistant, PR- & Office Manager  

Redevco Belgium CommV  
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