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‘Plekken van ontmoeting,
beleving en gemak’

‘From spaces to places’ heet het nieuwste boek van JDV. Hierin richt het 
ontwerpbureau uit Maarssen de aandacht op ‘vergeten plekken’. ‘Het gaat erom 

ruimten zo in te vullen dat ze beleving en verbinding brengen’, 
zeggen Jasmijn Prinssen en Jan Willem van Aardenne.

JDV is als bureau voor ‘concept, design, architecture’ 
actief in meer dan zestig landen. De 50 medewerkers - 
creatievelingen en strategen - denken altijd commercieel: 
hoe trekken we mensen ergens naartoe? Daarbij maakt 
space - uitwisselbaar, functioneel, zonder kleur en 
karakter - plaats voor place: uniek, emotioneel, met 
betekenis en een verhaal.

Traditionele retail verdwijnt steeds meer; 
funshopping en events hebben de toekomst. Lege 
gebouwen of pleinen moeten daarom een echte functie 
krijgen om ze het bezoeken waard te maken. Het sociale 
karakter gaat dan boven het commerciële. ‘We willen 
ménsen trekken, de focus ligt niet op consumenten’, 
zegt Jasmijn Prinssen. Dat vereist lef, maar JDV 
bewijst dat het werkt en toont het effect van een goed 
concept. Zo zorgt een supermarktketenvoor duurzame 
werkgelegenheid in Nairobi en werd een voormalig 
postsorteergebouw het bruisend hart van Bern.

Euroshop, de retailbeurs in Düsseldorf waar het boek 
werd gepresenteerd, ging half februari nog door. Maar 
kort daarna kwam door de lockdown het verhaal 
over spaces en places even op de achtergrond. Toch 
onderstreept juist de nieuwe realiteit het belang van 
goed doordachte retailconcepten. ‘Mensen zijn sociale 
dieren’, zegt Jan Willem van Aardenne. ‘Dat is maar 
weer gebleken; ze willen elkaar ontmoeten. Als je daar 
een goede oplossing voor hebt en zorgt voor verbinding, 
dan wordt een plek al snel relevant.’ 

Waarom is beleving zo belangrijk in de retailsector?
Jasmijn: ‘Mensen kunnen overal naartoe, dus je moet 
als retailer echt je best doen om zichtbaar te zijn en te 
blijven. Van je ruimte een beleving maken, dat is dé 
reden om erheen te gaan. In een maatschappij waarin 
mensen steeds eerder verzadigd raken, kun je niet stil 
blijven staan. Je moet tegen de stroom ingaan, anders 
verdwijn je in de grijze massa en kun je vroeg of laat je 
deuren sluiten.’

Wat is de belangrijkste voorWaarde om van een 
sPace een Place te maken?
Jan Willem: ‘Goede openbare ruimte, flexibiliteit van het 
gebouw en bereikbaarheid.’ 
Jasmijn: ‘Er moet aan een behoefte worden voldaan van 
bewoners, bezoekers en passanten. Van tevoren moet je 
goed weten waar zij behoefte aan hebben.’
Jan Willem: ‘Neem Naivas, de grootste supermarktketen 
van Kenia. Door locaties uit te zoeken aan de 
buitenranden van Nairobi maken ze plekken van 
betekenis voor de lokale bevolking. Mensen uit de 
buurt vinden er een baan, voedsel is bereikbaar. Een 
achterstandswijk wordt zo een ‘place to be’, dat heeft een 
enorm positief effect op de omgeving.’
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Welke kansen zien jullie in nederland?
Jasmijn: ‘In de stad neemt de druk op de vierkante 
meters en de logistiek toe. Dat vraagt om andere 
oplossingen, anders denken over de invulling van de 
openbare ruimte. Door functies aan elkaar te koppelen 
ontstaan nieuwe verblijfsgebieden. Plekken van 
ontmoeting, beleving en gemak. In het Zwitserse Bern 
realiseerden we het urban center Welle 7, een voormalig 
postsorteergebouw op het centraal station met retail, 
gastronomie, een businesscenter, kapper, restaurants, 
kinderdagverblijf en fitnessruimte. Je kunt er alles 
behalve slapen. Het is een enorm succes en dat op een 
locatie waar niets was. Zo’n grootse aanpak als in Bern is 
uniek, maar ook Nederland heeft kansrijke plekken.’

Wat is je favoriete 

retailmerk?

Jasmijn: sissyboy: 

Fashion + living + 

Kitchen + Café = 

lifestyle

Jan Willem: De 

Bijenkorf

Hoe gaat amazon Het 

WinkellandscHap 

veranderen?

Jasmijn: Amazon 

lijkt alle kaarten 

in handen te 

hebben om snel 

een sterke positie 

in de nederlandse 

Welke bijvoorbeeld? 
Jasmijn: ‘Onze handen jeuken om de buurtwinkelcentra
aan te pakken. Er is te veel leegstand, dat vindt niemand fijn.’

Wat is het belang van mixed-use in Winkelgebieden?
Jan Willem: ‘Het winkelcentrum als ontmoetingsplek is 
enorm belangrijk en kan daarbij niet zonder food. Lang 
was er te veel van hetzelfde. Het is noodzaak om je te 
onderscheiden van de concurrentie. Achter ‘beleving’ zit 
evengoed een commerciële gedachte.’
Jasmijn: ‘Maar het vraagt wel lef om kostbare vierkante 
meters ‘weg te geven’ aan iets ongrijpbaars als ‘beleving’. 
Het lijkt zich niet zomaar terug te verdienen, maar doet 
dat uiteindelijk wel.’

markt te kunnen 

veroveren; 

prijs, aanbod, 

toegankelijkheid 

en service. Maar 

Amazon zal eerst 

vertrouwen moeten 

winnen van de 

nederlandse klant. 

We hebben al 

sterke online spelers 

in nederland en 

daar zijn we best 

trots op. een groot 

buitenlands merk 

zal haar best 

moeten doen om 

Lindaupark Germany

Fairprice Singapore

Bravo Azerbaijan

Welle7 Bern

hoe belangrijk is de sociale meerWaarde voor het 
voortbestaan van Winkelgebieden?
Jasmijn: ‘Een project heeft meer kans van slagen als 
je ruimte geeft aan kleine lokale initiatieven. Betrek 
bewoners en ondernemers uit de buurt bij de invulling 
van mixed-use. Zorg dat een plek niet inwisselbaar 
wordt en echt verankerd ligt aan die locatie. Geef hem 
vervolgens terug aan de gemeenschap, zeker binnen een 
woongebied. Van de lokale mensen moet je het hebben. 
Zonder  hen verliest een locatie zijn kracht.’

‘ Het vraagt Wel lef om kostbare 
vierkante meters ‘Weg te geven’ aan 
iets ongrijpbaars als ‘beleving’’

dit vertrouwen te 

winnen.

Jan Willem: Het 

blijft in nederland 

nog even 

afwachten, voor 

alsnog vind ik ze 

niet veel toevoegen.

Welk retailmerk 

Heeft volgens jou 

de beste strategie 

online en offline?

Jasmijn: Het zijn 

twee verschillende 

werelden die 

verschillende 

momenten in de 

customer journey 

pakken en toch 

heel slim hetzelfde 

verhaal moeten 

vertellen. elk merk 

dat de balans 

opzoekt tussen 

fysieke winkels 

met beleving en 

een operationeel 

gedreven website 

heeft de juiste 

strategie te pakken.

Jan Willem: Albert 

Heijn

Wat zijn jouW top 

drie Winkelsteden? 

Jasmijn: Den 

Bosch, Maastricht, 

Utrecht Jan Willem: 

Amsterdam, 

leiden, londen

Wat zijn jouW top 

drie Winkelcentra? 

Jasmijn: Welle7 in 

Bern (Zwitserland): 

de perfecte 

tussenstop tussen 

thuis en werk, om 

te shoppen, te eten, 

te ontmoeten en te 

ontspannen 

stadshart 

Amstelveen: sterk 

merk met een goede 

mix van retailers en 

een fijne sfeer

Hoog Catharijne 

Utrecht: een 

buitenlandse 

beleving en perfecte 

combinatie met 

de karakteristieke 

binnenstad van 

Utrecht 

Jan Willem: Hoog 

Catharijne, Bikini 

Berlijn. Verder ben 

ik erg benieuwd 

naar the Mall of the 

netherlands

Wat is je top drie 

favoriete f&b-

concepten in een 

Winkelgebied?

Jasmijn: Joe & The 

Juice, Poke Bowl, 

HeMA

Wie of Welke partij is 

de retailbelofte van 

Het jaar?

Jasmijn: ik geloof 

in de kracht van 

kleinere partijen; 

lokale ondernemers 

met een eerlijk 

product en een echt 

verhaal. nieuwe 

buisnessmodellen 

maken plaats voor 

bestaande, minder 

omzet gedreven, 

meer gericht op 

het bieden van 

beleving, plekken 

om te ontmoeten en 

te zijn. 

Wat zijn de drie 

beste lokale 

Helden?

Jasmijn: elke lokale 

ondernemer is een 

held

Jan Willem: Mamie 

Gourmande, 

leiden, Het 

perfecte Franse 

bakkertje.

Welk nieuW 

retailconcept 

Willen We 

zien landen in 

nederland?

Jasmijn: Kleine 

persoonlijke 

concepten uit 

bijvoorbeeld Japan

passie voor? 

Jasmijn: retail, 

architectuur, kunst 

en reizen

Jan Willem: 

Architectuur

mijn verborgen 

talent?

Jasmijn: Wordfeud 

Wat Wil ik nog 

bijleren?

Jasmijn: Digitaal 

integreren in 

fysieke omgeving 

Jan Willem: revit

missie voor 2020?

Jasmijn: leren van 

wat we wereldwijd 

met de coronacrisis 

meemaken

Jan Willem: 

10 gebouwen 

realiseren op 3 

continenten

dit raakt mij 

persoonlijk?

Jasmijn: Mijn 

kinderen

Jan Willem: familie

mijn inspiratiebron?

Jasmijn: reizen

Jan Willem: renzo 

Piano 

de ultieme 

ontspanning?

Jasmijn: shoppen

Jan Willem: 

Uitwaaien op het 

strand

leukste stedentrip?

Jasmijn: Den 

Bosch

Jan Willem: 

Barcelona

beste zakendiner?

Jasmijn: ronde 

tafel eet-discussies 

bij ons op 

lounge@7

Jan Willem: 

Carnivore, nairobi

grootste irritatie?

Jasmijn: Wel 

zeggen, niet doen

Jan Willem: slechte 

wifi verbinding

Jan Willem: ‘In Azerbeidzjan hebben we in de stad 
Baku een gebied aangepakt tussen twee flats, waar in 
het restgroen vooral afval werd gedropt. Nu ligt daar een 
paviljoen met supermarkt en horeca, er zijn moestuintjes, 
een speeltuin en voorzieningen voor senioren. Het hele 
gebied is opgekrikt. We zijn ook op grotere schaal actief, 
zoals in het Duitse Lindau. Een voormalig industrieterrein 
wordt een multifunctioneel gebied met retail, 400 
woningen, kantoren en gastronomie.’

hoe beïnvloedt de huidige crisis en de anderhalve 
meter economie jullie kijk oP retail?
Jasmijn: ‘Wij ontwikkelen continu creatieve concepten 
en het lukt ons vast ook wel een ‘crisis proof’ variant 
te bedenken. We zitten nog midden in dat proces, 
maar nemen altijd de behoefte van consumenten 
als uitgangspunt. Nu is dat een schone, veilige en 
betrouwbare retailomgeving. Maar mensen blijven 
sociale wezens die elkaar willen ontmoeten. Daar ligt de 
uitdaging.’ ■                                          www.josdevries.eu


