Drie eigentijdse keukens die de show stelen maar
ook hun uitgebreid takenpakket voorbeeldig
uitvoeren: mensen samenbrengen, de
leefruimte structureren en, natuurlijk,
voor lekker eten zorgen..

1

WIE? Bij Yasmine De Backer
en Peter Brems
WAT? Keuken met
boogconstructie in de
leefruimte
WAAR? Huis uit 2007 in
Blanden
GROOTTE KEUKEN 12 m2

SAMENSTELLING KAATJE VERSCHOREN
EN EMMY TOONEN TEKST EMMY TOONEN
FOTO’S: KAATJE VERSCHOREN, TENZIJ ANDERS VERMELD

De ‘wow!’-keuken van Yasmine en
Peter. Op de plaats van de oude
keuken en berging kwam een
structuur met speelse bogen, die
de ruimte voldoende afsluit van de
zit- en eetruimte zonder het contact
ermee te verliezen. De glazen
voordeur, links, haalt het daglicht
naar binnen.
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LINKS De boogvormige uitsparing links is net
hoog genoeg om eraan te hangen als aan een
toog en een babbeltje te slaan met de kok van
dienst, zoals bewoonster Yasmine laat zien.
De vloer van terrazzotegels loopt mooi over in
de witte onderkasten van HPL (met kunsthars
geïmpregneerde banen kraftpapier met een
toplaag van decorpapier, die onder hoge druk en
hitte worden samengeperst tot een plaat, uit de
reeks ‘Sei’ van Abet Laminati). Het bovengedeelte
van de kasten is van essenhout. Eenvoudige
lampjes (standaard e27 lampfittings) tegen de
wand en een buislamp aan het plafond zorgen
voor de algemene verlichting. Een dimbare lamp
in de kooknis brengt ’s avonds sfeerverlichting.
ONDER Achter de dubbele deur zit een
plafondhoge opbergkast. De boogopening leidt
naar de gang en de voordeur.
HIERNAAST In de binnennis zitten de kookplaat
en afzuigkap verwerkt. Ingebouwde stoomoven
van Siemens. In het werkblad van volkern
(papierlaagjes die onder hoge druk en
temperatuur worden samengeperst tot een
harde plaat) zitten een witte spoelbak en een
kraan met boog van Blanco verwerkt.
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Peter Brems: “Dat onze keuken voor uiteenlopende meningen zou zorgen, wisten we op
voorhand, en ik moet bekennen dat ik er heel wat slapeloze nachten over heb gehad;
het is nu eenmaal makkelijker om voor een klassiek keukenconcept te kiezen. Maar nu
zijn we er heel blij mee dat we onze interieurarchitect carte blanche hebben gegeven.
Door alles in een apart ‘huisje’ onder te brengen, oogt de woonkamer ruimer. De kooken zitfuncties zijn duidelijk van elkaar gescheiden, maar dankzij de boogopeningen aan
de korte en lange zijde blijft er contact tussen de twee. En zo’n huisje zorgt natuurlijk
voor een wowgevoel als je binnenkomt. De nieuwe keuken maakt deel uit van een groter
verbouwplan dat meer ruimte en licht in onze donkere en benepen benedenverdieping
moest brengen. De muur tussen de inkomsas en de keuken werd afgebroken, zodat de
glazen voordeur het daglicht tot in de nieuwe keuken brengt. De bergruimte naast de
oude keuken werd geïntegreerd in de nieuwe keuken, waar plafondhoge opbergkasten
die taak nu vervullen. Ook de bleke tinten van de materialen – esdoorn en witte HPL
voor de bekleding, volkern voor het werkblad, en grote, witte terrazzotegels op de vloer
- zorgen voor veel licht. Hoedje af voor de schrijnwerkers, trouwens. Het maken van de
bogen was een ontzettend lastig werkje.”
Ontwerp: Interieurarchitecten Van Staeyen - vanstaeyen.be. Uitvoering: TKartel - tkartel.be
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Allemaal boogjes
#1 Kop ‘Round Up’, porselein, handgemaakt, inhoud 30 cl, € 72,99, Ploblou. #2 Theepot ‘Oiva’, ongeglazuurd steengoed, houten handvat, inhoud 70 cl, € 85,
Marimekko. #3 Snijplank ‘Sade’, 27,2 x 15 cm, rubberhout, handgemaakt, fair trade, € 16,31, Tak. #4 Geëmailleerde gietijzeren kookpot, ø 28 cm, inhoud 5,7 l,
geschikt voor alle warmtebronnen, € 220, Ferleon. #5 Keukenkraan met zwenkbare uitloop ‘Active Neo’, € 462, 12, Franke. #6 Koffiepot met filter ‘Piipu’, mat
porselein, inhoud 40 cl, € 125, Skagerak. #7 Plantenhanger ‘Bolo’, keramiek, h 110 cm, br. 15 cm, (incl. koord en haak), € 40, Umbra.
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FUNCTIONEEL
KUNSTWERK
WIE? Bij architect Michael Cerrone
(Hop Architecten) en Charlotte
Brugman
WAT? Compacte, L-vormige keuken
in de leefruimte, ontworpen door
Michael en Charlotte
WAAR? Appartement van 49 m2 groot
in wijk De Pijp in Amsterdam
GROOTTE KEUKEN 5 m2

Met zijn L-model vormt de
keuken een ruimte binnen de
leefruimte, die langs alle kanten
mooi is. Elke centimeter werd
benut: naast de bestaande
schoorsteenruimte zitten nu
een apothekerskast en koelkast
ingebouwd. De stopcontacten
zitten in de 30 cm hoge spatwand
verwerkt, iets wat Michael ook
al in andere keukenprojecten
toepaste. Barkrukken van Hay.
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LINKS Charlotte en Michael aan het bargedeelte van de keuken,
gemaakt voor ochtendkoffietjes en apero’s met vrienden. De in verstek
gezaagde granietplaten lopen quasi naadloos in elkaar over. De lamp
(‘Cool Chandelier’ van Frandsen) is een discrete blikvanger en zorgt,
net als de kraan, voor wat rondingen in de keuken.
ONDER Zwart mdf houdt de lichte, op het zuiden gerichte leefruimte
mooi in balans. De informele, zwevende legplanken verbinden de
keuken met het zitgedeelte en houden de ruimte luchtig.
HIERNAAST V.l.n.r.: kraan van Caressi. Gaskookplaat en oven van
Bosch. De magnetron zit verborgen achter een van de bovenfronten.
Groene accenten verbinden binnen met buiten

Michael Cerrone en Charlotte Brugman: “Wij wilden een
keuken die eruitziet als een kunstwerk en langs alle kanten
even mooi oogt. De keuken maakt deel uit van onze
leefruimte, dus waar je ook zit of staat, kijk je erop. Bovendien
hebben we in de hal glasdeuren geplaatst, zodat hij al van
bij het binnenkomen zichtbaar is. We hebben er dan ook
lang over gedaan om de juiste bekleding voor de zijwand en
het werkblad te vinden. Onze keuze viel op dit gezoet (mat
gepolijst) graniet, vanwege zijn prachtige tekening, de mooie
combinatie met het zwarte mdf en omdat het beter tegen
een stootje kan in vergelijking met bijvoorbeeld marmer.
Alles zit ’m in de details. Zo vertoont de granieten zijwand
een tekening met een opvallende ‘bliksemschicht’ en kregen
de in verstek gezaagde platen een kitrand van maar 1 mm,
zodat het lijkt alsof de steen in één trek doorloopt over het
keukenblad en de muur. Zwart leek ons de perfecte kleur voor
de keukenkastjes, omdat onze op het zuiden georiënteerde
leefruimte al heel licht is en we voor bleke muren en vloeren
kozen. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken hebben
we de keuken op maat laten maken en reiken de bovenkastjes
tot aan het plafond. Naast de bestaande schoorsteenruimte
hebben we de koelkast ingebouwd en hadden we nog plaats
voor een smalle apothekerskast. Magnetron en vaatwasser
zitten netjes verstopt achter de zwarte frontjes. Zo oogt onze
keuken niet alleen mooi, maar ook rustig.”
Ontwerp: Hop Architecten - hop-amsterdam.com
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Sober in zwart
#1 Matzwarte kraan ‘Fusion Square Zwart’, voor warm, koud en kokend water, 360 graden draaibare uitloop, € 1.249 (excl. reservoir voor kokend water),
Quooker. #2 Hanglamp ‘Chambers’, ø 76 cm, staal, € 599,95, Menu. #3 Pepermolen ‘Pleat’, donkergrijs, gepoedercoated rvs en keramiek, h 27 cm,
€ 76,95, Stelton. #4 Gaskookplaat ref. PPP6A6B20, uit Serie 6, 59 x 52 cm, hardglas en gietijzer, € 719,99, Bosch. #5 Beker, handgemaakt porselein,
stapelbaar, van € 28 tot € 38, Hasami. #6 Filterkoffiemachine ‘KBG Select’, keuze uit 21 kl., van duurzaam, recycleerbaar materiaal, vanaf € 219, voor 4 t.e.m.
10 koppen, van het Nederlandse merk Moccamaster (°1968).

FOTO’S MICHAEL CERRONE – HOP ARCHITECTEN

WIE? Bij architect Jeremy Godenir
(MOEA architectural designstudio) en
Lien Van de Velde
WAT? Driedelige keuken die aansluit
op de 83 m2 grote leefruimte,
ontworpen door de architect
WAAR? Een nieuwbouwduplex in
Gent, ontworpen door de architect
GROOTTE KEUKEN 24 m2

Jeremy Godenir en Lien Van de
Velde beperkten de kleuren
van hun nieuwbouwduplex
tot gebroken wit, donkerbruin,
baksteenrood, en donkerblauw,
vier tinten uit het palet van Le
Corbusier. De monochrome
keuken is zo geplaatst dat de
bewoners uitzicht hebben op
het water, de drie torens van
Gent en de Boekentoren. Kleur
‘Terre Sienne Brique’ neemt
verschillende nuances aan,
afhankelijk van het materiaal
dat werd gebruikt: verf voor
de muren, gelakt mdf voor de
keukenmeubels en cocciopesto
voor de vloer en het werkblad.
Tafel ‘Out of Line table 295’ van
Bieke Castelyn en stoelen ‘CH20
Elbow Chair’ van Carl Hansen
(beide via Classo).
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LINKS Jeremy Godenir met hond Raket in de achterliggende
waskeuken. De natuurlijke gietvloer is gemaakt van cocciopesto,
witte stukjes marmer gevat in gekleurde kalk (in tegenstelling tot
terrazzo, waar cement het hoofdbestanddeel vormt).
ONDER De opstaande boord van het keukeneiland vermijdt
inkijk. Het bargedeelte dient als eethoek en toog voor apero’s.
De werkbladen zijn, zoals de vloer, gemaakt van cocciopesto.
HIERNAAST Om de uniforme frontenwand niet te verstoren,
werd bijna alle elektro geïntegreerd in de bijkeuken, die
schuilgaat achter het donkerbruine vestiaireblok (links) en niet
zichtbaar is vanuit de woon- en eethoek.

#2

Jeremy Godenir: “Als architect iets voor jezelf ontwerpen ligt
altijd moeilijk. Er zijn veel parameters die je zelf moet bepalen,
zoals grootte, ligging, vorm, materialen en kleuren. Er gingen aan
de definitieve realisatie dan ook tientallen voorstudies vooraf om
tot deze uitvoering te komen. Hoewel we geen fervente koks
zijn, stond het wel vast dat onze keuken een ontmoetingsplek
voor familie en vrienden moest worden, zo ontworpen dat
storende elementen zoals elektro en kookrommel niet zichtbaar
zijn. Ook wilden we het uitzicht op het water en op de drie
torens van Gent en de Boekentoren zo goed mogelijk vrijwaren.
Het ontwerp bestaat dan ook uit drie delen. Naast het grote
raam heb je een vrijstaand keukenblok met spoelbakken, dat
een opstaande boord heeft om inkijk te vermijden, en een
hoger gedeelte waaraan bezoekers kunnen zitten terwijl we
koken. Ertegenover staat een lange keukennis met kookvuur
en verborgen afzuigkap. Ovens, koffiezet en ijskast zitten
ingewerkt in de bijkeuken ernaast, die onzichtbaar is vanuit de
woonkamer. De kleuren in ons appartement zijn gebaseerd op
het kleursysteem van Le Corbusier. Het baksteenroodachtige
‘Terre Sienne Brique’ vind je terug op de muren en op de enige
twee materialen waaruit onze keuken bestaat: gelakt mdf voor
de meubels en cocciopesto, de voorloper van terrazzo, voor
het werkblad, de wanden van het vrijstaande keukenblok en
de vloer. Zelfs de schakelaars en stopcontacten van Jung zijn
uitgevoerd in die kleur. Kleine kleuraccenten, zoals de kraan en
de snijplank in ‘Bleu Outremer Foncé’, verwijzen naar de kleuren
van de waskeuken en berging achter de keuken.”
Ontwerp : MOEA architectural designstudio - moea.be –
instagram: MOEA_Jeremy Godenir. Uitvoering keuken: Atelier
Ternier - atelierternier.be
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In balans
#1 Monoknop mengkraan ‘K1’, dubbeldraaibare uitloop, h 23,5 cm, hier in kl. 04, € 942 (excl. btw), Vola. #2 Gietijzeren braadpan uit de coll. Terra Cotto,
kl. Paprika, ø 13 x 10 cm, € 59,90, Sambonet. #3 Bord uit de coll. Selection Saisons, ø 26,5 cm, kl. Midnight Blue, € 14,99, Asa Selection. #4 Schakelaar
uit de ‘LS990’-serie, exclusief verkrijgbaar in de 63 originele Les Couleurs® van Le Corbusier, hier in LC-kleur ‘Terre Sienne Brique’ (ref. LC 990 32121),
€ 23,99, Jung. #5 Barkruk ‘SB68’, uit de coll. Classic, design Egon Eiermann (1952), blauw gelakt beukenfineer, h 113 cm, € 764, Wilde+Spieth. #6 Matte,
kleurintensieve muurverf uit de coll. polyChro®, in LC-kleur ‘Terre Sienne Brique’, exclusief verkrijgbaar in de 63 originele Les Couleurs® van Le Corbusier,
€ 97,19/2,5 l, Keim.

