Marije (23): 'Ik kan hier goed slagen; de kleding is niet oubollig'

Teleurgestelde klanten gaan hun C&A missen
station. Je moet je dan afvragen
wat de meerwaarde nog is van een
vestiging 500 meter verderop in
een verouderd pand.''

De tweelingzussen Iris (links) en Marije
Schildmeijer hebben net een winterjas,
broek en jurk bij C&A op het
Vredenburg gekocht.
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Ook begrip bij retaildeskundige
Rupert Parker Brady. ,,Het is een
kwestie van puur financieel
afkaarten. HC is toch de plek in
Utrecht waar het de komende jaren
gebeurt.''
Brady vermoedt dat C&A last heeft
van de H&M's, Zara's en Primarks.
Daarnaast is het pand op de hoek
St.- Jacobsstraat-Vredenburg
verouderd en heeft het filiaal in zijn
ogen veel last gehad van de
verbouwing van de
tegenovergelegen Bijenkorf en de
herinrichting van de St.Jacobsstraat.
Overvecht

C&A op het Vredenburg tussen 1940
en 1950.
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UTRECHT
Teleurstelling bij klanten, maar ook
begrip voor het besluit van C&A om
volgend jaar haar filiaal aan het
Utrechtse Vredenburg na ruim 90
jaar te sluiten.

Dat niet het C&A-filiaal Overvecht
maar dat in Kanaleneiland
dichtgaat, komt volgens makelaar
Jeroen Brouwer van JB Retail
doordat Overvecht een groter
bereik heeft. ,,Dat is meer een
shopwinkelcentrum.''
Brouwer meent dat er genoeg
gegadigden zijn voor het
leegkomende C&A-pand. Sinds de
traverse tussen de Bijenkorf en
C&A is gesloopt, is het winkelpand
een stuk aantrekkelijker geworden,
zegt hij.

Voor een Primark of een Hudson
Bay schat Brouwer het pand op de
hoek Vredenburg-St.-Jacobsstraat
met 2400 vierkante meter, verdeeld
over twee etages, iets aan de
kleine kant. Primark komt bijna
zeker in het al geruime tijd
leegstaande en aanzienlijke grotere
pand van V&D in Hoog Catharijne
of in een deel ervan.
C&A zit al sinds maart 1923 aan de
St.-Jacobsstraat, die toen nog
Korte Viestraat heette. In 1939
werden de toenmalige
modemagazijnen van het
kledingbedrijf uitgebreid en
verbouwd tot het huidige pand. In
de jaren 60 is dit nog eens
verbouwd.
Klanten betreuren de sluiting van
C&A aan het Vredenburg. Het
echtpaar Jos (67) en Ria (66)
('geen achternaam') vertelt dat het
al van kind af aan in de zaak komt.
Ria: ,,Ik ga mijn loopje missen. De
vestiging in Hoog Catharijne is net
een magazijn.''
Het filiaal in Kanaleneiland kent ze
ook. ,,Daar hebben ze een kleinere
collectie. Daar slaag ik niet.''
Quirine van der Kuip uit Huis ter
Heide heeft voor haar zoon Daan
een jas gekocht bij C&A. ,,Wij
willen dat de winkel openblijft. Je
kunt er prima terecht voor extra
grote maten.''
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Behalve die in de binnenstad gaat
ook de vestiging in winkelcentrum
Kanaleneiland over een halfjaar
dicht wegens tegenvallende
resultaten. De filialen op
grootwinkelcentrum Overvecht en
in Hoog Catharijne blijven open.
Centrummanager binnenstad
Jeroen Roose-van Leijden: ,,C&A
heeft een paar jaar geleden een
nieuwe vestiging geopend op Hoog
Catharijne. Die ligt straks aan een
van de nieuwe passages naar het
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Brouwer denkt voor de invulling
aan een warenhuis, een
kledingzaak of combinatie van
bijvoorbeeld supermarkt en horeca.
,,Ik ziet steeds meer lifestylewinkels
als Sissy Boy, Homeland en Bolia
in binnensteden.''
Hij merkt op dat in en rond de
Lange Viestraat veel gebeurt. De
Planeet en het postkantoor worden
herontwikkeld, de Bijenkorf is
verbouwd. ,,Het wordt een
warenhuispromenade.''
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Tweelingzussen
De 23-jarige tweelingzussen Marije
en Iris Schildmeijer hebben net een
winterjas, broek en jurk bij C&A op
het Vredenburg gekocht. Ze horen
donderdagmiddag voor 't eerst dat
de C&A-vestiging aan het
Vredenburg volgend jaar dichtgaat.
Marije (studente): ,,Als ik niet veel
te besteden heb, kom ik hier. Ik kan
hier goed slagen. De kleding is niet
oubollig, zoals veel mensen
denken.''
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