


Project
Schoenenwinkel Ierden Skuon, eerste fase van herontwikkeling (restauratie en 
verbouwing) monumentale stadspand uit 1880

Datum oplevering / realisatie
30-03-2012

Bruto Oppervlakte
117 m2 (exclusief opslag en kantoorruimte op de eerste verdieping)

huidig
Een rijksmonument van vier lagen, waarvan de eerste laag uitgevoerd was als split level. 
Tweede laag werd deels gebruikt als magazijn en kantoorruimte, derde en vierde laag zijn 
onbenut.

Nieuw
Ontwikkeling nieuwe winkel interieur binnen het bestaande pand. En invulling van  
onbenutte bovenliggende lagen t.b.v. gebruik als appartementen.

Wijze van aanpak
Vanwege de omvang is de totale her ontwikkeling strategisch verdeeld over twee fases, in 
de eerste fase is de winkelruimte op de begane grond tezamen met een nieuwe opgang 
naar de bovenliggende verdiepingen gerealiseerd, dit ter voorbereiding op de tweede 
fase. De aangrenzende steeg is benut om een nieuwe toegang naar deze opgang te 
bewerkstelligen.

Ontwerp van fase twee is integraal ontwikkeld met fase één en betreft de invulling van 
de onbenutte verdiepingen. Doormiddel van een haalbaarheidsstudie in opdracht van de 
gemeente Leeuwarden is de mogelijkheid onderzocht om de verbinding, bestaande uit 
een historische trappenhuis, tussen de tweede en derde(kap) verdieping te behouden. 
Er zijn verschillende varianten voor appartementen onderzocht met als hoofddoelgroep 
starters en/of gezinnen bestaande uit twee verdieners met een jong kind.

Vormgeving merk identiteit
Om een tot een consistent geheel te komen is er tijdens het schetsontwerpfase (van het 
interieur voorstel) een visie gevormd voor de nieuwe identiteit. Uiteindelijk hebben wij 
deze visie mogen vertalen naar een concept om vervolgens om te zetten naar diverse 
kanalen (print, in-shop en online). Tijdens dit proces hebben wij de rol van creative 
director ingenomen om de verschillende disciplines aan te sturen en ervoor te zorgen dat 
alle uitingen conform visie vormgegeven werden.

Omschrijving (fase één, winkelruimte)
Ierden Skuon by meindertsma een concept store voor ecologische schoenen
gesitueerd in een monumentale pand in de binnenstad van Leeuwarden. Het
gebouw dateert uit 1880. En kenmerkt zich door de karakteristieke allure
van een historisch grachtenpand. Voor Ierden Skuon (= Fries voor
ecologische schoenen) ontwierpen wij een interieur met een authentiek
karakter waarin het traditionele plattelandsleven subtiel gecombineerd
wordt met een vleugje grootstedelijke moderniteit. Om een ruimtelijke beleving van 
het merk Ierden Skuon te bewerkstelligen diende de rurale woonomgeving van de 
opdrachtgever als belangrijke uitgangspunt.

Techniek
Door de balkenlaag van de eerste verdiepingsvloer aan te
helen en de contouren van de begane grond terug te brengen naar de
oorspronkelijke staat is er een winkelruimte ontstaan van 117 vierkante meter met 
een vrije hoogte van 3,5 meter. De indrukwekkende balkenlaag onderstreept het 
authentieke karakter van dit historisch grachtenpand.

Gebruik en esthetiek
Een doorlopende product display element is bevestigd aan een schoongebikte
historische binnenwand. De specifieke contour zorgt voor verschillende
zones die benut kunnen worden als ‘shop in shop’ gedeelte. De bijbehorende
brand name displays vervaardigd uit cardboard complementeren dit. Een
hommage wordt uitgebracht aan de Friese traditie door melkbussen toe te
passen als product displays.

Tweehonderd leesten, die refereren naar de meester ambachtschap waarmee 
schoenen vroeger gemaakt werden, zijn toegepast als eigentijdse kroonluchter. 47 
boomstronken die fungeren als multifunctionele presentatie zuilen tezamen
met veelvuldige daglicht toetreding zorgen ervoor dat de consument zich
in een ware bosachtige tentoonstelling omgeving waant. I-pads als
interactieve info units intensiveren de consument interactie. De integrale
vormgeving van onder andere hangtags, shopping bags en website zorgen
ervoor dat de algehele merkbeleving versterkt wordt.

Samenwerkende disciplines
Interieur en product ontwerp: URBMATH
Grafische vormgeving: URBMATH ism Alfredo Silva 
Website en webshop ontwerp: Bureau Lift
Restauratie en renovatie techniek (adviseur): Maaike Thijssen
Constructie techniek:  ing M. Belfor
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