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De Boom
WAANZINNIGE EIGEN VLOER ONTWERPEN
Als je als ontwerper nou eens de vrije hand kreeg om je eigen vloer te ontwerpen, in een inspirerende omgeving, 
omringd door houtfanaten en een keur aan opties. Dan zou je hart toch sneller gaan kloppen? Dit alles is nu mogelijk! 
De Paal Parket heeft een ontwerpstudio geopend genaamd ‘De Boom’, een plek waar designers ‘los’ kunnen gaan. 
Het slaat zo goed aan dat bijvoorbeeld Thomas de Gier er graag komt en Design Secrets er onlangs een uitzending 
aan besteedde. Lees snel verder!
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DE BOOM
Eigenaar Caspar Schellekens windt er geen doekjes om. “Wij zijn vakidioten, we vinden alles van hout en houten vloeren gewoon heel 
gaaf.” Bij De Paal Parket is geen opdracht te gek. Maar Caspar kent ook zijn eigen grenzen en kan enorm genieten van creativiteit van 
buitenaf. Zo ontstond het idee om in het hart van hun bedrijf een ontwerpstudio speciaal voor designers te realiseren. “Interieur
architecten zijn zo creatief! En wij kunnen alles maken en zeggen nooit ‘nee’. Dan krijg je echt één plus één is drie.”
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STUUR UIT HANDEN
‘Je kunt De Boom in’ is dus geen belediging, maar een uitnodiging om 
een waanzinnig mooie, eigen vloer te ontwerpen! Of zoals hun website 
vermeldt: een vloer van je eigen label. Caspar vertelt: “Laatst was er een 
architect die een metallic behandeling en een band met een messing 

bies wilde. Het resultaat was zo gaaf! Vandaag was er 
een architect die eigenlijk voor iets anders kwam en meteen 
een afspraak heeft gemaakt voor een project. Ontwerpers 
worden hier vanzelf enthousiast. Als je het stuur uit handen 
geeft, dan gaat men ook echt los.
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DE BOOM
Duinweg 20
5482 VR Schijndel
E. info@de-boom.nl
T. +31 (0)73-5495971

Voor meer informatie:
www.de-boom.nl
De Boom is onderdeel van De Paal Parket.
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HET ONTSTAAN VAN EEN VLOER
Op basis van een intake, projectfoto’s en een ronde langs de verschillende 
opties komt Caspar tot een of enkele eerste ontwerpen. Iedere optie 
wordt uitgewerkt in een staal: een rond bord dat de architect kan 
meenemen naar de klant. “Het kan gaan om een enkele vloer voor 
een uniek project, maar het is ook mogelijk om verschillende ontwerpen 
te laten uitgroeien tot een heel eigen collectie. Ons doel is om de relatie 
aan te gaan met de interieurarchitect.”

De naam van De Boom is bewust gekozen. “Het past bij de naam van 
ons bedrijf: De Paal. Het refereert naar hout en een boom is een plek 
van waaruit iets nieuws groeit.” Een heuse boomstam vormt het 
 centrum van de studio, omringd door een unieke vloer van strookjes 
oud hout die als jaarringen van een boom rondom de stam zijn 
 gelegd. Zo ontstond uit iets ouds weer iets nieuws. Maar liefst 7,5 
 kilometer stroken en heel wat uurtjes op de knieën zitten erin. De vloer 
representeert groei, het ontstaan van een uniek design of een heel 
eigen label.

HART VOOR HOUT
“Wat wij gaaf vinden is ambachtelijke dingen maken”, vervolgt Caspar. 
“Voor mijn eigen huis heb ik bijvoorbeeld gekozen voor een Japanse 
brandtechniek. Deze techniek werd vroeger gebruikt om het hout te 
verduurzamen, maar je kunt er zulke mooie dingen mee doen. Lekker 
uitgesproken en niet zo standaard.” De ene architect weet exact wat hij 
wil, voor de ander staan alle opties open. “Met sommigen ben ik echt aan 

het experimenteren, dan maak ik iets, laat het zien, pas 
het nog een keer aan.” De werkplaats van De Paal zit pal 
naast De Boom, indien nodig neemt Caspar zijn klanten 
direct mee om iets te laten zien of te proberen. “Een 
 ander geeft precies aan hoe het moet worden. Dat is ook 
spannend, ik moet die vertaalslag maken en niet de plank 
misslaan.” Maar de plank misslaan gebeurt bij Caspar en 
zijn team niet vaak. Genoeg vakmanschap en passie om 
elk project te laten slagen.

Zin gekregen in een unieke, eigen vloer? De Boom is te 
bezoeken op afspraak. Even sparren aan de telefoon kan 
natuurlijk altijd. De contactgegevens vind je hieronder.


