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• Keuken Panama, ger:naakt van polyester met een hoogglanslaklaag. Het blad is van corian en twintig centimer dik. De keuken staat op echte roestvrijstalen plinten. Foto's Jan Verhoeff 

Italiaanse keul<ens uit de polder 
Een keuken moet volgens Bert van Vlijmen passen bij 

de gebruiker. En daarvoor neemt de 

binnenhuisarchitect die onlangs een 

keukenspeciaalzaak opende in Vinkei de tijd. "Of een 

keuken mooi is, komt op de tweede plaats." 

Keukens 
door Paul Geerts 
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nentallen keukens staan opge
steld. Van estileerde hokjes, 
uiteenlopend van klassiek tot 
modern, die slecht zijn ver
licht. Omdat de keuken dan 
niet tot zijn recht komt. legt bij 
uit. Evenmin gelooft bij in 
agressieve verkooptechnieken. 
Hij moet er niet aan denken 
om de klant na amper een uur 
al een voorlopig koopcontract 
onder de neus te duwen. "Want 
het wordt niets als de consu
ment zelf niet wil." 
Van Vlijmen is vastbesloten. Na
dat hij een aantal jaren werkte 
bij een keukenspeciaalzaak in 
Boxtel, startte .hij onlangs zijn 
eigen showroom. Op een onver
wachte locatie, in het landelijk 

gelegen Vrnkel. is bij vastbes 0-

ten om het helemaal op zijn ei, 
gen manier te doen. _ ee, ar.. 
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paciteiten. 

Indeling 
Hij komt niet uit het niets. Nog 
geen -;'f jaar geleden kreeg hij 
voor een ontwerp van zijn 
hand een zogenaamde 
ID1-award. de belangrijkste 
keukenprijs in . 'ederland. Met 
zijn ontw"erp van een kleine 
keuken vertegenwoordigde hij 
ons land vervolgens in Londen, 
waar de keukens van ontwer
pers wereldwijd door een jury 
werden beoordeeld. Opnieuw 
viel hij in de prijzen. 
Zijn sterkste kant, vindt Van 
Vlijmen, is dat hij goed kan ad
viseren. Omdat een ontmoeting 
met de keukenontwerper al 

snel een aantal uren kost, 
werkt hij meestal op afspraak. 
Om alle wensen van de klant zo 
goed mogelijk te kunnen inven
tariseren. 
En het liefst beperkt hij zich 
niet tot de keuken alleen, maar 
neemt hij het oI).twerp van de 
hele woning voor zijn reke
ning. Die wens loopt parallel 
aan een ontwikkeling: de Neder
landse keuken wordt volgens 
Van Vlijmen steeds groter. En 
in zo'n grote keuken is steeds 
vaker plaats voor een keukenei
land. 
De afgestudeerd binnenhuisar
chitect vindt dat een dergelijke 
keuken in de wonin JU et as
sen. Want aan een goede inde
ling, daaraan gaan veel mensen 
voorbij. Volgens hem is het sto
rend als je tijdens het koken 
steeds van de ene naar de ande
re kant van de keuken moet lo
pen. "Ik leg daarom precies uit 
hoe het in elkaar zit, probeer er
voor te zorgen dat alles binnen 
handbereik is. Indeling en ergo
nomie zijn het belangrijkste. Of 
een keuken mooi is, komt op 
de tweede plaats. Als je dat als 
uitgangspunt neemt, is de keu
ken ook nog na langere tijd 
mooi." 
Zijn keus is niet gevallen op 
Hollandse keukens. Evenmin 

op Duitse. Een zwak heeft Van 
Vlijmen voor de ontwerpen van 
Italiaanse bedrijven, omdat ze 
vaak kloppen tot in de details. 

Vernieuwing 
"Ik hou van de vernieuwing. Bo
vendien zijn ze tegenwoordig 
net zo degelijk als Duitse keu
kens", zegt de binnenhuisarchi
tect, die benadrukt dat Italiaan
se producenten tegenwàordig 
rekening houden met de hoge 
eisen die in Nederland aan de 
keuken worden gesteld. "Dat is 
de standaard geworden. Als Ne
derlanders me knnek komen. 
dan nemen de Italianen het 
;:aog op:' 
Daaraan hangt een prijskaartje. 
Daarom koos Van Vlijmen voor" 
het relatief betaalbare merk 
Comprex. Vanaf 8000 euro (ex
clusief montage) kan de klant 
bij hem terecht voor stijlen die 
uiteenlopen van modern design 
tot eigentijds klassiek. "Maar ik 
wil vooral mijn eigen ideeën 
kwijt." 
Maar waarom uitgerekend in 
Vinkel, een kleine gemeen
schap midden tussen de weilan
den. "Ik wil niet op een woon
boulevard", legt Van Vlijmen 
uit. "Hier kan ik nog alle kant 
uit. Bovendien ligt Vinkei strate
gisch tussen Den Bosch en Oss." 

• Keuken Cuba die deels op pootjes en deels op plinten staat. • Keuken Varadero, zwevende keuken van kunststof. De keukendeuren zij . rondom afgewerkt met aluminium . 
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In de keuken 

• Uit onderzoek van bewegings
therapeuten blijkt dat er dage
lijks een kleine vierhonderd 
loop- en werkbewegingen in 
een doorsnee keuken plaatsvin
den. 

• Gemiddeld legt de keukenge
bruiker dagelijks zo'n 264 me
ter af in de keuken. In twintig 
jaar is dat een kleine 2000 kilo
meter, de afstand van Amster
dam naar Madrid. 

• De keuken is verdeeld in grof
weg vijf lOnes: voorraad (pas
ta, kruiden, gekoelde produc
ten), opbergruimte (servies, 
pannen), de natte zone (spoel
bak), het werkgedeelte (keu
kenblad voor het voorberei
den) en het kookgedeelte. 

• De meest ideale indeling van 
een keuken is een u-vorm, dan 
hoef je zo min mogelijk te lo
pen. Zorg in elk geval dat spoel
bak en kookbron op een lijn Jig
gen. Een werkplaats is efficiënt 
als de dagelijkse dingen binnen 
handbereik liggen. 

• Ideaal is als de dagelijkse spul
len liggen van heuphoogte tot 
ooghoogte. Vermijd indien mo
gelijk onderkastjes en boven
ste planken van bovenkastjes. 
Kasten onder het werkblad vor
men sowieso een aanslag óp 
het lichaam: je moet je in alle 
bochten wringen om van de on
derste plank achterin iets te 
pakken te krijgen. 

• Plaats zoveel mogelijk schuifla
den, niet alleen voor het be
stek, maar ook voor pannen en 
levensmiddelen. Ook een goe
de verlichting is van belang. 
licht moet op het werkblad 
schijnen vanaf de voorzijde . 


