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Jullie nieuwste boek is getiteld: ‘From 
Spaces to Places’ en is een uitnodiging 
om te komen tot een herdefinitie van de 
fysieke ruimte. Hoe zien jullie de ‘place’ 
van de toekomst?
‘Wij zeggen dus dat het niet langer om de 

ruimtes gaat, maar om de plekken. Een ruimte 
is een ongedefinieerde locatie, je gaat er alleen 
heen als je echt moet. Terwijl een plek iets is 
waar je graag komt, een bestemming. Daar 
gebeurt iets, je gaat er doelgericht heen en 
er is een reden om hier te zijn. Van ‘ruimtes 
plekken maken’ is dus de rode draad. Het 
boek is vlak voor Corona, in februari 2020, 
uitgekomen en daarna is die ontwikkeling 
alleen maar zichtbaarder geworden. Veel 
mensen zitten thuis, dus als je ergens 
heengaat, moet dat iets bijzonders zijn.’

Die nieuwe visie op de fysieke ruimte 
vraagt om een nieuwe manier van 
denken. Wat is jullie advies om in te 
springen op deze ontwikkelingen?
‘Als vastgoedeigenaar heb je voor 

bepaalde bedragen die vierkante meters 
in je boeken staan. Je moet je afvragen 
of je die waarde niet moet downscalen 
voor een andere waarde want het is niet 
realistisch om te verwachten dat je daar nog 
retailmeters van gaat maken. We hebben 
immers teveel retailmeters in Nederland. Je 
moet dus niet alleen naar het commercieel 
gebruik kijken, maar naar ‘mixed use’ en 
dan kom je ook op maatschappelijke doelen 
uit. Denk aan ateliers en starts up, alles om 

van de ruimte een plek te maken, maar wel 
met een andere waarde.’

Heb je een goed voorbeeld van een plek 
waar die nieuwe waarde is toegevoegd? 
‘Wij hebben een project gedaan in het 

Zwitserse Bern waarbij we die behoefte 
aan plekken met Welle 7 echt in de praktijk 
brachten. Dat is een soort tussenstop waar 
je kan winkelen, werken en ontspannen. 
Er is op elk moment van de dag wel een 
reden om daar naartoe te gaan. Je kan jouw 
kind wegbrengen naar de kinderopvang, 
afspreken met vrienden, maar je kan ook 
naar de bar en fitnessen.’

De oorsprong van JDV ligt vooral in de 
retail. Deze ontwikkelingen vragen om 
een groter blikveld. Nu werken jullie 
al een aantal jaren voor een groot 
scala van opdrachtgevers en hebben 
ook een ervaren architectuurafdeling; 
wat is de toegevoegde waarde van deze 
combinatie?
‘De grootste uitdaging is om de 

gemeenten en de vastgoedeigenaren op 
een lijn te krijgen. Daar heb je veel lef nodig 
omdat je op een andere manier naar de 
waarde van je vastgoed moet gaan kijken. 
Dan moet je dus een bestemmingsplan 
loslaten en dat verander je niet van de ene 
op de andere dag. We werken bijvoorbeeld 
veel voor bibliotheken en dan ga je ook steeds 
meer naar mixed use: kan er misschien 
een kinderdagverblijf bij of iets anders op 

het gebied van cultuur, zorg of commercie? 
Uiteindelijk gaat het om traffic en beleving 
bieden dus je moet breder denken dan je 
eigen straatje. Ons enige doel is altijd er 
een commerciële plek van te maken. We 
zijn bezig met een fashionstore in Kijkduin 
en daar gaat bijvoorbeeld een barbier bij 
komen. Tijden veranderen, bijna alle leuke 
koffiezaakjes zijn straks dicht, maar hoeveel 
koffie hebben we nodig? We moeten op zoek 
naar avontuurlijke samenwerking, maar die 
instromende partners kunnen natuurlijk niet 
de retailhoofdprijs betalen.’

Jullie werken over de hele wereld, dus je 
hebt veel gezien. Zie je die vverbreding en 
het toevoegen van verschillende functies 
overal?
‘Zeker in de westerse wereld; retail was 

jarenlang het toverwoord, maar in alle 
westerse landen zullen die vierkante meters 
minder worden en zijn we toe aan een 
andere route. Er gebeurt van alles natuurlijk 
en dat is ook interessant; we zijn meer 
lokaal gaan kopen, hebben onze buurtcentra 
herontdekt. De maatschappelijke functie 
van een buurtwinkelcentrum is heel groot 
en dat zijn we vergeten. Maak gewoon dat 
buurtwinkelcentrum mooi.’

Dat is wel interessant; hebben 
buurtcentra meer potentie als sociale 
plek dan we denken?
‘Zeker, en in die buurtcentra moet 

je ook wat breder denken dan alleen de 

dagelijkse boodschappen; misschien moet 
er een werkplek komen, een tweedehands 
kledingwinkel, een kleine bibliotheek en 
bankjes waar mensen elkaar ongedwongen 
kunnen ontmoeten. Met alleen een 
supermarkt ben je inwisselbaar en heb je 
zo weinig toegevoegde waarde. De behoefte 
aan kleinschaligheid, weten wie je buurman 
is, heeft zich al ingezet. En door Corona zijn 
die ontwikkelingen versneld.’

Wat is je favoriete 

retailmerk:

sissy Boy; perfecte combinatie 

van fashion, home en café, het 

is een lifestyle

Wat zal de grootste 

verandering Worden 

in retaillandschap en 

zichtBaar in post covid:

veel trends die al eerder zijn 

ingezet zijn door covid versneld 

en zichtbaar geworden. zodra 

de rook is opgetrokken zullen 

veel merken uit ons vertrouwde 

retaillandschap verdwenen 

zijn. met name in de non-food 

sector (met uitzondering van 

dhz, tuin- en woonwinkels) 

heeft een flinke storm gewoed. 

verschuiving naar online 

verkoop is een blijvende trend, 

maar de fysieke winkelbeleving 

zal een enorme creatieve 

verandering ondergaan en 

klanten trekken door ultiem te 

verrassen en te inspireren

Welk retailmerk heeft 

volgens jou de Beste 

strategie online en 

offline:

geen enkel merk kan alleen 

een ‘physical’ of ‘digital’ 

strategie hebben, in de ogen 

van de klant is een merk 

‘phygital’. als het merkverhaal 

op alle touchpoints eenduidig 

wordt verteld is er sprake van 

een phygital merkbeleving. 

retailers nieuwe kansen 

aangeboord die waarschijnlijk 

zullen blijven

Waar Ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig heBt: 

op of bij het water

passie voor: 

retail, architectuur, design 

en reizen

grootste inspiratie: 

reizen door de wereld

dit raakt mij persoonlijk: 

mijn gezin

topserie netflix: 

unbelievable, echt unbelievable

favoriet vervoersmiddel:

cabrio

ultieme ontspanning:

aan het strand

Beste sportprestatie:

tenniscompetitie (op mijn 

eigen nivo)

guilty pleasure:

chocoladekoekjes en 

denkspelletjes

Beste advies:

Wees jezelf, er zijn al zoveel 

anderen

Waaruit Bestaat een 

perfecte dag voor jou:

samen met vrienden en familie, 

bbq op het strand op een 

zonovergoten dag

voor Wat in het leven Ben 

je het meest dankBaar: 

de liefde voor mensen om 

mij heen

is er iets Waarvan je al 

heel lang droomt: 

het noorderlicht zien

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erBij, Wat zou dat 

zijn: 

dan zou ik graag heel mooi 

willen kunnen zingen

Wat maakt de stad slim: 

als bestuurders en 

ontwikkelaars samen de 

nieuwe realiteit onder ogen 

zien

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

dansen bij concert van de dijk!

‘�Het�gaat�niet�langer�
om�ruimtes,�maar�om�
plekken’ JDV werkt samen met retailorganisaties over de 

hele wereld. Samen ontwikkelen en geven ze vorm 
aan succesvolle (retail-)concepten. Afgelopen 
jaar publiceerden zij alweer hun tiende boek met 
hun kijk op de markt en deelden zij een schat aan 
ervaring in concepting, design en architectuur. 
Architect en partner Jasmijn Prinssen vertelt over 
haar ideeën voor een nieuwe waardering van de 
fysieke ruimte. 

jasmijn prinssen

dat geldt niet alleen voor 

retailmerken maar ook 

voor winkelgebieden en 

winkelcentra, kijk naar 

stadshart amstelveen en 

Westfield

hoe zou een retailmerk 

zich moeten positioneren:

heel goed weten wat de 

behoefte is van je bezoeker, 

niet alleen commercieel 

maar ook emotioneel. zoek 

de verbinding met je klant, 

zorg dat je aanbod naadloos 

aansluit bij die behoefte en…

wees eerlijk!

Welk retailmerk mis je 

nu al:

de kleinere merken hebben 

mijn grootste sympathie 

en de ‘sjeu’ die zij aan de 

winkelstraten geven zal ik het 

meest missen

Wat zijn jouW top drie 

Winkelsteden:

den Bosch, utrecht, haarlem

Wat zijn jouW top drie 

Winkelcentra? in ieder 

geval één uit nederland:

1. stadshart amstelveen – 

nederland; goede sfeer en 

retailmix 

2. Welle7  - Bern, zwitserland; 

ultieme tussenstop om te 

winkelen, werken en genieten 

3. Westfield World trade center 

- new york; puur vanwege de 

grandioze architectuur van 

santiago calatrava

Wat is je top 3 favoriete 

f&B-concepten in een 

WinkelgeBied:

die kleinere onbekende 

tentjes waar je de lekkerste 

wereldgerechten kan 

ontdekken zoals the lebanese 

sajeria in de utrechtsestraat in 

amsterdam, en voor koffie ga ik 

naar joe & the juice

Welke retailconcepten 

zullen post covid 

overleven:

er zijn veel nieuwe en 

creatieve oplossingen bedacht 

gedurende de covid periode; 

ondernemers die zichzelf 

opnieuw hebben uitgevonden. 

door met een andere branche 

in zee te gaan of thuisbezorging 

serieus op te pakken hebben 

‘ De grootste 
uitdaging is om de 
gemeenten en de 
vastgoedeigenaren 
op een lijn te 
krijgen’

Blurring van functies

lindau park
duitsland


