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HOOG CATHARIJNE - UTRECHT WINT NRW JAARPRIJS 2019
Hoog Catharijne Utrecht heeft de NRW Jaarprijs 2019 ontvangen. Tijdens het
drukbezochte NRW Jaarcongres op 19 september in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam heeft
juryvoorzitter René Vierkant namens het bestuur van NRW de sculptuur overhandigd aan Menno
Overtoom van Klépierre.
René Vierkant: “Het project is nog niet klaar. Net zoals een binnenstad nooit klaar is. Maar nu al
heeft Hoog Catharijne de harten van de mensen weer weten te veroveren. Hoog Catharijne boeit
en bindt ons al decennia lang. Als bezoeker, bewoner, reiziger, ondernemer, maar zeker ook als
vakgenoten. Life of a Mall. Met bewondering kijken we naar het resultaat vandaag. En daarom
heeft NRW besloten dat Hoog Catharijne deze bijzondere editie van de 30ste NRW Jaarprijs
verdient”.
NRW voorzitter Marrit Laning: “Het winkelcentrum als ‘plek’ is na ruim 50 jaar weer
teruggegeven aan de bewoners en bezoekers van de stad Utrecht. Hier is sprake van een unieke
transitie van een introverte verzamelplaats van verkooppunten naar een harmonieus onderdeel
van de binnenstad, met winkels, hotels, kantoren, horeca en woningen. De menselijke maat is
liefdevol teruggebracht. Het nieuwe Hoog Catharijne is daarmee een toonaangevend voorbeeld
voor de sector.”
Het winnen van de prijs was een complete verrassing voor Klépierre. Brigit Gerritse, directeur
NRW: “Eerder dit jaar hebben we moeten besluiten dat er onvoldoende nominaties waren voor
een volledig jurytraject. Ontzettend jammer natuurlijk, juist omdat we dit jaar de 30ste editie
zouden uitreiken. Ook Hoog Catharijne had zich uiteindelijk niet aangemeld. Samen met het
bestuur hebben we toen in het geheim deze speciale prijsuitreiking voorbereid. Een mooie manier
om dit prachtige project in het zonnetje te zetten.”
De belangrijkste betrokken partijen van het herontwikkelingsproject Hoog Catharijne zijn de
eigenaar en ontwikkelaar Klépierre en het architectenbureau Stir Architects.

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 ondernemer en consument.
Voor meer informatie over NRW en de NRW Jaarprijs of aanvullend beeldmateriaal kunt u contact
opnemen met Willemijn van der Heijden (w.heijden@nrw.nl of 06 – 12141788), Event- en
Communicatiemanager NRW.
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