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“Juwelier van Stegeren is een goed 

voorbeeld van een succesvolle juwe-

lier”, zegt Rick Blankenstijn van WSB 

Interieurbouw. “In dit familiebedrijf 

staat dochter Marloes aan het roer; zij 

nam het bedrijf kortgeleden over. 

Marloes en haar rechterhand Ingeborgh 

de Brok besloten de winkel compleet te 

verbouwen. WSB kreeg een duidelijke 

opdracht: een creatief retaildesign in 

een kostenefficiënte uitvoering.”  

Kooplustige klanten
Rick vervolgt: “We hebben gekozen om 

de winkel vorm te geven met moderne, 

lichte hoogglansmaterialen in combi-

natie met warme houtmaterialen. De 

zithoek is een oase van rust en bele-

ving geworden en dat maakt de klanten 

extra kooplustig, denken wij.” Voor de 

vloer is gekozen voor eiken pvc met 

daarop een re-used karpet. 

“De samenwerking met juwelier Van 

Stegeren was erg plezierig”, aldus 

Rick. “Daadkrachtig en stipt! Mede 

daardoor is de verbouwing een succes 

geworden. We wensen Marloes een 

mooie toekomst in haar nieuwe win-

kel.”

WSB Interieurbouw BV

‘Alles draait om beleving’

WSB Interieurbouw heeft de afgelopen periode weer een aantal juweliers van een 

nieuw uiterlijk voorzien. In deze beursuitgave van Edelmetaal twee Brabantse winkels, 

met nieuwe beleving, nader bekeken: de juweliers Van Stegeren in Best en Schrauwen 

in Zundert. 

Juwelier van Stegeren - Best

De entree van de vernieuwde zaak van Van Stegeren.

Hoogglansmaterialen zijn gecombineerd met hout.

De houtmaterialen moeten zorgen voor een warme sfeer.
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Juwelier Schrauwen - Zundert
Ook Ron en Mireille Castelijns van juwe-

lier Schrauwen kozen voor WSB 

Interieurbouw om de verbouwing van hun 

zaak te regelen. Zij wilden van hun winkel, 

die een regiofunctie heeft, graag “een 

gemakkelijk winkelende winkel” maken. 

Nico Schreuder van WSB: “De bouw-

kundige plattegrond van de winkel kent 

Voor meer informatie: 

www.wsbinterieurbouw.nl

Beleving
De ontwerpers van WSB pasten naar 

eigen zeggen de laatste ontwikkelin-

gen uit wereldsteden als New York, 

Parijs, Berlijn en Londen en het 

Midden-Oosten toe. 

“Voor ieder ontwerp zijn het DNA van de 

klant, zijn producten en de omgeving 

bepalend”, aldus Nico. “Het ontwerp 

voor de nieuwe zaak van Schrauwen is 

afwisselend, met de nadruk op een frisse 

steunkleur, oranje, en hout- en steen-

structuren.” 

“Beleving is waar het om draait in een 

winkel,” vervolgt hij, “maar minstens zo 

belangrijk zijn veiligheid, deskundig 

advies en reparatiemogelijkheden. We 

zien al deze ontwikkelingen in de mode- 

en de optiekbranche, maar zeker ook in 

de juweliersbranche steeds belangrijker 

worden.”

vrijwel geen rechte muren. En omdat 

de winkel van oudsher veel baliehande-

lingen kent, hebben we ervoor gekozen 

de balie centraal in de winkel te plaat-

sen. 

Daardoor konden de winkelwanden ook 

meteen optimaal benut worden voor de 

presentaties van het assortiment sie-

raden en horloges.”

Het oranje moet 

een frisse indruk 

geven.

De muren kunnen gebruikt 

worden voor de sieraden-

presentaties.  

WSB gebruikte bij juwelier Schrauwen zowel hout- als steenstructuren.
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