ORiGINELE KEUKENS

binnen&
buiten
Emmy van Dantzig werkt als
styliste voor woonbladen.
Ook geeft ze interieuradvies
aan particulieren. Ze woont op
een woonark in Amsterdam.
www.emmyvandantzig.nl

In de meeste huizen waar ik voor
mijn shoots kom, zijn de keukens
‘huge’. Een groot kookeiland, gelikte
apparatuur en supersonische
laden. Mooi design, rijke materialen,
sjieke uitstraling en met een eigen
‘look and feel’. Toch vind ik die
kookeilandkeukens allemaal op
elkaar lijken. Ik ging op zoek naar
originele voorbeelden van keukens.
Met of zonder eiland.
Idee & styling Emmy van Dantzig Fotografie Jansje Klazinga

kookeiland
anders

aanrecht en opstap
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Als je geen kookeiland wilt, kom je automatisch
uit op de traditionele keuken: een aanrecht, onderkastjes en bovenkastjes. In de keuken op deze
ark is ‘outside the box’ gedacht, waardoor een
niveauverschil met de woonkamer is overbrugd.
Het aanrecht bevindt zich op een glijdende
schaal van werkblad via zitbank tot opstap om
naar buiten te gaan. Het beton geeft de juiste
uitstraling aan dit multifunctionele meubel.

Wil je een kookeiland, maar niet zo’n
gelikt strak blok, laat je oog dan eens
vallen op dit prachtige zelfontworpen
eiland waarin oud hout van het dak is
hergebruikt. De eigenaar heeft het
hout verlijmd en in de epoxy gezet.
Het deel van het kookeiland waarop de
gaspitten zijn gemaakt, is vastgezet op
de vloer. Het andere deel heeft wielen
en is verrijdbaar. Grappig detail is de
open opbergruimte. Het achterste deel
van de keuken is een standaardkeuken
van Cirkel. De gelakte houten vloer,
het epoxy kookeiland en het geel op de
achterwand zijn prachtig in harmonie
met elkaar. De keuken heeft in al zijn
eenvoud een krachtige uitstraling.

>>>
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opfrissen en aankleden

In kleinere keukens is over het algemeen geen ruimte voor een kookeiland, een
lang aanrechtblad of een strak vormgegeven kastenwand. Geen probleem! Als je
maar weet hoe je de ‘gewone’ simpele keuken kunt opfrissen en aankleden. De
keuken (onder) van de ontwerpster van het merk Worldfamily Ibiza laat zien wat
je met verf (en een beetje creativiteit) allemaal kunt bereiken. Chapeau! Is dit totaal niet jouw stijl, verdiep je
dan eens in het aanbod van
houtfineer waarmee je kastjes
kunt bekleden. Of formica, een
bekend materiaal uit de jaren
’70 dat het nog steeds heel goed
doet. Of je verwijdert alle deurtjes en stapt over op hout. Dat
kun je blank laten - mooi in
combinatie met wit - maar ook
schilderen of beitsen. De keuken rechts van Ibizabewoner
Ramon is heel decoratief. De
keuken mag dan tot de categorie kleine keukens behoren,
maar wat Ramon voor elkaar
heeft gekregen met wat hout en
een stevige kleur is geen sinecure. Inderdaad een uitzondering binnen het concept van de
kleinere standaardkeuken.

UITSTALLEN

Persoonlijk ben ik van het type glad, strak en schoon. Ik heb echt geen zin om die bungelende soeplepel, die
als ik hem een tijdje niet gebruikt heb vet en stoffig is, af te wassen als net de dampende soep op tafel staat.
Maar ik geef toe: het oog wil ook wat. En dan is dit allegaartje voor het raam een schitterende bundeling van
kookgerei. Ook de keuken van Ramon (zie hierboven) krijgt door alle bungelende potten en pannen een zeer
eigen imago. Wie van meer eenvoud houdt, maar het wel
leuk vindt om wat van zijn keukenspulletjes tentoon te
spreiden, raad ik de blinde planken aan. Neem dikke planken met een goed ophangsysteem zodat je bij zwaar servies
of lijvige kookboeken niet voor verrassingen komt te staan.
Kies de spullen uit die qua vorm en kleur mooi bij elkaar
passen, en laat de rest van je keukengerei in de kast.

fancy look

Deze keuken heeft wél zo’n glad wit kookeiland, maar door de inrichting van de ruimte en het kleurgebruik krijgt het geheel een totaal
andere sfeer. Kijk eens naar de lichtgele stoffen lampenkappen en de
pastelkleurige stoelen van Arne Jacobsen rond een ruwe houten tafel
van Piet Hein Eek. En dan midden in de keuken pardoes voor het
aanrecht een oranje pers. Wie durft?
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