
P E R S B E R I C H T   

 

Utrecht, 19 juni 2014 

 

AM en Mundosport tekenen voor 3.000 m² winkelruimte in Veenendaal        

 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Mundosport hebben een 

huurovereenkomst getekend voor 3.000 m² winkelruimte in het complex Tricotage 

in het centrum van Veenendaal.  

 

Voor Mundosport is dit de vierde en tevens grootste vestiging met een regionale 

aantrekkingskracht. De winkel van Mundosport beslaat de volledige eerste verdieping 

van de winkelruimten in het complex Tricotage. Op begane grond is nog 2.700m² voor 

verhuur beschikbaar. Onder de winkelruimte is een hoogwaardige parkeergarage 

aanwezig met 500 plaatsen. 

Mundosport biedt een volledig assortiment aan sportartikelen en sportkleding in 

hoogwaardige merken. Wintersport, hockey, tennis, running, voetbal en outdoor zijn 

de kernactiviteiten van Mundosport.  

 

Brouwerspoort 

Tricotage is onderdeel van het centrumplan Brouwerspoort. Twee weken geleden 

tekenden AM, TOP Vastgoed en de gemeente Veenendaal een koopovereenkomst voor 

de bouwkavels van de laatste drie commerciële deelprojecten in het plan. Deze bieden 

ruimte voor in totaal 8.000 m² winkelruimte voor onder meer twee supermarkten, 

woningen en parkeervoorzieningen. Met de ontwikkeling en realisatie van deze drie 

deelprojecten wordt het winkelgebied Brouwerspoort voltooid. 

 

Over AM 

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 

van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open 

planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke 

omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, 

daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal 

onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, 

woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor 

bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en 

recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. 

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

AM, afdeling in- en externe communicatie, telefoon 030 6097222 of 

communicatie@am.nl.  
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