
BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert 
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door zijn strategische visie is BESIX RED erin geslaagd zijn 
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als geografisch vlak: 
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal. In het streven naar duurzame ontwikkelingen 
waarbij wordt gekeken naar de behoeften van zijn klanten, houdt BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de 
toekomst rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, alsook met innovatie. www.besixred.com 

BESIX Real Estate Development zet zijn 
pan-Europese diversificatiestrategie voort 
met de aankoop van een tweede terrein in 
Lissabon van 34.000 m². 
De projectontwikkelaar, een dochter-
onderneming van BESIX Group, versterkt 
hiermee niet alleen zijn positie op de 
Portugese markt, maar bevestigt in de 
eerste plaats zijn vertrouwensrelatie met 
de Belgische partner en investeerder 
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE.

De ondertekening van het nieuwe 
project “Praça de Espanha” is voor 
BESIX RED een nieuw bewijs van de 
verworven expertise in België en in 
het buitenland. Vandaag meer dan 
ooit staat Lissabon op de aangroeiende 
lijst van intussen 13 steden waar 
de promotor actief is en de ambitie 
koestert om er zijn activiteit op lange 
termijn uit te bouwen. 

Volgens de Gedelegeerd Bestuurder 
Gabriel Uzgen onderstreept het 
bedrijf met deze aankoop zijn 
ambitie om geografisch uit te breiden, 
“maar toch is het niet gewoon een 
project dat we aan onze portfolio 
toevoegen. Het is in de eerste 
plaats een weerspiegeling van het 
vertrouwen en van de teamspirit 
die de duurzame relatie met onze 
financieringspartner COMPAGNIE 
DU BOIS SAUVAGE kenmerken.” 

Een partner waarop BESIX RED 
kon rekenen voor de realisatie 
van zijn woonproject OXYGEN in 
Oudergem (89 appartementen). 

“We verheugen ons over deze 
nieuwe samenwerking, dit keer 
niet op Belgisch grondgebied. 
Onze partner laat hiermee zien 
dat hij echt vertrouwen in ons 
stelt. Een vertrouwen dat we 
genieten door onze ervaring 
met projectontwikkeling, maar 
ook door onze capaciteit om de 
bouwrisico’s te beperken dankzij 
dochterondernemingen van BESIX 
Group die aan deze werf zullen 
meewerken”.

De nieuwe site is ideaal gelegen in 
de wijk ‘Avenidas Novas’, vlakbij de 
ambassades en het stadscentrum. Op 
het 34.000 m² grote terrein zullen we 
in twee fasen 280 wooneenheden en 
420 parkeerplaatsen bouwen.

In een joint venture met de 
beursgenoteerde patrimoniumven-
nootschap, wil BESIX RED een 
hoogkwalitatief complex bouwen 
dat aan de eisen van de toekomstige 
bewoners beantwoordt en anticipeert 
op hun behoeften van morgen. 

“We ambiëren een project dat 
aansluit bij de filosofie van BESIX 
RED, namelijk een architecturaal 
en technisch hoogstaand product 
dat zich niet alleen richt op expats 
die in de wijk werken, maar in 
eerste instantie op de plaatselijke 
inwoners, en in het bijzonder de 
middenklasse/hogere midden-
klasse. Vanuit dit standpunt zullen 
we net als bij onze andere projecten 
een beroep doen op de betere 
plaatselijke partners, waarmee 
we onze expertise kunnen delen 
en samen een project kunnen 
realiseren dat harmonieus in de 
omgeving past”, verzekert ons 
Nicolas Goffin, Head of Portugal 
bij BESIX RED. Zo werkt de 
promotor samen met het Portugese 
architectenbureau Nuno Leónidas 
Arquitectos.

Na deze nieuwe aanwinst telt BESIX 
RED nu 26 projectontwikkelingen 
op een totale oppervlakte van zo’n 
500.000 m².  

BESIX RED VERSTERKT AANWEZIGHEID IN  
PORTUGAL EN BEVESTIGT VERTROUWENSRELATIE  
MET FINANCIERINGSPARTNER COMPAGNIE  
DU BOIS SAUVAGE 

 


