
P E R S B E R I C H T

BESIX RED beoogt zijn expertise te delen met financiële 
partners en versterkt zijn “Investors Advisory”-cel

BRUSSEL, 25 FEBRUARI 2020,

Met meer dan 30 jaar ervaring op de vastgoedmarkt wil BESIX RED – vastgoedfiliaal van BESIX 

Group- de architecturale, technische en operationele excellentie van zijn multidisciplinaire team 

ten dienste van institutionele en privé-investeerders stellen. 

De permanente en aanhoudende groei die BESIX Real Estate Development al jarenlang registreert in België en 

in buitenlandse steden, stelt de onderneming vandaag nog beter in staat om zijn activiteiten te gaan diversifiëren. 

De ontwikkelaar beoogt zijn expertise te verzilveren en positioneert zich vanaf heden als “Investors Advisor”. 

Een stap waarvan de onderneming reeds in België getuigde met de residentiële projecten OXYGEN (89 units, 

Oudergem), SO Stockel (138 units, Sint-Lambrechts-Woluwe) en recenter ook in Portugal, waar het financieel 

partnerschap met Belgisch beursgenoteerd investeerder LA COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE hernieuwd 

werd voor DUUO (33,900 m² residentieel – 280 units – Lissabon).

“De beslissingen die sinds 2011 op vlak van investeringen genomen werden en die beoogden onze 

projectportefeuille te consolideren, hebben hun vruchten afgeworpen. Deze financiële operaties zijn onderdeel 

van onze groeipolitiek die berust op drie grote pijlers:

 •  Een sectorale en geografische diversificatiestrategie, die ons toelaat om minder blootgesteld te 

worden aan de economische cycli die afhangen van één en dezelfde markt ; 

 •  De groeiende synergie tussen de verschillende entiteiten van BESIX Group, die ons hun uitgebreide 

expertise van onze constructiefilialen laat benutten (ingenieurswetenschap, maritiem, infrastructuur, 

hoge gebouwen) ; 

 •  En ten slotte onze positie ten aanzien van innovatie, waarbij innovatie beschouwd wordt als een 

middel ten dienste van onze klanten”, verklaart Gabriel UZGEN, CEO BESIX RED.

Bij deze drie pijlers voegt zich vandaag ook de wil van BESIX RED om zijn relaties met grote accounts op 

lange termijn te handhaven met wie het beoogt zijn expertise te delen en ambitieuze en innovatieve projecten te 

ontwikkelen, waarde te creëren, en dit alles ten behoeve van de finale klant ; de gebruiker.
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“Deze ambitie lijkt nog haalbaarder dankzij de groeiende synergie tussen de entiteiten van BESIX Group, de 

matrixstructuur van onze organisatie en de expertise waarvan wij getuigen als promotor-bouwer. Deze identiteit 

die eigen is aan onze onderneming heeft het voor ons mogelijk gemaakt om het vertrouwen te winnen van 

talloze hoogwaardige klanten en partners zoals Swiss Life, Monceau Assurances, Ferrero International, Bois 

Sauvage alsook Spaces (IWG)”, verheugt Gabriel UZGEN zich.

Het is binnen deze benadering dat BESIX RED Frédéric van MARCKE de LUMMEN,, huidig Directeur België, 

zonet benoemd heeft tot “Investors Advisor Directeur België”. Hij zal deze functie vervullen vanaf juni, naast 

Bernard VAN ESSCHE, die verantwoordelijk is voor de pan-Europese markt. 

“Deze benoeming is onderdeel van de continuïteit van onze groeistrategie en getuigt van onze visie op 

middellange en lange termijn. Meer dan het ontwikkelen van een vastgoedproduct als dusdanig, is onze 

ambitie om waarde te creëren door een ecosysteem van diensten en expertises te genereren die bestemd zijn 

voor onze klanten en partners,” licht Gabriel UZGEN toe. “Frédérics operationele ervaring en het netwerk dat 

hij verworven heeft dankzij zijn huidige functie vormen een waardevolle bijdrage voor BESIX RED,” vervolgt 

de CEO.

Het bestuur voor België zal toevertrouwd worden aan Raphaël LEGENDRE, burgerlijk ingenieur van opleiding, 

die beschikt over heel wat ervaring op vlak van de ontwikkeling van gemengde stedelijke projecten. 

“De komst van Raphaël aan het hoofd van BESIX RED BELGIË getuigt van onze wil om onze aanwezigheid 

als belangrijke speler op Belgisch grondgebied, één van de belangrijkste markten binnen onze groeistrategie, 

te bestendigen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn uitgesproken teamspirit, dynamiek en duidelijke visie van de 

markt, Raphaël zullen toelaten om onze ambities uit te dragen”, concludeert Gabriel UZGEN.
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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 de behoeftes van de klanten centraal staan, houdt BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de toekomst 
rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten, alsook met innovatie. www.besixred.com 


