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Van der Vorm Vastgoed Groep nieuwe
eigenaar van winkelcentrum De Korf in
Krimpen aan den IJssel
Op 13 februari 2018 is Van der Vorm Vastgoed Groep eigenaar geworden van
winkelcentrum De Korf te Krimpen aan den IJssel. Van der Vorm Vastgoed Groep is
een Rotterdams familiebedrijf dat dit jaar 100 jaar bestaat. Zij belegt en ontwikkelt
binnen Nederland in woningen en winkelcentra ten behoeve van de eigen
portefeuille. Daarnaast is men ook actief in het buitenland.

´Wij geloven sterk in wijk winkelcentra, zoals De Korf, waar men komt voor de
aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar ook waar men elkaar wil
ontmoeten. Het is het hart van het verzorgingsgebied. Daarnaast kijken wij ernaar
uit om met de winkeliers, bezoekers en de gemeente samen te werken om van
winkelcentrum De Korf weer een modern en toekomstbestendig winkelcentrum te
maken met een compleet aanbod en goede, aanvullende voorzieningen.
Met 41 winkels en een oppervlakte van circa 8.500 m2 is winkelcentrum De Korf
een zeer belangrijk winkelcentrum voor Krimpen aan den IJssel en de
Krimpenerwaard. Met de twee supermarkten Jumbo en Lidl en een aantal vers
speciaalzaken beschikt het centrum over een sterk dagelijks aanbod met daarnaast
ook een aanzienlijk aantal winkels op niet dagelijks gebied, waarvan Zeeman en
Kruidvat de grootste zijn. Het centrum kenmerkt zich door een goede mix tussen
lokale ondernemers en nationale ketens.
De afgelopen jaren heeft Nieuw Holland Projectontwikkeling in opdracht van de
vorige eigenaar gewerkt aan een revitalisatieplan voor het winkelcentrum, waarbij
het uitgangspunt is een nieuwe ‘look and feel’ voor het winkelcentrum waarbij de
routing en de branchering geoptimaliseerd zullen worden. Van der Vorm Vastgoed
Groep is voornemens in samenwerking met Nieuw Holland de plannen met grote
voortvarendheid op te gaan pakken. Partijen verwachten in de tweede helft van
2018 te kunnen starten met de werkzaamheden, welke in fases over een periode van
ca. 18 maanden zullen worden uitgevoerd waarmee een compleet vernieuwd en
eigentijds winkelcentrum gerealiseerd wordt.
De definitieve plannen en ontwerpen zullen te zijner tijd openbaar worden gemaakt
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via de (multi)media kanalen en de website van het winkelcentrum. Uiteraard
zullen de winkeliers vooraf worden geïnformeerd.
De gemeente Krimpen aan den IJssel is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van het vernieuwingsplan. en staat in de startblokken om de aan te
vragen omgevingsvergunning te beoordelen. Zodra afgifte van de vergunning en
uitvoering van de werkzaamheden aan de orde is sluit de gemeente hierop aan door
het upgraden van het openbaar gebied. Dit bestaat onder andere uit de aanleg van
nieuwe bestrating en toevoeging van parkeerplaatsen.
Ook de winkeliersvereniging van De Korf is steeds actief partij geweest in het tot
stand komen van de ontwikkelingsplannen de afgelopen jaren. Zij zijn groot
voorstander van de plannen en kunnen eigenlijk niet wachten tot de uitvoering gaat
starten.
Quote Jan Mourik namens de winkeliersvereniging Arcade de Korf.
“Wij zijn zeer verheugd dat de Korfondernemers en de inwoners van Krimpen aan
den IJssel eindelijk weer een prachtig toekomstbestendig winkelcentrum gaan krijgen
en zien uit naar een goede samenwerking met alle betrokken partijen.”

Voor vragen over de toekomstige verbouwing kunt u zich wenden tot:
Nieuw Holland Projectontwikkeling,
t.a.v. De heer David Coster
Tel.: 010-2409599
M.: 06-54724201
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