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NRW JAARPRIJS 2017 GEWONNEN DOOR WINKELCENTRUM KERKELANDEN
Winkelcentrum Kerkelanden Hilversum van DELA heeft de NRW Jaarprijs 2017 gewonnen. Een trotse
winnaar heeft tijdens het drukbezochte NRW Jaarcongres in Theater Amsterdam de sculptuur in
ontvangst genomen: “Winkelcentrum Kerkelanden is de terechte winnaar van de NRW Jaarprijs. We
hebben hier de nieuwe standaard neergezet waar een herontwikkeling van jaren-zeventig
winkelcentra in Nederland aan moeten voldoen om weer klaar te zijn voor de toekomst”, aldus Vincent
Kriek, namens de trotse eigenaar DELA Vastgoed. DELA is sinds 1973 eigenaar van dit
winkelcentrum.

De belangrijkste betrokken partijen zijn:
•
•
•
•
•

Eigenaar DELA Vastgoed
Ontwikkelaar AM Real Estate Development
Beheerder Colliers
Architect Sum+ Architecten
Aannemer Pennings

De andere genomineerde projecten waren:
 Nowadays Amsterdam – De nieuwe ontwikkeling met o.a. de Primark, C&A, Zara, JD
Sports, Starbucks en de Beurspassage aan de Damrak en Nieuwendijk - ingediend door
TOP Vastgoed en Bouwinvest.
 Winkelcentrum Beverhof Beverwijk, ingediend door Webscon en Bouwfonds IM namens
eigenaar Vastgoed Eta West.
 Winkelcentrum Hanzewijk Kampen, ingediend door Multi, samen met oa. Delta Wonen.
 AaBe Fabriek Tilburg, ingediend door o.a. Savills en Rialto.

Jurybeoordeling
Jos Sentel, voorzitter van de vakjury: “De jury is onder de indruk van het feit dat zowel bezoekers als
ondernemers het vernieuwde winkelcentrum direct in het hart gesloten hebben. Uit het
consumenten- en ondernemersonderzoek blijkt dat de verblijfsduur en bezoekfrequentie verrassend
hoog is voor een centrum van deze omvang, met hoge bestedingen en dito omzetten voor de
ondernemers als resultaat.
De vooraf door DELA geformuleerde belofte, ‘huiskamer en ontmoetingsplaats van de wijk’, is
daadwerkelijk gerealiseerd. Opmerkelijke verbeteringen zijn: meer daglicht in de passage, brede
gangpanden met ruimte voor verschillende snelheden, genoeg rustmomenten, gratis
toiletvoorziening en aandacht voor akoestiek. De jury is van mening dat de opgave feilloos is
uitgevoerd. Het centrum is een inspirerend voorbeeld voor de sector. Winkelcentrum Kerkelanden
heeft de toon gezet!”.

De NRW jaarprijs is een prestigieuze prijs die al sinds 1989 wordt uitgereikt aan de beste
retailontwikkeling van Nederland. Het vernieuwende karakter en de commerciële aantrekkelijkheid van
het project voor consumenten en ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. De winnende
inzending heeft een aantoonbare voorbeeldfunctie voor de sector.

Noot voor de redactie:
Over NRW
De Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) is een actieve vereniging waar ruim 500
toonaangevende vastgoedprofessionals continu samenwerken aan een attractief en
toekomstbestendig winkellandschap voor de consument.
Voor meer informatie over NRW en de NRW Jaarprijs 2017 kunt u contact opnemen met
Aster Leuftink, communicatiemanager NRW.
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