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VASTNED VERSTEVIGT 
AANTREKKINGSKRACHT  

WINKELCENTRUM WALBURG IN 
ZWIJNDRECHT 

 
Rotterdam, 27 juni 2013 – Vastned, het beursgenoteerde Europese 
winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping, heeft voor 
ruim 4.000 vierkante meter huurcontracten afgesloten in winkelcentrum 

Walburg in Zwijndrecht (Nederland).  
 

Vastned heeft met HEMA het huurcontract voor haar vestiging van 1.400 
vierkante meter in winkelcentrum Walburg met vijftien jaar verlengd. HEMA 
investeerde in de façade en de inrichting van het warenhuis. Een tweede 

huurvernieuwing die Vastned afsloot, is met het populaire tienermodemerk 
Coolcat. Het huurcontract, voor bijna 400 vierkante meter, is met tien jaar 

verlengd en ook Coolcat zal binnenkort beginnen met vernieuwing van haar 
winkelruimte.   
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Naast deze huurvernieuwingen heeft Vastned tienjarige huurcontracten 

afgesloten met Xenos en Big Bazar voor in totaal 2.000 vierkante meter. 
Xenos, met reeds meer dan 170 filialen in Nederland, en de jonge, sterk 
groeiende winkelformule Big Bazar breiden hun winkelaanbod verder uit en 

openen binnenkort winkels in winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht.  
 

Taco de Groot: “Het is goed te zien dat wij niet alleen veel belangstelling zien 
voor onze high street shops in de populaire winkelstraten, maar ook voor onze 
winkelcentra. Bestaande huurders van winkelcentrum Walburg verlengen hun 

contract en blijven in hun winkels investeren. Dankzij de inzet van ons 
Nederlandse retailteam en de goede relatie die wij hebben met veel retailers, 

weten we telkens ook nieuwe huurders aan te trekken.” 
 

Walburg is het winkelcentrum voor alle dagelijkse en niet-dagelijkse 
boodschappen in het hart van Zwijndrecht. Het centrum biedt in totaal ruim 
28.000 vierkante meter winkeloppervlakte verspreid over meer dan 100 

winkels. Vastned is eigenaar van 14.000 vierkante meter (33 winkels). Naast 
Xenos, Big Bazar, HEMA en Coolcat verhuurt Vastned in Zwijndrecht  onder 

andere aan supermarkt Jumbo en modeketens Jeans Centre, Miss Etam en 
Bonita. 
 

 
 

 
Over Vastned  
Vastned is een beursgenoteerd Europees winkelvastgoedfonds met focus op 

'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde geografische 
markten in Europa en Turkije, met een duidelijke focus op het beste 

winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high 
streets”). Vastned bezit daarnaast aantrekkelijke winkelcentra en retail 
warehouses. Huurders van Vastned zijn sterke, toonaangevende internationale 

en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van 
ongeveer € 2,0 miljard. 
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