
Jack riep altijd dat hij zijn geboortestad Den Bosch nooit wilde 

verlaten, maar toen Elaine hem de bouwplannen voor dit 

appartement liet zien, was hij snel om. Inmiddels wonen ze met 

veel plezier in hun city-chic onderkomen.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon

AAN DE RAND

De bank, de twee stoelen en 
de salontafel zijn van Meridiani, 
aangeschaft via Raw Interiors.
Het zandkleurige vloerkleed is van 
B.I.C. Carpets. De staande lamp is 
van Layer by Adje, via Raw Interiors.

De wand 
is bekleed 
met behang 
Indomptée 
van Élitis.
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In de hoek van de woonkamer staat een sidetable met poef en vazen, alles geleverd door Raw Interiors. 
Op de vloer ligt geborsteld, rustiek, zwart eiken parket via Caspar Dekkers Interieurs.

“WE ZIJN OMRINGD DOOR BOMEN, 
ALSOF WE MIDDEN IN DE BOSSEN WONEN”

De zitbank, de twee fauteuils en 
de salontafel zijn van Meridiani, 
aangeschaft via Raw Interiors. 
Het zandkleurige kleed is van 
B.I.C. Carpets. De poef komt van 
Raw Interiors. De open haard is 
geplaatst door De Groot Kachels. 
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Jack en Elaine hadden helemaal geen plannen om te verhui-

zen. Maar toen ze op vakantie waren en de tijd hadden om een 

beetje te dagdromen, ontdekte Elaine de plannen voor een 

nieuw appartementencomplex in een buurgemeente. “Ik vroeg 

aan Jack: hoe stellig ben jij met het blijven wonen binnen de 

stadsgrenzen? Want dit appartement is op loopafstand van het 

stadscentrum.” Hij keek kritisch en kon niet anders dan enthou-

siast reageren. We hebben aan de rand van het zwembad in 

Spanje de koop helemaal in gang gezet. Op onze eerste dag dat 

we terug waren in Nederland hebben we het definitief gekocht.”

SUBTIEL

De ruime opzet en het grote dakterras trokken het echtpaar over 

de streep. Elaine: “Je denkt al snel dat een appartement kleiner 

is dan een gewone woning, maar qua woonoppervlakte zijn we 

er juist op vooruit gegaan. We kozen heel bewust voor dit hoek- 

appartement omdat we hier omringd zijn door bomen, alsof 

we midden in de bossen wonen. Dat geeft een heel vrij gevoel. 

En omdat we twee jaar moesten wachten tot het gebouw klaar 

was, hebben we veel tijd kunnen stoppen in het zoeken naar de 

optimale invulling. Wij zijn allebei behoorlijk perfectionistisch en 

wilden het hier helemaal top maken. Met moodboards kwamen 

we erachter dat de sfeer donker, warm en knus moest worden. 

Een comfortabel high-end interieur, maar zonder bling, want 

we houden de luxe graag een beetje subtiel.”

HELEMAAL GOED

“Met de deskundige hulp van Silvia van Caspar Dekkers Interi-

eurs vonden we een mooie betonvloer in de keuken die naad-

loos aansluit op het zwarte parket dat in het hele appartement 

ligt”, vertelt Jack. “Ook alle raambekleding komt via haar, we zijn 

er helemaal blij mee. Er zijn een paar meubels meegekomen 

uit ons vorige huis, maar met het creatieve advies van Erwin 

van Raw Interiors hebben we het met nieuwe en een aantal op 

maat gemaakte items helemaal aangevuld. Dankzij zijn styling 

is het hier zo ontzettend mooi geworden. Elaine en ik hebben 

nog elke keer als we binnenkomen een wauwgevoel, terwijl we 

er toch al anderhalf jaar wonen. En of ik Den Bosch mis? Wel-

nee, daar fietsen we in tien minuten naartoe. Ik heb nog geen 

seconde spijt gehad van onze verhuizing.”

“WE HEBBEN NOG 
ELKE KEER ALS WE 
BINNENKOMEN EEN 
WAUWGEVOEL”

De extra zithoek bij de loggia. De zwart 
eiken wandkast komt van Raw Interiors. 
Ook de booglamp, de stoelen, de tafeltjes 
in hoogglans wit met messing top, het 
zwart-witte poefje en het bruine vloerkleed 
van merino zijn gekocht bij Raw Interiors. 
Het kunstwerk is van Astrid Van den Bosch, 
aangeschaft via Raw Interiors.

Soms heb je de behoefde om 
even alleen te zijn. Een aparte, 
kleine zithoek is een luxe in een 
interieur dat verder heel open is.
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DECOTIP: KIES ZELF JE UITZICHT
Bewoner Jack: “Omdat ik een trotse Bosschenaar ben, hebben we 

door Studio 29 Fotografie een unieke fotocollage laten maken van 

alle toplocaties in de stad. Die hangt prominent op de wand bij 

onze eettafel. Zo heb ik altijd zicht op mijn favoriete plekjes.”

De keuken is op maat gemaakt door 
Van Wanrooij Keuken, Badkamer en 
Tegel Warenhuys. De gordijnen van 

Romo komen via Caspar Dekkers 
Interieurs. Op de vloer ligt BetonDesign, 

ook via Caspar Dekkers Interieurs.
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Twee grote planten op voetstuk voegen grandeur aan de entree toe.

GOED IDEE: RUIMTE VOOR ME-TIME
Bewoonster Elaine: “Jack heeft een eigen kantoor in huis waar hij sinds de 

corona-crisis dagelijks werkt, maar ik heb ook mijn eigen stekje. De ruimte 

waar een extra zithoek bij de loggia is gemaakt, is de plek waar ik graag 

relax, lees en naar muziek luister.”

Het bed is van Swiss Sense, het 
beddengoed komt van Raw Interiors. 
Het behang op de achterwand is van 

Élitis, via Raw Interiors. 
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De badkamer is op maat gemaakt door 
Van Wanrooij Keuken, Badkamer en Tegel 
Warenhuys. Het badkamermeubel No Limit 
is van Detremmerie. De kranen komen uit 
de serie Laddy van HotBath. 

“EEN COMFORTABEL HIGH-END INTERIEUR, 
MAAR ZONDER BLING, WANT WE HOUDEN 
DE LUXE GRAAG EEN BEETJE SUBTIEL”
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