
BESIX Real Estate Development (BESIX 
RED) heeft vandaag de dag een pan-
Europese dimensie en blijft zijn Belgische 
roots als essentieel onderdeel van zijn 
ontwikkelingsstrategie promoten. De 
projectontwikkelaar is van plan een 
duurzame groei te handhaven op zijn eigen 
grondgebied als gevestigde waarde van zijn 
activiteiten.

«De benoeming van Raphaël tot directeur 
van België toont aan dat we onze 
ontwikkelingspolitiek in België willen 
consolideren en zelfs een nieuwe dynamiek 
willen geven», zegt Gabriel UZGEN, CEO 
BESIX RED. «Zijn opleiding en ervaring 
in de ontwikkeling van multifunctionele 
stadsprojecten is een waardevolle troef 
voor BESIX RED, die zich vandaag de dag 
profileert als ontwikkelaar van grootschalige 
projecten en symbool staat voor de 
architecturale kwaliteit en knowhow van 
BESIX  Group», vervolgt Gabriel UZGEN. 

Als directeur van BESIX RED België, 
heeft Raphaël LEGENDRE de ambitie 
om maximaal gebruik te maken van de 
operationele uitmuntendheid en de sterke 
expertise van meer dan 30 jaar van de 
onderneming om het spectrum van haar 
activiteiten in de drie regio’s nog verder uit 
te breiden. 

Met de visie die hij deelt met de 
ontwikkelaar en zijn mensgerichte aanpak 
wil hij de uitdaging aangaan om buurten 
nieuw leven in te blazen en opnieuw met 
elkaar verbinden. «De toekomst van de 
stad ligt in kwaliteit. Vanzelfsprekend 
architectonische kwaliteit, maar ook die 
van de voorgestelde programma’s, de 
openbare ruimtes, de luchtkwaliteit en het 
milieu. Onze vastgoedprojecten moeten een 
meerwaarde bieden aan de wijken waarin ze 
gelegen zijn, zowel voor onze bewoners als 
voor de inwoners en gebruikers van de stad 
als geheel», benadrukt de nieuwe Country 
Director Belgium. 

Afgestudeerd als ingenieur aan de Ecole 
Centrale de Lille, begon Raphaël LEGENDRE 
zijn carrière in 2007 bij Bouygues 
Construction in Parijs als bouwkundig 
ingenieur, waar hij voornamelijk actief 
was op de werf van Bouygues Telecom 
Technopole in Meudon. In 2009 verhuisde 
hij naar België en raakte vertrouwd met de 
vastgoedsector in zijn rol als Design & Build 
Project Manager (DBFM) bij CIT Blaton. 

Van 2012 tot 2018 bekleedde hij de functie 
van Project Manager bij BESIX RED 
België, waar hij verantwoordelijk was 
voor de coördinatie en het beheer van 
vastgoedontwikkelingen. 

In 2018 vervoegde hij de IMMOBEL-
groep waar hij zijn expertise in gemengde 
stedelijke ontwikkelingen perfectioneerde 
met projecten zoals NMBS Fonsny (210.000 
m²), Lebeau (40.000 m²) en Cours-Saint-
Michel, alvorens in 2020 terug te keren naar 
BESIX RED als Country Director Belgium.

Met meer dan 600.000 m² in ontwikkeling 
heeft BESIX RED bijna dertig projecten 
in uitvoering en ongeveer 475.000 m² in 
ontwikkeling over heel België. 

Een evenwichtige en voortdurend 
evoluerende portefeuille die de ontwikkelaar 
wenst te behouden ondanks de huidige 
context: «Vandaag de dag staan we nog 
meer open voor elke opportuniteit die 
zich kan voordoen. Of het nu gaat om een 
partnerschap of een directe overname. In de 
woorden van Winston Churchill: «Never let 
a crisis go to waste». We blijven aandachtig 
voor elke vastgoedtransactie in lijn met 
onze filosofie», besluit Gabriel UZGEN. 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), pan-Europese 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 

BESIX RED VERWELKOMT HAAR NIEUWE 
COUNTRY DIRECTOR BELGIUM

Om zijn positie als belangrijke speler op de Belgische vastgoedmarkt 
te bestendigen, kondigt BESIX RED aan dat Raphaël LEGENDRE 
sinds 4 mei 2020 benoemd is tot COUNTRY DIRECTOR BELGIUM. 

Hij zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van residentieel, 
tertiair, commercieel en dienstverlenend vastgoed in het hele land 
en zal instaan voor de consolidatie van de ontwikkelingsstrategie 
van BESIX RED in België, dit op basis van de matrixorganisatie die 
een jaar geleden werd opgezet.
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