
Sabine had het altijd al geweten: “Op deze plek wil ik ooit wonen.” Samen met Eugène begon 
ze een nieuw leven in een ruim en licht appartement, op die droomplek in hartje ‘s-Hertogenbosch.

 “We zijn tot rust gekomen.”

Tekst: Monique Geertsen - Fotografie: Henny van Belkom

NIEUW BESTAAN IN 
BOSSCHE BINNENSTAD

Een grote ruimte vraagt om grote meubels, zoals in de woon-
kamer waar een meterslange bank van Meridiani en enkele ro-
buuste fauteuils de ruimte vullen. De linnen bekleding in diverse 
naturelle tinten geeft er tegelijk iets luchtigs aan. Het tapijt komt 
mooi uit onder twee glazen salontafels op wielen. 
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had haar eigen huis met tuin al te koop gezet. “Het werd 
allemaal te veel werk”. 

Over de drempel
Eugène had er meer moeite mee om zijn grote huis en 
tuin vaarwel te zeggen. “Ik was er erg aan gehecht. De 
overgang naar een appartement was groot. Een huis 
vind ik persoonlijker. Bij een appartementengebouw ga 
je op in het collectief. Ik moest echt even een drempel 
over.” Haar enthousiasme trok hem over de streep. “De 
hele stad is nu onze tuin”, zegt hij tevreden. “Alleen heb-
ben wij er geen onderhoud aan, we hoeven alleen maar 
te genieten. We zijn vaak op reis of in ons Spaanse huis. 
Dan is het belangrijk om veilig te wonen zonder zorgen. 
Wij willen een maximaal rendement halen uit de rest 
van ons leven. Met dit appartement kan dat. Daarom 
voelen we ons bevoorrecht.”

Sabine en Eugène woonden allebei al in de buurt van 
’s-Hertogenbosch, maar niet samen: hij vertoefde 

aan de westkant en zij aan de oostkant, allebei in een 
groot huis met dito tuin. Nadat hun gezinnen waren uit-
gevlogen besloten ze voortaan met elkaar hun leven te 
delen. Tijd voor een nieuw begin.

Verliefd op een plek
Ondertussen had Sabine haar hart verpand aan een 
nieuw te bouwen appartement in een kleinschalig com-
plex met twaalf woningen, aan de rand van de binnen-
stad van ‘s-Hertogenbosch. Ze was al lang verliefd op 
de plek. “Al toen ik er als jong meisje langs reed, dacht 
ik, hier wil ik later ooit wonen.” Het beste van alle we-
relden, zo aan de rand van de gezellige Bossche binnen-
stad, met aan de achterkant uitzicht op de kathedraal 
Sint Jan en aan de voorzijde over Het Bossche Broek. Ze 

Foto links: de vloer  bestaat uit brede planken van gerookt eiken, in de keuken en woonkamer gelegd in Hongaarse Punt. Ook van eiken zijn de monumentale 
deuren met extra brede kozijnen naar de slaapkamer. De vloer en deuren zijn van H&T Vloeren te Eindhoven. Foto midden: de woonkamer is groot en licht, met 
als blikvanger een robuuste open haard op gas. Op de rand van de schouw staat een decoratief stuk dat ooit deel uitmaakte van de kathedraal Sint Jan.

Het vrouwenportret (geschilderd door Stefanie Werner) naast 
de open haard was de basis voor het kleurenpalet in het apparte-
ment: naturelle en olijfgroene tinten met een enkel rood accent. 
Over de hele breedte van het appartement zijn er grote en brede 
ramen. Linnen gordijnen in afwisselende tinten licht- en donker-
grijs spelen met licht en donker. 
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Foto links: de 4,5 meter lange eettafel is regelmatig het middelpunt van gezellige etentjes. Sabine kookt graag en vindt het leuk mensen over de vloer te heb-
ben. Foto rechts: vanuit de entree sta je meteen in de tuinkamer, een brede erker waar twee fauteuils naar brede openslaande ramen staan gericht. “Heerlijk 
die ramen wagenwijd open zetten, en dan maar genieten van het uitzicht en het licht.”

Sabines broer tekende de ruim vier meter lange keuken, die geen bovenkastjes heeft maar wel een bijna even lange schouw waarop een collectie glaswerk prijkt. 
Het werkblad is van composiet. Geen gerecht is te moeilijk voor het stoere Viking-fornuis. In een gangetje achter de keukenwand werd een zee aan opbergruimte 
gecreëerd in een soort pantry. De keuken werd gebouwd door de firma Deco uit Veghel.

Grote lijnen
Eigenlijk is hun appartement, waarin ze nu twee jaar 
wonen, samengesteld uit twee appartementen. Het 
ene is een L-vorm, het andere een rechthoek die in de 
L-vorm past. Daardoor hebben ze een zee aan ruimte 
met een totaal woonoppervlak van 365 vierkante meter, 
en een breedte van 32 meter. Maximaal zicht naar bui-
ten, dankzij grote brede raampartijen waardoor het licht 
ongehinderd naar binnen kan stromen. Ze hebben het 
appartement helemaal naar eigen smaak ingedeeld en 
ingericht. “Dat komt vooral op conto van Sabine”, lacht 
Eugène. “Ze was er voortdurend mee bezig.” Sabine: 
“Ik heb niet alles gedaan, hoor. Mijn broer, die vormge-
ver is, heeft geholpen met de indeling, de grote lijnen, 

de verhoudingen. Hij heeft ook de keuken en alle maat-
werkkasten getekend.” 

Consequente rust
Om maximaal van de ruimte te profiteren werd de inde-
ling heel consequent doorgevoerd, waardoor het geheel 
een grote rust uitstraalt. Veel deuren zijn er niet te be-
kennen, behalve die naar hun slaapkamer en de logeer-
kamer. Alle ruimtes vloeien in elkaar over maar dankzij 
de uitgekiende plaatsing van wanden is het geen grote 
open ruimte maar zijn er hoekjes en gangetjes ontstaan. 
“Achter ieder hoekje begint een ander verhaal. Het 
geeft een fijne spanning om niet meteen alles te over-
zien”, vindt Sabine. Daardoor is de woning, ondanks het 

Wat al jaren in Sabines 
hoofd leefde, leeft nu 
in ons huis. Alles klopt 
als een bus”

grote woonoppervlak, opvallend intiem. Ruimtes intie-
mer maken, maar anderzijds optisch vergroten, ook dat 
hebben ze in hun vingers. “Om de plafonds hoger te 
doen lijken dan ze zijn, hebben we de schilderijen lager 
gehangen dan je zou verwachten. Dat scheelt voor het 
oog enorm.” 

Rode accenten
Ook het kleurenpalet draagt bij aan het gevoel van rust. 
Basis is een vrouwenportret gemaakt door Stefanie 
Werner, dat nu prominent naast de open haard hangt. 
Toen Sabine het ooit kocht, dacht ze meteen: “Dat wor-
den de kleuren van mijn nieuwe huis.” Veel naturellen, 
zachte olijfgroene tinten en een enkel rood accent. “Ie-

[ BINNENKIJKEN ]

Stijlvol Wonen  171170  Stijlvol Wonen



[ BINNENKIJKEN ]

Stijlvol Wonen  173172  Stijlvol Wonen

De slaapkamer is fris en licht gehouden, in wit en lichtgrijs met een 
toefje blauw. Het bed staat gericht naar het uitzicht. “‘s Morgens zet-
ten we de achterkant omhoog en dan is het genieten van de ochtend-
zon boven de velden.”



Zo werd alles mooi verweven waardoor ze er beiden 
hun ’home’ hebben gevonden. 

Tassen vol stoffen en stalen
Kers op de taart is de uitgekiende verlichting. “Ver-
lichting maakt de sfeer”, vindt Eugène. Overal hangen 
plafondspots waarmee hun kunstvoorwerpen en schil-
derijen worden uitgelicht. Omdat inbouwspots niet mo-
gelijk bleken, hebben ze gekozen voor opbouwspots, 
overal in dezelfde vorm, tot buiten op het balkon aan 
toe. Al die grondige voorbereidingen leidden uiteindelijk 
zonder slag of stoot tot een perfect resultaat. Sabine 
was er in haar hoofd al jaren mee bezig geweest. “Ik liep 
altijd met tassen vol stalen en stoffen, was steeds aan 
het combineren en puzzelen.“ Waarna Eugène bekent: 
“Toen de kleuren op de muur kwamen en de kasten 
werden gespoten, hield ik mijn hart vast. Zou dat goed 
gaan? Maar ik geef toe dat het perfect heeft uitgepakt. 
Wat al jaren in Sabines hoofd leefde, leeft nu in ons 
huis, dat vind ik heel bijzonder. Alles klopt als een bus. 
Zo zie je maar dat goede voorbereiding loont.” •

dere huis heeft iets roods nodig”, vindt ze. “Dat geeft 
warmte. Zonder dat contrast zou het maar saai zijn.” De 
rode accenten vinden we terug in schilderijen en in al-
lerlei decoratieve voorwerpen, sommige van exotische 
herkomst, herinnering aan hun reizen die hen over de 
hele wereld brachten. 

Voorwerpen met verhalen
Hoewel ze veel hebben weggedaan toen ze hun huis-
houdens samenvoegden, hebben enkele dierbare voor-
werpen een nieuwe plekje gekregen in huis. Zoals een 
tafeltje, een stoel, een bankje, een vergulde spiegel. “Ie-
der voorwerp heeft hier een verhaal”, vertelt Eugène. 
“Sommige zijn nog van ouders of grootouders geweest. 
Daar zijn we erg aan gehecht.” Allemaal voorwerpen die 
extra kleur en warmte geven aan hun interieur dat het 
midden houdt tussen modern en klassiek, met een mix 
van bewaard en nieuw gekocht. “Voor veel dingen die 
we nieuw kochten en voor een goede balans had ik een 
perfecte sparringpartner in Toine Michielsen van Raw 
Interiors, ook hier uit ’s-Hertogenbosch”, zegt Sabine. 

Vanuit de logeerkamer loop je zo door naar een badkamer met ovaal 
ligbad, en wastafels waarin we hetzelfde composiet terugvinden als bij 
het keukenwerkblad, zij het in een iets mattere uitvoering. 

“Achter ieder hoekje begint een ander verhaal. Het geeft 
een fijne spanning om niet meteen alles te overzien”
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