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Natuurlijke

rijkdom
Jim Bouwmeester Vloeren is een begrip onder architecten, stylisten en

Een houten vloer is robuust, sfeervol en
wordt met de tijd alleen maar mooier.

projectontwikkelaars. Al 47 jaar levert dit toongevende bedrijf de mooiste
houten vloeren en puur vakmanschap. En nu kunt u ook in Laren
kennismaken met de omvangrijke collectie.
71

H

‘Een vloer moet niet
alleen mooi zijn,
maar ook functioneel
en duurzaam’

Het is met vloeren feitelijk heel simpel: een stenen vloer hoort niet in

ook houten vloeren, dankzij effectieve bescherming, inmiddels tegen

de woon- en eetkamer en een houten vloer niet in verkeers- en facili-

vrijwel alles bestand zijn. Het gevolg is dat de houten vloer steeds

taire ruimtes als de hal, de keuken, toiletten en de badkamer. Wie zich

populairder wordt – zelfs de stenen vloer verdringt uit de badkamer

daaraan houdt doet het altijd goed, want deze traditionele toepas-

en zich kiplekker voelt in keukens en bijkeukens. Maar de ene houten

singen gelden al vele eeuwen en zijn ontstaan vanuit het gebruik. Daar

vloer is de andere niet. Het chique, klassieke, maar kwetsbare parket

waar werd gewerkt, geknoeid, nattigheid en vuil naar binnen werd

heeft terrein moeten prijsgeven aan stoere houten vloeren, gelegd in

gelopen en vaak moest worden schoongemaakt, gaf men vanuit prak-

visgraat en Hongaarse punt en aan de plankenvloer. Robuust, sfeervol

tisch en hygiënisch oogpunt de voorkeur aan een stenen vloer. Immers:

en steeds mooier naarmate ouder.

een dweil erover en je bent klaar. De keuze voor welk natuursteen en
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Jim Bouwmeester

wat voor houten vloer, werd vervolgens ingegeven door de stijl van

Jim Bouwmeester Collectie

het huis en de rijkdom van de bewoners. Marmer was lange tijd de

Hout is een natuurlijk, levend materiaal – het groeit zoals het gaat

logische optie in een Amsterdams grachtenpand of statig buitenhuis,

en daardoor is geen plank hetzelfde. Maar dat is juist de charme. De

bij voorkeur gecombineerd met een glanzende parketvloer in bijvoor-

behaaglijke sfeer die een mooie houten vloer een interieur geeft is

beeld Versailles patroon of visgraat, al dan niet met een zwarte bies

onvergelijkbaar en voor veel mensen doorslaggevend bij hun keuze. Bij

van wengé hout. Met deze traditionele keuzes zit je nog steeds goed,

Bouwmeester Vloeren in Lelystad is goed te merken dat mensen weer

ware het niet dat er tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden zijn en

zin hebben om geld uit te geven aan hun huis. Eigenaar Jim Bouw- >
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Van boven naar beneden: De showroom van Jim Bouwmeester Vloeren
in Lelystad; vloeren van Bauwerk behoren tot de absolute top; de Klibansky
Brand Store in de Amsterdamse PC (foto: Kubilay Altintas).
Rechterpagina: Een houten vloer in de keuken; vroeger ondenkbaar, maar
tegenwoordig heel normaal.

meester heeft over opdrachten in ieder geval niet te klagen en als wij
hem spreken is hij daarnaast druk in de weer met de voorbereidingen
van zijn stand op de Masters of Luxury, die van 8 tot 12 december werd
georganiseerd in de RAI in Amsterdam. En er is nog een presentatie van
meer permanente aard die zijn aandacht behoeft. Op 1 december 2016
heeft ‘Wooninspiratie-centrum Het Gooi’ aan de Nieuweweg 6a in Laren
de deuren geopend. Elders in deze Exclusief Wonen in het Gooi leest u
meer hierover. Jim Bouwmeester Vloeren is een van de deelnemende
partijen in dit nieuwe inspiratiecentrum op het gebied van wonen,
bouwen en werken. Bezoekers kunnen hier kennismaken met een deel
van de collectie. ‘In Laren hebben wij displays van veertig populaire
vloeren. Een mooi initiatief, want mensen hoeven nu voor een eerste
indruk niet naar Lelystad af te reizen. Overigens is een daaropvolgend
bezoek aan onze showroom altijd de moeite waard, want op 400 m²
tonen wij de complete collectie en die is zeer omvangrijk. We hebben
de mooiste vloeren van bijvoorbeeld het Zwitserse topmerk ‘Bauwerk’,
maar ook de volledige collectie van Piet Boon en leveren daarnaast
laminaat en PVC-vloeren.’ Naast al dit moois voert Bouwmeester nu ook
een eigen collectie: de ‘Jim Bouwmeester Collectie’, visgraat vloeren
in allerlei bewerkingen, die perfect voldoen aan de hoge eisen die de
naamgever aan een vloer stelt. Houten vloeren kunnen tegenwoordig
zelfs worden gelegd in combinatie met vloerverwarming en -koeling.
De keuze is zo groot, dat deskundig en eerlijk advies onontbeerlijk is
en daarbij komen ook andere criteria aan bod. ‘Een vloer moet niet
alleen mooi zijn en bij het huis en de inrichting passen, maar ook functioneel en duurzaam – hij moet passen bij je manier van leven. Wij
hebben 47 jaar ervaring en kunnen goed inschatten met welke vloer
een cliënt gelukkig wordt.’ En daarmee is het nog niet gedaan, want bij
Jim Bouwmeester ben je ook aan het goede adres voor onderhoud en
renovatiewerkzaamheden. ‘Wij hebben een klein, maar fijn team. Pure
Jim Bouwmeester Vloeren

vakmensen die dit werk vol overgave en met passie doen. Het gaat ons
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maar om één ding: onze cliënten gelukkig maken met een prachtige

www.jimbouwmeestervloeren.nl

vloer, die een leven lang meegaat.’ 

74

<

