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De Rode Winkel, een begrip op jeansgebied, gaf een veelzijdige opdracht: de steeg opnemen in 

de totale winkelbeleving, alle 6500 spijkerbroeken in zicht houden, veel paskamers, een bar, een 

naaiatelier én het damesassortiment vergroten. En dat alles met oog voor de geschiedenis van 

zowel pand als bedrijf. Om dit te realiseren moesten alle disciplines (interieurontwerper, architect, 

lichtontwerper, interieurbouwer) nauw samenwerken. Hoe laat je 6500 jeans zien zonder dat het 

donker en overheersend wordt? Hoe compenseer je al het daglicht vanuit de entree (binnen leek het 

al snel donker)? De steeg zet de verhouding tussen binnen en buiten op scherp: de bezoeker wordt 

vanuit de steeg naar binnen gelokt, terwijl de Denimwereld en de Maison met de bar verschillen en 

tegelijkertijd een eenheid vormen. Het resultaat is een transparant geheel met helder licht en zones 

met slimme zichtlijnen. De winkel heeft een eenvoudige belijning met de denimkast als statement: 

32,5 meter kast - bijna 300 meter jeans! - en toch luchtig door zijn open structuur. Ook de paska-

merspiegels zorgen voor ruimtelijkheid. De vormtaal in de Maison – Art Deco- en De Stijl-details - is 

geïnspireerd door de familie. Het verhoogde naaiatelier is een blikvanger die tegelijkertijd zorgt voor 

geborgenheid in de ruimte eronder. Vernieuwend is het project in het samenbrengen van binnen en 

buiten, geschiedenis en heden, collectie en magazijn, hospitality en retail, daglicht en kunstlicht. 

Door de nauwgezette en afgewogen mix van disciplines, materialen, zichtlijnen en details is dit een 

succes geworden.

VEVS integreerde de indrukwekkende hoof-

dentree van De Rode Winkel - een steeg in de 

Utrechtse binnenstad – in een interieur met 

vele verschillende werelden. Het interieur en 

de architectuur laten de geschiedenis van het 

pand én het familiebedrijf zien in een eigen-

tijdse vertaling, waarbij alles – van spiegel tot 

spijkerbroekendepot en van bar tot belichting 

- speciaal op maat is gemaakt. 

De steeg is de imposante entree van De Rode 
Winkel met aan weerszijden de Denimwereld met 
het naaiatelier; en de Maison met de damescollec-
tie en de bar. De entree is de grens en verbinder 
tussen twee werelden met verschillende sferen: 
het industriële denim en atelier enerzijds en het 
op hospitality en huiselijkheid gerichte Maison 
met de damescollectie anderzijds. Oude details 
zijn zichtbaar gebleven en gecombineerd met een 
strak ontwerp en dito belijning. 
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De grote, imposante kast die als open depot voor alle 6500 jeans dient, belichaamt ruimtelijkheid. Deze kast brengt de jeans – voor dames én heren - bij elkaar: 
een broekenbibliotheek compleet met ladder en rails. Het framework omarmt de ruimte: in de etalage zijn de kasten aan elkaar verbonden. Toch blijft het geheel 
luchtig en los van vloer en plafond met een open structuur van schappen in indigo gewassen hout. De messing strips versterken de horizontale lijnen. En de 
lampen met messing touch verbinden de kast met de servicebakens, waar alle denimwassingen op gepresenteerd liggen.

DENIM ATELIER

ARC17  /  INTERIEUR AWARD / VEVS  INTERIOR DESIGN / DE RODE WINKEL 



Een royale paskamerzone was belangrijk. De 
serie geschakelde units is een statement an sich: 
details als een klein plateau voor een telefoon of 
bril en de vilten achterwand geven een gevoel 
van uniciteit en luxe, terwijl de spiegels met repe-
terend beeld zorgen voor verbinding. 

Het naaiatelier lijkt te zweven tussen kolommen 
en springt in het oog met zijn felle kleur en wentel-
trap. De railing bestaat uit gespannen elastieken. 
De balken vloer zorgt voor een geborgen sfeer op 
de begane grond. De grote, ronde spiegel en de 
poef maken het een fijne plek in de paskamerzone. 
maken het een fijne plek in de buurt van de pas-
kamers.

DENIM ATELIER
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De bouwsporen van eerdere generaties zijn in het zicht gebleven. De Rode Winkel was eerder atelier, 
fabriek en woonhuis. Het interieur vormt een nieuwe schil binnen de architectuur en wil niet weg timme-
ren maar tonen. Zo zijn op verschillende plaatsen de vroegere ramen nog zichtbaar en is de overgang 
van stuc naar steen in de steeg zorgvuldig gekozen. De originele plafonds van balken, beton en stuc 
zijn in het zicht gehouden. De materialen geven verschillende delen van de winkel hun eigen karakter. 
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In de Maison komen de damescollectie en de bar tot hun recht. Hier is gekozen voor een diagonalen-
patroon op de wand, een zachtere belichting, zachtroze lambrisering en een huiselijker sfeer dan in de 
Denimwereld. De contrasterende materialen vormen een elegant geheel. Dit geeft karakter en spanning 
aan het interieur. De bar met zijn opvallend blauwe tegels is een eyecatcher. De messingstrips uit de 
Denimwereld komen terug in lambrisering.

De spiegels zijn speciaal ontworpen en gemaakt 
met details uit Art Deco en De Stijl, een eigentijdse 
twist van het familiebedrijf.

MAISON
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Verschillende zichtlijnen verbinden de Denimwereld, het naaiatelier en de paskamers met de steeg, de Maison 
en de bar. Het gebruik van spiegels versterkt de ruimtelijkheid en geeft overzicht. In de steeg vormen diepe, 
stalen neggen een doorkijk in de vorm van nissen op de plaats waar eerder raampartijen zaten. Grote portalen 
(ver)leiden de bezoekers de winkel ingebruikgemaakt van de speciaal ontworpen spiegels.

De belichting is aan iedere zone speciaal aangepast 
en zorgvuldig gekozen. Helder bij de grote spijker-
broekenkast om de donkere jeans en het daglicht te 
pareren. Stemmiger in de Maison, paskamers en de 
bar voor een geborgen, huiselijke sfeer.

MAISON
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