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MVRO draagt bij aan vernieuwde omgeving van de
Bijenkorf
Bouwmanagementbureau richt filialen Eindhoven en Rotterdam mee in
Relevante HR-afbeeldingen
bij dit persbericht:

Eindhoven/Rotterdam, 8 juli 2011 - Een omgeving die inspireert. Die de bezoeker uitnodigt
en prikkelt. Vanuit die gedachte gaf de Bijenkorf onlangs een nieuwe impuls aan de filialen
in zowel Eindhoven als Rotterdam. MVRO verzorgde als bouwcoördinator de deels
vernieuwde inrichting van beide locaties.
Als bouwmanagementbureau verzorgt MVRO projecten voor de retailbranche. Zo ook recent voor
de Bijenkorf. Het warenhuis voegde in Eindhoven op de parterre de afdelingen Lederwaren en
Damesschoenen samen. Een verbouwing op 650 vierkante meter waarvoor MVRO zowel de
wanden als het meubilair leverde. In Rotterdam verbouwde de Bijenkorf 2.500 vierkante meter op
de derde verdieping, en breidde deze uit met bijna 360 vierkante meter. Op deze nieuwe
woonafdeling verzorgde MVRO het projectmanagement voor zowel de wanden en het meubilair,
als ook de vloer en een deel van de verlichting.
Lange samenwerking
In de zomer van 2010 verzorgde MVRO al een deel van de inrichting van het filiaal van de
Bijenkorf in Amsterdam. “Een klus waarvoor een korte bouwperiode stond”, vertelt Vincent
Sturkenboom, manager Formule & Design bij de Bijenkorf. “Toch verliep de inrichting heel soepel
en snel. De Bijenkorf gaat met partners graag voor een lange samenwerking. MVRO past prima
binnen dat plaatje. We zijn kritisch naar elkaar toe. Maar juist dat is de basis om samen tot een
mooi resultaat te komen.”

Enkele foto’s van de nieuwe
uitstraling in Eindhoven

Inspirerend assortiment
Als warenhuis gaat de Bijenkorf voor het meest inspirerende modeassortiment. Sturkenboom:
“We zetten in op een luxe uitstraling. Een weg die we willen inslaan op onze huidige locaties. Zo
hopen we binnenkort in zowel Utrecht als Den Haag te kunnen uitbreiden. In Den Haag gaat het
om 1.500 vierkante meter, terwijl we de oppervlakte in Utrecht willen uitbreiden van 8.000 naar
15.000 vierkante meter. Ook in deze projecten werken we samen met MVRO.”
Over MVRO
MVRO richt zich op bouwmanagement voor retailers. Vanuit standplaats Geldermalsen werkt het
bureau voor vele toonaangevende opdrachtgevers. Meedenken, transparantie en vakmanschap
staan bij MVRO hoog in het vaandel. Voor meer info: www.mvro.nl.
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