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- Project info

Locatie project  Veldenbergstraat 67, 2330 Merksplas
Opdrachtgever  Veja
Ontwerp   PUUR interieurarchitecten
Oplevering   april 2016
Vloeroppervlakte  circa 3000 m2

   

Interieurbouwer    Jansen building group
Metalen displays   Glotec
Verlichting en E-technieken Cebeo, Switchlighting
Data en beveiliging  Napcom
Visuals en signage   Starss
Groenaankleding   Anygreen

Het herinrichten van een schoenen- en kledingwinkel over een oppervlakte van bijna 3000 m2,  
met de uitdaging om de winkel boeiend te houden ondanks zijn grote schaal. 

- Partners

- Opgave



DE UITDAGINGEN
De opdrachtgever kwam naar PUUR toe met de vraag om voor zijn bijna 3000m² grote kleding- en schoenenwinkel een nieuw 
concept en indeling te bedenken. De bestaande winkel had een gedateerde inrichting en was bovendien niet overzichtelijk 
en onvoldoende transparant. De grote schaal van de winkel, namelijk 23m breed en 120m diep, vroeg om sterke ingrepen 
zodat de winkel boeiend en overzichtelijk ingedeeld kon worden.



INDELINGSTUDIES

Na verschillende indelingstudies is er gekozen om 
de winkel in 2 zones op te delen,  
aan de linkerzijde een schoenen gedeelte en  
aan de rechterzijde het kleding assortiment.  
Elk gedeelte is verder nog opgedeeld in een zone 
per doelgroep zodat iedere klant zich snel  
kan oriënteren.

Bestaande indeling

Nieuwe indeling
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RUIMTELIJKE INGREPEN

De eerste sterke ingreep in de bestaande winkel 
is het plaatselijk verwijderen van  

het systeemplafond in de inkomzone.  
Hierdoor ademt de winkel en wordt  

het ruimtelijk gevoel vergroot. Bovendien wordt 
de scheiding tussen schoenen en kleding  
zo extra benadrukt. In de inkomzone is er  

een groot rond presentatie-eiland voorzien  
en is er een foodcorner waar de klanten kunnen 

verpozen tijdens en na het shoppen.  
Zo wordt winkelen bij Veja een belevenis  
en een leuke uitstap voor jong en oud. 



INDELING
Om de winkel overzichtelijk te maken is 
er in elk gedeelte een centraal infopunt 
voorzien. In het schoenen gedeelte  
is dit vormgegeven door een
cirkelvormige uitsparing. Deze is 
uitgewerkt met houten panelen in 
het plafond en een rond tapijt met 
een infobalie en daarrond enkele 
zitelementen. Bij de kledingzone is 
er een houten cirkelvormige open 
kaststructuur inclusief lichtplafond 
voorzien. Ook hier komt dezelfde 
infobalie terug in de kijker te staan.  
Deze centrale elementen zorgen 
ervoor dat de klant steeds een 
herkenningspunt in de grote winkel 
heeft en dat het personeel een goed 
overzicht krijgt over de volledige winkel.



CONCEPT
Als concept en drager van de uitwerking van vormgeving, materialen en kleuren is er gekozen om te werken rond ‘het atelier’. 
Een werkplaats waar het ambacht van de kleding en schoenen centraal staat. Dit vertaalt zich in een andere manier  
van presenteren van zowel kleding als schoenen, zodat er een boeiende beleving van de winkel voor de klant ontstaat.  
Alle displays zijn op maat ontworpen voor Veja. Zo zijn er presentatievolumes, vormgegeven als werkbakken en ateliertafels, 
voorzien in verschillende eerlijke materialen, zoals berken multiplex en grijze MDF.  
De algemene kleursetting in de winkel is rustig en eenvoudig gehouden. Dankzij de witte wanden, plafond en de neutrale 
bestaande vloer komen de displays volledig tot hun recht en zijn ze de perfecte dragers voor de kleurrijke schoenen- en  
kledingcollecties. De schoenrekken zijn zo ontworpen dat er op ooghoogte steeds een doorzicht in de winkel blijft bestaan. 
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RESULTAAT
Dankzij de nieuwe inrichting is Veja een 
overzichtelijke, aangename en rustige 
winkel geworden waar ieder gezinslid  
het naar zijn zin kan hebben en winkelen 
een totaalbeleving wordt.
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