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Redevco won in april dit jaar de NRW Jaarprijs met het 
project Kleiweg Gouda. Is er een vergelijking mogelijk 
tussen het Zaanse project en Gouda?

werkzaamheden de winkels open te houden. Dat was 
niet gemakkelijk en daarom hebben we er in Zaandam 
voor gekozen om  tijdelijk onder te brengen in een 

-

-
maal zorgvuldig te laten verwijderen. Het was dus nauwe-
lijks een optie de winkel tijdens de bouw open te houden 
en dat had ook veel meer tijd gekost. Nu hebben we het 

september kon de winkel open.’

Op een bepaalde manier doen de twee projecten aan 
elkaar denken, maar Zaandam is toch duidelijk expres-
siever. Wat is daar de gedachte achter?

het herstel zoveel mogelijk bij de stijl van de authentieke 
panden die er al stonden te blijven. Maar hier in Zaan-
dam was van dat authentieke niet veel meer over en aan 

In het verlengde van het spraakmakende 

Inverdan-project in Zaandam stond aan 

de Gedempte Gracht vele decennia het 

in robuust beton opgetrokken C&A-pand. 

Eigenaar Redevco zag kansen om dit pand 

niet alleen technisch duurzamer te maken, 

maar ook nog eens passend binnen de 

nieuwe stijl die het centrum van Zaandam nu 

zo kenmerkt. Shopping Centre NEWS sprak op 

locatie met Robert Bakker die voor Redevco 

de herontwikkeling coördineerde.
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Robert Bakker

FOTO'S: SCN



SCN 2014 | 514

PROJECTEN

een totaal ander uitgangspunt. Met het 

gekozen om de bekende groene huisjes zoals 

te nemen en daarmee te gaan spelen. Dat 
thema is bij het stadhuis enorm uitvergroot 

-

-
lende manieren mee is omgegaan.’

Als we naar de foto’s van het oude C&A-
pand kijken, dan zie je één betonblok 
staan. Nu zie je eigenlijk drie of vier – als je 
de achterzijde meeneemt – verschillende 
panden staan.

-

-

-
senpositie in. Het zijn dus wel enorm grote 

verdelen krijg je de overgang die beoogd was. 

Bij dit pand moesten jullie vanwege de 
ligging ook aandacht besteden aan de 
achterzijde, het marktplein. Dat is gedaan 
in de vorm van een flinke Zaanse schuur. 
Waarom deze keuze?

pand dezelfde diepte zou krijgen als de ove-
rige panden. Dat zou betekenen dat we meer 
dan de helft minder diep hadden moeten 

-

 over twee lagen 

een bepaalde breedte-diepteverhouding en 
dat was in die opzet ook niet meer mogelijk.  

standpunten – kunnen oplossen. Zo wilde 
de gemeente dat de toren van de Hermitage 

-
sing is gevonden in onze tweede en derde 

niet meer nodig en dat hebben we gesloopt. 
De nieuwbouw kreeg met het ontwerp van de 

-

de Hermitagetoren is dit denk ik een mooie 
-

met een hele mooie mos-sedum bedekking. 

een hekwerk met een geringe spatiering 

op een betonnen kolos met een bitumen dak 

Redevco is met deze herontwikkeling 
ook huisbaas geworden van een aantal 
diersoorten. 

ook bij dit pand volledig ingezet om er een 

Het is veel groter dan een 
Zaans huisje, maar het 
komt toch dichter bij de 

menselijke maat

De nieuwe C&A aan de Gedempte Gracht, Zaandam. Inzet: interieur nieuwe stijl voor C&A



SCN 2014 | 5 15

PROJECTEN

zo duurzaam mogelijk pand van te maken. 
BREEAM 

daarvoor te klein en hebben we gekozen voor 
BREEAM in use -

naar de stand van het gebouw en daarop 
moet inspelen. Dat hebben we gedaan en 

dakpannen waarin vogels kunnen nestelen.’

Redevco doet veel met BREEAM, maar niet 
overal is de aanpak dezelfde. 

net aan een pass
gekeken naar wat we allemaal misten om de 

very good te behalen. Die punten heb-
ben we in het programma van eisen opge-

-
goedeigenaar waren en een deel voor de win-

eigenaar hebben we bijvoorbeeld veel werk 
gemaakt van de isolatiewaarde. Dat was 

hebben laten staan en de nieuwe er tegenaan 

denk ik goed uit.’

Het pand heeft imitatieramen en ondiepe 
etalagekasten aan de zijkant. Hoe dat zo?

de juiste uitstraling. Daar horen dan ramen 
en etalages bij. Maar vanuit de winkel gezien 
was er op die plekken geen behoefte aan. 
Daarom hebben we er voor gekozen om 
een aantal imitatieramen te plaatsen en de 

hebben we meer geprobeerd om de gevel 
-

ving. Hier in dit gebied is stedenbouwkundig 
voor een totaal andere invalshoek gekozen 

hier dan ook.’
-

heeft meestal maar één voorkant en een 
-

rading plaats vindt. Daarom vind ik dat we 

hebben.’  ←

Ecologische dakbedekking van mos en sedum

Aan de zijkant zijn imitatieramen toegepast ter wille van het straatbeeld
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