
 

 

PERSBERICHT 
Utrecht, 28 maart 2023  
 

GENOMINEERDEN VAN DE KERN JAARPRIJS 2023 ZIJN BEKEND 
 
City Center Tilburg, Department in Eindhoven, Duinhal in Almere, Winkelcentrum TREF in 
Middelburg, en Winkelcentrum Vijfhoek in Oldenzaal zijn genomineerd voor de Kern Jaarprijs 
2023. Op 20 april ontvangt één van deze projecten de Kern Jaarprijs. 
 
De genomineerde projecten werden ingezonden door: 
 

• City Center Tilburg: Wereldhave, Gemeente Tilburg en NEOO  
• Department in Eindhoven: MN Dutch Real Estate  
• Duinhal in Almere: Amvest Development Real Estate BV en 3W real estate BV 
• TREF in Middelburg: a.s.r. real estate en Vocus Architecten  
• Vijfhoek in Oldenzaal: SUM Architecten, Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 

 
Juryvoorzitter René Vierkant: ‘In het eerste jaar na Corona waarin de wereld door geopolitieke 
en economische ontwikkelingen er flink anders uit is gaan zien, 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 een vitaal centrum samen kunt maken. Ik zie er naar uit om 
de komende weken met onze deskundige en enthousiaste jury de projecten te bezoeken om 
uiteindelijk gezamenlijk tot een winnaar te komen.’ 
 
Herman Kok, Directeur van Kern: ‘We zijn zeer blij met de genomineerden die treffend de 
dynamiek en vernieuwing in stads- en wijkcentra laten zien. We feliciteren de genomineerden 
van harte en wensen hen veel plezier en succes bij de jurybezoeken die binnenkort zullen 
plaatsvinden!’ 
 
Tijdens het diner volgend op het Kern Jaarcongres op donderdag 20 april as wordt de winnaar 
van de Kern Jaarprijs 2023 bekendgemaakt.  
 
De deskundige jury bestaat uit René Vierkant | Vierders (voorzitter), Boris van der Gijp | Syntrus 
Achmea, Gertjan Slob | Locatus, Henk Vonk | Hevo Fame, Jos Sentel | Third Place, Justin Arnolli 
| Green Real Estate, Marco Karssemakers | Gemeente Eindhoven, Niek Even | Jumbo  
De prijs is een bokaal en een oorkonde met juryrapport. 
 
Over Kern – netwerk voor centrumgebieden en retail 
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 20 april organiseren wij het Kern Jaarcongres in Hotel Jakarta in Amsterdam. 
Tijdens het diner volgend op 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. 
 
Kern – netwerk voor centrumgebieden en retail  

Herman Kok (Directeur) | herman@kern.nl en 06 53999026 | www.kern.nl 
Kern | Creative Valley CS | Stationsplein 32 | 3511 ED Utrecht 

http://www.kern.nl/

