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GENOMINEERDEN EERSTE EDITIE VAN DE KERN JAARPRIJS ZIJN BEKEND
BoLo Amsterdam, Winkelcentrum Het Stroink in Enschede, Grote Markt Oostzijde in Groningen.
Winkelcentrum De Korf in Krimpen aan den IJssel, FORUM Rotterdam en House Modernes in
Utrecht zijn genomineerd voor de Kern Jaarprijs 2021. Op 9 december ontvangt één van deze
projecten de Kern Jaarprijs.
De genomineerde projecten werden ingezonden door:
•
•
•
•
•
•

BoLo Amsterdam: SUM Architecten en Propertize
Winkelcentrum Het Stroink: WP Retail Invest en Vocus Architecten
Grote Markt Oostzijde: Gemeente Groningen, VolkerWessels Vastgoed en MWPO
Winkelcentrum De Korf: Van der Vorm Vastgoed en Nieuw Holland Vastgoed
FORUM Rotterdam: Multi Netherlands, Syntrus Achmea Real Estate and Finance, a.s.r
Property Fund, Multi Corporation
House Modernes: Syntrus Achmea en NEOO

Juryvoorzitter René Vierkant: ‘Na wederom een jaar dat gekenmerkt door allerlei uitdagingen
rondom covid, doet het ons deugd om zoveel mooie inzendingen te ontvangen voor de Kern
Jaarprijs. Als jury hebben we kunnen vaststellen dat de inzendingen een mooi palet vormen van de
uitdagingen waarmee onze sector wordt geconfronteerd én van de ontwikkelingen die zij
doormaakt. Kern staat voor levendige kernen met een mix aan functies, die samen meer zijn dan
de som der delen. Deze inzendingen zijn prachtige voorbeelden van hoe je De Goede Kern samen
kunt maken. Ik ben superblij om de komende weken met onze deskundige en enthousiaste jury de
projecten te bezoeken om uiteindelijk gezamenlijk tot een winnaar te komen.’
Hans van Scheerdijk, programmamanager van Kern: ‘We feliciteren de genomineerden van harte
en wensen hen veel plezier en succes bij de projectbezoeken die binnenkort zullen plaatsvinden!’
Tijdens het Kern Jaarcongres op 9 december wordt de winnaar van de Kern Jaarprijs 2021
bekendgemaakt.
De deskundige jury bestaat uit René Vierkant | Vierders (voorzitter), Erna Traanberg | Traanberg
Partners, Frank Quix | Q&A, Gertjan Slob | Locatus, Inge Niks | IXIN, Marcel Reinartz | RMA,
Marianne Wesselo | CBRE Investment Management, Marrit Laning | Redevco, Meike Wouters |
Klepierre, Micha Candel | Zeeman, Michel Baars | New Horizon, Rick Zijderveld | Gemeente Den
Haag, Wouter Kromkamp | SuperVastgoed.
De prijs is een bokaal en een oorkonde met juryrapport.
Over Kern – Centrum voor vastgoedprofessionals
Kern verenigt de makers van het gebouwde hart. In het centrum van een stad of wijk is ruimte om
te winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Alle functies zijn vervlochten met elkaar, in de
juiste balans. Kern is hét centrum waar vastgoedprofessionals, overheden en kennisinstellingen
elkaar ontmoeten. Van belegger tot huurder, van gemeente tot ontwikkelaar en van financier tot
consultant. Samen creëren we waardevolle oplossingen voor levendige kernen. Voor de toekomst,
voor morgen en voor vandaag.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Op donderdag 9 december organiseren wij het Kern Jaarcongres in Pakhuis De Zwijger in
Amsterdam. Tijdens het Kern Jaarcongres wordt de winnaar van de Kern Jaarprijs bekend
gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan door een
email te sturen aan info@kern.nl.
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