
 
 

 
 
 

PERSBERICHT 
 
WINKELCENTRUM HET STROINK KRIJGT NIEUW LOGO 
Logo benadrukt het groene karakter van het winkelcentrum 
 
Enschede, 4 mei 2020 – Winkelcentrum Het Stroink in Enschede ondergaat op dit moment een 
grote metamorfose. Het winkelcentrum wordt dit jaar zowel van binnen als van buiten volledig 
vernieuwd en aan drie kanten uitgebreid met extra winkelruimte. Om het nieuwe elan van Het 
Stroink te onderstrepen, heeft WP Retail Invest – de eigenaar van het winkelcentrum – afgelopen 
week een nieuw logo voor het winkelcentrum gepresenteerd. In het logo staat de naam ‘Het Stroink’ 
letterlijk en figuurlijk centraal. 
 

 
 
“Je ziet nog wel eens dat een winkelcentrum na een ingrijpende verbouwing wordt omgedoopt, maar 
voor ons was van het begin af aan duidelijk dat de naam ‘Het Stroink’ moest blijven”, licht managing 
partner Roderik Lüschen van WPRI toe. “We vinden het een sterke naam die onlosmakelijk verbonden 
is met de wijk Stroinkslanden, het belangrijkste verzorgingsgebied voor het winkelcentrum. Het 
Stroink geniet bovendien een uitstekende naamsbekendheid in Enschede.” 
 
Het logo is volgens Roderik Lüschen zorgvuldig ontworpen op basis van een aantal vooraf bepaalde 
criteria. “We wilden graag een vriendelijk, toegankelijk, herkenbaar en tijdloos logo dat het groene 
karakter van het winkelcentrum benadrukt en in één oogopslag duidelijk maakt dat Het Stroink dé 
plaats is waar je de dagelijkse boodschappen haalt. De ‘pointer’ met de handgreep van een tas in het 
midden van het logo en de frisse groene kleur maken dat in één keer duidelijk. We hopen dan ook 
dat de bezoekers van het winkelcentrum het logo net zo mooi vinden als wij!” 
 
Het logo zal in de vorm van een lichtreclame in de loop van het jaar gefaseerd worden aangebracht 
boven de beide nieuwe entrees van het winkelcentrum en aan de gevel van de nieuwe Aldi, op de 
zuidoosthoek van het gebouw. Daarnaast zal het logo onder meer worden gebruikt op de website, in 
advertenties en in andere publicaties 
 
 
Over winkelcentrum Het Stroink 
Winkelcentrum Het Stroink ligt in het hart van Stroinkslanden, de meest oostelijk gelegen woonwijk 
van het stadsdeel Enschede-Zuid. Het winkelcentrum vormt samen met een apotheek, een medisch 
centrum, drie basisscholen, een peuteropvang en een tankstation het kloppende hart van de wijk. Na 



de verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden zal Het Stroink onderdak bieden aan een full service 
supermarkt (Albert Heijn), een discount supermarkt (Aldi), diverse lokale versspecialisten en een 
aantal branches voor de dagelijkse boodschappen die nu nog ontbreken. Met een aantrekkelijk en 
gevarieerd winkelaanbod zal winkelcentrum Het Stroink een sterk aanzuigende werking hebben op 
klanten uit de gehele wijk Stroinkslanden én op een deel van het nabijgelegen buitengebied. 
 
 
Over WP Retail Invest (WPRI) 
WP Retail Invest (WPRI)– opgericht in 2012 – is een samenwerkingsverband van vastgoedondernemers die hun 
sporen in het (her)ontwikkelen van winkelvastgoed ruimschoots hebben verdiend. De brede zakelijke 
netwerken van de partners binnen WPRI gelden daarbij als absolute meerwaarde. Datzelfde geldt voor de korte 
communicatielijnen en het persoonlijke contact met de managing partners: Gert-Jan Veldkamp en Roderik 
Lüschen. Met hun jarenlange ervaring herkennen ze de kansen én beperkingen binnen elke ontwikkelopgave 
en creëren ze duurzame waarde in winkelvastgoed met oog voor de belangen van alle stakeholders. 
 
WPRI richt zich op het herontwikkelen van (gedateerde) buurt- en wijkwinkelcentra en andere winkellocaties 
tot aantrekkelijke koop- en ontmoetingsplaatsen. We streven hierbij naar het creëren van bruisende 
boodschappencentra waar winkels en ondersteunende horeca samen met wijkverzorgende voorzieningen – 
zoals scholen, medische zorg en aanvullende diensten – het hart van de wijk vormen en zich duurzaam in de 
lokale samenleving verankeren. 
 
Actuele projecten in portefeuille   Gedelegeerde projecten 
Winkelcentrum Tolberg – Roosendaal  Winkelcentrum Strijp – Eindhoven 
Winkelcentrum Duinzigt – Den Haag  Winkelcentrum Obergon – Winsum 
Winkelcentrum Het Stroink – Enschede  Herontwikkeling AH, Etos en Gall & Gall – Bruinisse 
 
 
Meer informatie 
Neem voor aanvullende informatie en vragen contact op met: 
 
WP Retail Development & Management B.V. 
Roderik Lüschen (06 - 29 41 92 85 | roderik@wpri.nl) 
Gert-Jan Veldkamp (06 - 41 93 15 88 | gert-jan@wpri.nl) 
 
winkelcentrumhetstroink.nl / wpri.nl 
 
 
 


