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Kom samen met een
introducé gezellig netwerken op
de 208ste Cornerbijeenkomst
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17 oktober 2013

1,5 miljoen bezoekers per jaar

IKEA Zaanstad, nieuwe vestiging met
Bruynzeel-identiteit

Met een verwacht aantal bezoekers van 1,5 miljoen per jaar draagt
de nieuwe vestiging bij aan de aantrekkingskracht en bekendheid van
Zaanstad als winkelstad. Hier kunnen ook andere bedrijven op zowel

17.00 – 17.30 uur

bedrijventerrein Zuiderhout als in het centrum van Zaandam van

Ontvangst

profiteren. Door de toename van bezoekers neemt ook de verkeers-

Egbert Dijkstra, Property Manager IKEA NL

PROGRAMMA
17 OKTOBER 2013

belasting op Zuiderhout verder toe. IKEA spant zich in om in samenwerking met de desbetreffende autoriteiten zorg te dragen voor een

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter

De nieuw te bouwen IKEA in Zaanstad krijgt de Bruynzeel-identiteit mee.

soepele verkeersafhandeling van en naar de vestiging in Zaanstad.

Knevel Architecten heeft in opdracht van IKEA het ontwerp gemaakt dat

17.40 – 17.50 uur

Om dit verkeer soepel af te wikkelen, zijn aanpassingen noodzakelijk.

Actualiteiten

tegemoetkomt aan de wens van Zaanstad om de Bruynzeel-identiteit erin te

Daarvoor heeft de gemeente Zaanstad inmiddels een bestemmings-

vervatten. Het ontwerp kenmerkt zich door de combinatie van het bekende

planprocedure opgestart. De plannen voorzien onder meer in een

17.50 – 18.40 uur

IKEA-concept met diverse verwijzingen naar Bruynzeel. Zo is bijvoorbeeld de

extra aansluiting van de Provincialeweg, een rotonde nabij de toe-

Presentatie door

karakteristieke dakconstructie van de Bruynzeelpanden, de ‘zaagtand’, terug

komstige vestiging van IKEA en een aantal andere maatregelen op de

Egbert Dijkstra

te vinden als een stalen rand met een industrieel karakter. Om deze vorm te

toeleidende wegen en de wegen op Zuiderhout-Noord zelf.

Vragen stellen en discussie

verbinden met het Bruynzeelplein is het gehele IKEA-ontwerp op een plint (de
parkeergarage) geplaatst. Zo lijkt het of IKEA er als het ware los op is gezet.

Derde vestiging in de regio
IKEA wil met de nieuwe vestiging haar positie in de regio Amsterdam

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter

Investering van circa 70 miljoen

versterken. Naast IKEA Amsterdam en Haarlem, is IKEA Zaanstad

18.40 – 19.00 uur

Op de Cornerbijeenkomst van 14 april 2011 presenteerde Koert Hans Smit

de derde vestiging in deze regio. Voor de nieuwe IKEA vestiging

Netwerken

(directeur Converce DC) zijn plannen voor de herontwikkeling van het

werkt Egbert Dijkstra (49-jaar), Property Manager IKEA NL, nauw

Bruynzeelcomplex. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en de realisatie

samen met de gemeente Zaanstad om de nieuwe vestiging zo goed

19.00 uur

van IKEA Zaanstad voegt aan de herontwikkeling een nieuw hoofdstuk toe.

mogelijk in te plannen in het bedrijventerrein Zuiderhout en zo snel

Een ‘hapje eten’ en netwerken

IKEA Nederland zal circa 70 miljoen euro investeren in de bouw van IKEA Zaanstad, de vestiging levert

mogelijk in aanvang te nemen. Op deze bijeenkomst zal hij ons bij-

in eerste instantie ongeveer 400 directe banen op. Bij de bouw van de nieuwe vestiging in Zaanstad zal

praten over IKEA, haar plannen en actuele ontwikkelingen. Al met

IKEA waar mogelijk het lokale bedrijfsleven betrekken.

al een zeer boeiende en spraakmakende ontwikkeling. Kortom een

Egbert Dijkstra

presentatie die u niet mag missen.

Keukennieuws
Verrassingsbuffet met dessert
Cornerprijs € 17,50

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

1984 - 2013 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

