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Verdere versterking winkelcentrum Noorder Arcade

AM RED verhuurt winkelruimte aan Decathlon in Alkmaar
AM Real Estate Development verhuurt langjarig 3.400 m2 winkelruimte aan Decathlon
aan de Noorderkade 126, onderdeel van het winkelcentrum Noorder Arcade in Alkmaar.
Vandaag tekenen beide partijen de betreffende huurovereenkomst in aanwezigheid
van wethouder Victor Kloos van de gemeente Alkmaar.

Decathlon is de grootste sportwinkel van Nederland. Met een breed assortiment aan
scherp geprijsde sportkleding en sportartikelen zorgt Decathlon ervoor dat sporten
toegankelijk wordt voor iedereen. Voor Decathlon zal de opening van deze winkel, die
gepland staat voor volgend voorjaar, de elfde winkel van Nederland betekenen.
Decathlon heeft gekozen voor de Noorder Arcade vanwege de uitstekende bereikbaarheid
van de locatie. Daarnaast trekt de Alkmaarse binnenstad mensen uit de hele regio,
waardoor Decathlon vele nieuwe sporters zal laten kennismaken met haar concept. De
plek aan de Noorderkade zal ook de mogelijkheid bieden voor sporters om diverse
sportactiviteiten te ontplooien en producten te testen, wat een essentieel onderdeel is
van het concept van Decathlon.

Met het aantrekken van Decathlon wordt de Noorder Arcade verder versterkt als centrum
voor de regio met grote merken op het gebied van reizen, sport, outdoor, elektronica,
gecompleteerd met gezellige horeca. De Noorder Arcade ligt op loopafstand van de
historische binnenstad van Alkmaar en heeft een eigen ondergrondse parkeergarage. Op
dit moment ondergaat het winkelcentrum een metamorfose. Zo worden buitengevels, de
hoofdentree en de openbare ruimte aan het waterfront vernieuwd. De herontwikkeling
van winkelcentrum de Noorder Arcade past in de bredere gebiedsontwikkeling Overstad,
waar diverse projecten worden ontwikkeld om het gebied te transformeren naar een
aantrekkelijk woon-, winkel- en vrijetijdsgebied.
“We zijn zeer verheugd met de komst van Decathlon naar de Noorder Arcade, dit is een
belangrijke impuls voor de gebiedsontwikkeling Overstad”, aldus wethouder Victor Kloos
van de gemeente Alkmaar.
Over AM RED
AM Real Estate Development is de dienstverlener met oplossingen voor
huisvestingsuitdagingen in commercieel vastgoed. Zij biedt ontwikkelmanagement, of
het nu gaat om (integraal) projectmanagement, ondersteuning bij het maken van de
juiste keuzes middels een advies of het volledig uit handen nemen van
vastgoed(her)ontwikkelingsvraagstukken. Zij realiseert met haar vastgoedprofessionals
haalbare en creatieve oplossingen. AM RED maakt deel uit van BAM Bouw en Vastgoed.
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