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OVER CONCERN

concern is een interdisciplinair ontwerpbureau, met een voorliefde voor interieurs en een focus op het 
vormgeven van commerciële en publieke ruimten. het portfolio toont de volgende pijlers; tentoonstellingen, 
horeca, creatieve werkruimten, onderwijs, architectuur en interactief. naast commerciële projecten 
besteedt het bedrijf veel aandacht aan charitatieve projecten. concern denkt graag vrij en beperkt zich 
niet tot het vormgeven van interieur; ook grafische vormgeving, conceptontwikkeling en productdesign 
vallen binnen het pakket. een rijk netwerk laat toe steeds het juiste team voor de vraag samen te stellen. 
daarmee krijgen opdrachtgevers de meest effectieve en inspirerende mix van creatief talent en bewezen 
ervaring. concern beheerst het totaalproces van concept tot definitief ontwerp en beschikt over de 
faciliteiten om het proces tot en met de realisatie te ondersteunen.

voor meer informatie: www.concern.nu
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project:
opdrachtgever:
vestigingsplaats:
contactpersoon: 
projectteam: 
aanneemsom 
inclusief e- en w-installaties:

aantal m2 bvo:

piet
piet kerkhof
leiderdorp
yvonne van dormael
gilian schrofer,  annelous rosenstok, bart kloes

bouwkosten: € 500.000 ,-- (excl. btw)
honorarium: ca € 37.500,--  (excl. btw)
1.250 m2

PIET LEIDERDORP



PROJECT OMSCHRIJVING

yvonne van dormael kreeg eind 2011 als algemeen directeur bij piet kerkhof de opdracht om het bedrijf 
nieuw leven in te blazen. met een nieuwe formule hoopt de brabantse winkelketen zichzelf een passender 
imago te bezorgen. piet kerkhof werd piet – duidelijk en eigentijds. ook de collectie en de inrichting 
moest worden aangepakt. concern is verantwoordelijk voor het interieur van de eerste ‘nieuwe’ piet, in 
een voormalige kabelfabriek in leiderdorp. opdracht; helder, overzichtelijk, gemoedelijk. en een beetje 
brabantse nuchterheid.  

PROGRAMMA VAN EISEN

de vernieuwde winkelformule van piet aan de baanderij in leiderdorp wordt gezien als pilot en zal mogelijk 
leiden tot uitrol van meerdere vestigingen in nieuwe stijl. uitgangspunt voor het interieurconcept is 
dan ook dat het materiaal zoveel mogelijk kan worden hergebruikt dan wel aangepast bij verbouwing of 
uitbreiding. 

het piet assortiment is nagenoeg onder te verdelen in dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding. schoenen 
zorgen als oorspronkelijk piet-product voor bijna de helft van de omzet en vragen veel ruimte. naast 
schoenen en kleding verkoopt piet ook sport- en outdoorartikelen in de shop-in-shop van perry. 

verder: overzicht, ambacht, gemoedelijk en eigentijds. de toevoeging van horeca mag aan de baanderij niet 
ontbreken.

WERKWIJZE

aangezien het een compleet aangepaste formule betreft is veel aandacht besteed aan het concept ‘piet’.
dit betekent veel overleg tussen opdrachtgever, architect, visual merchandisers en vormgevers. aan de 
hand hiervan is een nieuwe-stijlgids opgemaakt, waarin piet in woord en beeld opnieuw wordt voorgesteld. 
het interieur is tot stand gekomen naast een nieuwe naam, aangepaste collectie en een frisse huisstijl. 
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langsdoorsnede pand

plattegrond begane grond



WERKZAAMHEDEN

concern is verantwoordelijk voor concept en ontwerp (so, vo & do fase) van het interieur, zowel de inrichting 
als het maatwerkmeubilair (wandmeubels, schoenenkasten, kassameubel etc.). hiervoor is gezocht naar 
geschikt (‘textielvriendelijk’) materiaal, dat heeft geleid tot een bijzondere bewerking van pools grenen. 
ook heeft concern voor dit project een uniek verlichtingsprofiel ontwikkeld en geproduceerd, dat nauw 
aansluit op meubilair en routing. 

ONTWERP

de ruimte (een voormalige kabelfabriek) is open en licht, en leent zich voor een overzichtelijke, ruimtelijke 
indeling. de verlichting - in de vorm van 9 meter lange delen h-profiel met par spots - is hierbij leidend. met 
het oog op eenvoud en duurzaam materiaalgebruik wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van modulair 
en herbruikbaar materiaal. het standaard kastensysteem (vika) krijgt een meer ambachtelijke uitstraling 
door de bestaande stellingen te voorzien van panelen geolied grenen. op deze manier wordt het bonte 
assortiment van piet ‘ingepakt’ en blijft vorm en overzicht in de ruimte behouden. de kasten volgen de 
verlichtingsprofielen en staan in visgraat opgesteld voor duidelijke routing en een heldere verdeling 
van dames-, heren- en kinderkleding, sport en overige afdelingen. de schoenen krijgen als oorspronkelijk 
piet-product bijzondere aandacht: deze staan in op maat gemaakte kasten achterin de zaak, waar de ruimte 
lager en intiemer is. 

de brabantse gastvrijheid wordt nog eens goed zichtbaar door de sympathieke ontvangst, waar prima 
kwaliteit koffie wordt geserveerd. op een rood/wit geblokt kleedje.

voor meer informatie: 020 5356210
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