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eigenaar:  David Tordeur en  

mevrouw van Bellingen 
Winkeloppervlakte 240 m2

Oplevering: nov 2012
Design: WSB interieurbouw
realisatie: Wsb interieurbouw
Bouwtijd: turnkey winkel 8 weken 

interieur jeweline

De wens voor vergroting van de winkelruimte door uitbreiding van 
de begane grond met het voormalig kantoordeel werd meegeno-
men in het plan. Tevens is er een aparte nieuwe split-level vloer 
voor het kantoorgedeelte gerealiseerd. voor WSB interieurbouw 
een prachtige uitdaging om van dit karakteristieke pand een juwe-
lierswinkel te maken die goed aansluit bij de gestelde specifieke 
wensen. Zoals de sterk oplopende straat in combinatie met de 4 
grote etalages. en ook de grote breedte van de winkel met zijn ver-
schillende vloerniveaus vereiste een creatieve ontwerpgeest.

Bij de lay-out van de winkel is speciaal gelet op de nadrukkelijke 
voorkeur voor sta-verkoopmeubels waardoor de klant efficiënt en 
vlot geadviseerd en bediend kan worden. De enorm brede vitrine-
wanden zijn niet gesegmenteerd waardoor de klant direct een goed 
overzicht heeft over de brede collectie. Ook zijn de vitrines extra 
diep (60cm) uitgevoerd waardoor elk merk perfect tot zijn recht 
komt. er is gekozen voor friswit voor de wanden en plafond. en bij 
de hoge videwand en de verhoogde kantoorvloer en achterwand 
voor gewaagd helder rood. De geheel nieuwe werkplaats is in het 
verlaagde vloergedeelte prachtig vanuit de winkel zichtbaar gehou-
den. Wat opvalt zijn de uitgefreesde fronten van de twee bureaus 
met ledverlichting. De plafonds zijn in strak metal stud uitgevoerd. 
al met al een prachtig geslaagd maar ook intensief project met 
name door de enorme bouwkundige ingrepen. 

eigenaren David Tordeur en mevrouw van Bellingen waren vanaf 
het eerste bezoek bij Wsb interieurbouw enthousiast over het ont-
werp, en de wijze waarop er met het architectenbureau aros sa-
mengewerkt werd. vele werkbezoeken en onderlinge afstemming 
dmv soms dagelijkse werfverslagupdates van aros waren voor dit 
ingrijpende project noodzakelijk. Momenteel wordt er nog stevig 
gewerkt aan de afbouw van de diverse appartementen boven de 
winkel. 

voor meer info: wsb interieurbouw, gerrit dros 06  54694019

Juwelier van Bellingen

Intensief maar geslaagd project met 
enorme bouwkundige ingrepen

onder leiding van architectenbureau aros bvba werd 
eind vorig jaar juwelier van bellingen ingrijpend 
gerenoveerd en verbouwd. het gehele pand werd 
volledig gestript, alleen de gevelmuren bleven 
behouden. het pand is gelegen in het historisch 
centrum van halle, vlakbij de prachtige basiliek. 
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