
 

OMSCHRIJVING RENOVATIE MORRES MEUBELEN, HULST 
 
Dit jaar bestaat Morres 110 jaar en mede daarom wilde DMG op deze locatie in 
Hulst de oude glorie laten herleven met een nieuwe, eigentijdse uitstraling van 
meubelboulevard Morres Meubelen. Gedurende het gehele ontwerpproces heeft 
de winkelende klant centraal gestaan. 
 
Naast Morres is Depot Zeven de tweede hoofdwinkel op deze locatie, met een 
eigen formule die afwijkend is ten opzichte van de winkelformule van Morres. En 
juist de combinatie van deze afwijkende formules werkt versterkend in het 
geheel, met directe en indirecte verbanden tot elkaar. 
 
De karakters van de hoofdformules waren een wezenlijk gegeven voor de 
ontwerpopdracht. Elke formule moest duidelijk herkenbaar zijn in de uitstraling 
van de gevel, en er moest ook verbinding en samenhang tussen beide formules 
gecreëerd worden. Daarbij stonden de thema’s eenheid en herkenbaarheid 
centraal.  
 
De verbinding is gecreëerd in het hart van de locatie, het centrale plein, waar de 
twee winkels met de hoofdingang naar elkaar toe liggen.  
Voor het creëren van eenheid en samenhang is de massavormgeving op elkaar 
afgestemd met accenten die gericht zijn op het centrale plein.  
 
De gevels zijn vervolgens afgestemd op de winkelformules; Depot Zeven is 
voorzien van een golfplaatgevel met houtelementen en voor Morres is een 
sandwichgevel met lichtlijnen toegepast. De gewenste gevelreclame is integraal 
meegenomen in de vormgeving. De bezoeker moet visueel op een natuurlijke 
wijze zijn weg kunnen vinden op het terrein.  
 
Duurzaamheid heeft in dit ontwerp met name een rol gespeeld tijdens de selectie 
van de materialen (o.a. Kingspan) en bij de keuze voor het renoveren van het 
bestaande pand i.p.v. nieuwbouw.  Bovendien is gekozen voor demontabele 
constructie.  



 

AARD VAN OPGAVE EN PROGRAMMA VAN EISEN 
 
De bestaande bebouwing van Depot Zeven en Morres was dermate verouderd en 
versleten, dat een nieuwe gevel noodzakelijk was.  
 
De behoefte aan een grotere entree, in combinatie met een nieuwe gevel en een 
nieuw uiterlijk, was het startpunt van onze opgave en een belangrijk onderdeel 
van het programma van eisen. 
 
De beide formules vullen elkaar aan en dienen om die reden qua uiterlijk ook 
familie van elkaar te zijn, maar moeten ook beide hun eigen identiteit behouden. 
 
Wat daarnaast erg belangrijk was, was dat de winkels tijdens het gehele proces 
gewoon geopend konden blijven.  
 
 
AANPAK  
 
We hebben ervoor gekozen de bestaande constructie ongemoeid te laten, omdat 
deze op geen enkele wijze extra belasting kon opnemen.  
 
Daarom is er een nieuwe wand gemaakt, die los staat van de bestaande wand. De 
uitbreidingen zijn wel integraal meegenomen in de nieuwe architectonische 
constructie. 
 

 


