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Damen Vloeren B.V .wint award

Prijs voor stoffering Schouwburg Arnhem
ARNHEM ‐ Een deskundige vakjury heeft onlangs bepaald dat Schouwburg Arnhem het
best gestoffeerde project van Nederland is. Tijdens de vakbeurs Facilitair kreeg
projectinrichter Stef Damen van het Arnhemse bedrijf Damen Vloeren als beloning voor
zijn prestatie in het Arnhemse theatergebouw de felbegeerde PPI‐Award uitgereikt.
De PPI‐Award is door het Platform Projectinrichting in het leven geroepen om bijzondere
prestaties op het gebied van stoffering onder de aandacht van het publiek te brengen. In
totaal dongen 32 projectinrichters mee naar de toonaangevende prijs. Naast Schouwburg
Arnhem belandden ook de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, het hoofdkantoor van
Albert Heijn in Zaandam en het opleidingscentrum Topsport in Rotterdam in de eindronde.
De vierkoppige jury koos uiteindelijke unaniem voor Schouwburg Arnhem.
Het Arnhemse bureau BOB Interieurarchitectuur kreeg de opdracht de schouwburg opnieuw
in te richten en koos ervoor om de oorspronkelijke stijl van 1938 in ere te herstellen.
Architect Bob Kip maakte op basis van oud fotomateriaal het ontwerp voor de stoffering van
de in totaal 2000 m² tellende vloeroppervlakte. De verschillende verdiepingen met allerlei
vormen, rondingen, gangen en trappen zijn voor de maatvoering eerst ingemeten door
middel van GPS meting. Dit werd met de ontwerpen van de architect samengevoegd en bij
de Deense tapijtfabrikant Ege verwerkt in een banenplan. Nadat het tapijt met de prints
afgeleverd werd, was het de beurt aan de medewerkers van Damen Vloeren om alles
professioneel te installeren.
De vakjury spreekt van een verbluffend en oogstrelend eindresultaat. 'Het design van het
tapijt en de toegepaste kleuren, waarbij de bollen terug komen in de verlichting, heeft een
enorme impact op het gebouw. Bij binnenkomst is meteen duidelijk dat de vloerbedekking
de drager is van de sfeer binnen het theater. Dankzij de perfecte manier van installeren,
krijgt de uitstraling een extra accent. De vakkundigheid van de stoffeerders van Damen
Vloeren B.V. heeft een schitterende installatie opgeleverd', aldus de jury in haar eindrapport.
Zowel Stef Damen van Damen Vloeren en Bob Kip van BOB Interieurarchitectuur als
algemeen directeur Henk Boerhof van Schouwburg Arnhem tonen zich verheugd met het
winnen van de PPI‐Award. "Uiteindelijk gaat het hier om een unieke teamprestatie", aldus
een trotse Henk Boerhof.
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Voor meer informatie of de aanvraag van een interview kunt u contact opnemen met Stef
Damen (026‐323 11 00), Bob Kip (026‐446 34 47) of Henk Boerhof (026‐372 07 20).

