Poging om logo van
Bruynzeel te redden
Willemien Schenkeveld

Zaandam * Terwijl de sloop van de
Bruynzeelhallen in Zaandam snel
vordert, wordt er nog een poging
gedaan het logo te redden. Maar dat
hangt af van de vaardigheid van de
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slopers.

Vier hallen van het Bruynzeelcomplcx in Zaandam worden gesloopt om plaats te maken voor een Ikea. WRK JONCEJANS

Het woord 'Bruynzccl' op de kop
van één van de hallen, te zien vanaf
de Provincialcwcg, is het laatste dat
duidelijk verwijst naar de jarcnlange aanwezigheid van het enorme
houtverwerkende bedrijf in Zaandam. Jammer als dat verdwijnt,
vindt Bruynzccl Keukens, de bcI.mgrijkste overgebleven loot van de
Bruynzecl-stam, met een hoofdkantoor in Bergen op Zoom. Het bedrijf
wil de letters graag hebben.
Maar dat blijkt lastig. De Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeckanaalgebicd(RON),eigenaar van de grond en opdrachtgever
van de sloop, heeft laten weten dat
het een dure operatic wordt. „Ze
hebben ons gemaild dat wc de letters wel mogen hebben, als wc ze eraf halen. Maar dat zou met een
kraan moeten, die op een ponton in
het water staat. Daar hebben we hèlaas geen budget voor", vertelt marketingmedewerkster Cheyenne van

Akkeren van Bruynzccl Keukens,
„De slopers zouden nu toch gaan
proberen de letters te redden. Maar
het is niet gezegd dat dat lukt." Dircctcur Rcmko Schnicdcrs van de
RON was donderdag niet bcreikbaar voor commentaar.
De vier hallen blijken trouwens een
gemeentelijk monument te zijn, net
als het hele Bruynzeelcomplcx.
„Tijdens de onderhandelingen met
Ikca is door het college besloten dat
delen van het monument - de wat
minder betekenisvolle lange hallen
- gesloopt mogen worden en dat het
andere deel, namelijk het plein, opgeknapt wordt", laat een gemecntewoordvoerder weten. „Het is een
weloverwogen beslissing over monumcnten met wat minder waarde
en we krijgen er met de komst van
Ikea een hoop arbeidsplaatsen voor
terug."

