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binnenkijken

Keukens en 
prinsessen

De keuken is het kloppende hart van een huis: dé plaats om bij te praten, 
gasten te ontvangen en te koken natuurlijk. Drie vrouwen zwaaiden hun deuren 

open, wij snoepten met onze ogen.

Productie: Soetkin Bulcke. Foto’s: Diego Franssens.

Julie GranGé (35), 
interieurarchitecte
• Woont met man en twee 
kinderen (Lilla van 4 en Felix 
van 2) in een jaren 30-huis 
in Berchem, waar ook haar 
bureau is gevestigd.
• Kookt elke dag, soms zelfs 
twee keer: “Eerst voor de kindjes 
en dan voor ons”.
• Lievelingskookboek: La cuisine 

à 4 mains, uitg. Houtekiet.

Ikea met eigen design

“De kastdeuren tekende ik zelf, ik 
heb ze ook een stuk lager laten 

eindigen dan de standaardversie”
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 Pepermolen ‘Sinus’ van 

Petite Friture, e 80. www.

petitefriture.com

aan GezelliGheid kleeFt Geen Geld
“Deze keuken is een mix van mijn eigen ontwerp en Ikea. Het corpus en de lades 
zijn van Ikea, type Faktum, om mijn uitgave te beperken. De kastdeuren tekende 
ik zelf. De keukens van Ikea hebben plinten van 16 cm en daar hou ik niet van. 
Deze deuren eindigen op 2 cm van de grond. Ik koos voor een deel wit en een 
deel zwart omdat ik dat contrast erg mooi vind. Wij ontwerpen veel keukens, 
soms heel spectaculaire, laatst onder andere een in Duitsland van maar liefst 140 
m2. Maar of het nu om een peperdure of budgetkeuken gaat, een keuken moet 
voor mij vooral gezellig zijn en dat kun je niet kopen met geld.”

elke week barbecue
“Mijn moeder kan niet goed koken, dus heb ik het mezelf geleerd. Ik doe het heel 
graag, vandaar dat ik hier het vaakst achter de pannen sta, maar mijn man kan 
het ook goed. In de zomer doen we elke week een barbecue voor vrienden, het 
is hier altijd de zoete inval. Ik maak dan veel slaatjes, bijvoorbeeld op basis van 
linzen of met quinoa. Ik hecht veel belang aan goede producten. De doorsnee 
mozzarella van de supermarkt zal ik niet snel kopen, bijvoorbeeld.”
www.julie2.be

KeuKenFiche
Keuken: binnenwerk Faktum, Ikea.
Kastdeuren: ontwerp Julie2.
Materiaal kastdeuren: zwarte 
mdf in de massa getint, waardoor 
het niet pikzwart is; witte mdf.
Grepen: blokjes van mdf
Werkblad: composietmateriaal, 
kleur ‘beech black, verzoet’, van 
Diresco.
Verlichting: Modular.
Dampkap: M-system
Vuur: Smeg
Zwarte krukjes: Ikea
Vloer: marmercomposiet in 
tegelvorm: Beaumarbre, kleur 
Carrara.
Houten eettafel: vintage van 
Baron d’Hanis, stoelen van Items 
(Knokke), kelimtapijt van Brüder.

Gezellig 
kokkerellen

Servies ‘teema’ van iittala, e 

???. www.iittala.com

Servies ‘teema’ van iittala, e 

???. www.iittala.com

Servies ‘teema’ van iittala, e 

???. www.iittala.com

rokschort bloomingville, 

e ?????. info

Porseleinen stoomtoren van 

Menu, e 74,95. www.menu.com

Opbergpot habitat, e ???. www.

habitat.be

Four Vase van Muuto, e 

99. www.muuto.com

kruidenpotjes van Serafino zani, 

e ???. www.serafinozani.it
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carOline Steenbeke (36), 
GezinSbeGeleidSter en 
Make-uPStyliSte.
• Woont met man en twee kinderen 
(Charlotte van 10 en Arthaud van 7) in 
een nieuw huis in Sint-Amandsberg.
•Kookt elke dag en gebruikt heel 
vaak de stoomoven.
• Leukste kookboek: koken met Pippi, 
van Astrid Lindgren en veel recepten 
uit Libelle en Flair.

“Ik háát rommel in de keuken, 
maar het moet wel een plek blijven 

waarin wordt geleefd”

KeuKenFiche
• Keuken: Bulthaup, B3 (richtprijs: 
vanaf e 25.000)
• Grote kastdeuren: in 
geanodiseerd aluminium
• Kookeiland: werkblad Corian
• Kastdeuren: in lichtgrijze hdf 
(hoog kwalitatieve mdf)
• Muursticker: ‘Les murs ont des 
oreilles’, Applepie design.
• Architect: Nicolas Blondeel

Beauty & brains
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keldertraP achter de kaStdeur
“De keuken moest beauty en brains hebben, strak zijn én praktisch. Ik hou 
niet van rommel en vuil in de keuken. We hebben verschillende opties 
overwogen: de architect iets laten tekenen, een ander keukenmerk... 
maar eens we bij Bulthaup waren geweest, hebben we de knoop snel 
doorgehakt. We kozen voor hun ‘B3’-model in geanodiseerd aluminium, 
heel stoer. Wat ik het leukste vind, is de aparte ontbijtkast, en de keldertrap 
achter dezelfde kastdeuren. Orde brengt rust, vind ik, maar ik ben ook 
gesteld op gezelligheid.
We zitten hier heel vaak omdat de keuken de eerste ruimte is waar je 
binnenkomt, de zithoek is boven. Hier wordt gegeten, huiswerk gemaakt, 
geknutseld... het is een echte leefkeuken.”

VerBoDen toegang Voor onBeVoegDen
Caroline: “Veel is er nog niet misgelopen in deze keuken, zolang ik mijn 
man er maar buiten houd (lacht). Hij kijkt altijd jaloers naar andere mannen 
die de lekkerste gerechten in elkaar flansen. Hij zou dat ook willen kunnen, 
maar hij maakt er in mijn ogen altijd zo’n potje van.”

Comme chez toi
Fruitmand ‘la rosa’ van alessi, 

e 65. www.alessi.it

bestek van konstantin Grcic voor Serafino zani, e 80 per set 

van 5. www.serafinozani.

Viskom ‘Fish hotel’ van umbra, 

e 40 (o.m. te koop bij rooms, 

antwerpen).

 koekvormpjes van habitat, 

e ???. www.habitat.be

kelkvormig glas ‘everyday 

holy’ van Muuto, e 29,50 (per 

????). www.muuto.com

Fris azuurblauw voor dit 

espresso-apparaat van de 

longhi, richtprijs, e 179,99.
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KoKen iS een meerjarenplan
Carly: “Al een jaar of acht vier ik Kerstmis met dezelfde vriendin. We 
maken dan samen fazant met zuurkool. In het begin liep dat altijd 
mis. We vergaten bijvoorbeeld om het vet van de fazant af te gieten en 
te bewaren, wat belangrijk is voor de saus, maar ondertussen kunnen 
we het ieder jaar beter. Fazant met zuurkool maken is bij ons dus een 
meerjarenplan.”

“Toen mijn moeder deze keuken 
zag, vertelde ze dat wij er tijdens mijn 

kindertijd ook zo een hadden”

KeuKenFiche
• Vintage American kitchen: www.americankitchen.nl of 
tweedehands zoeken in Koopjeskrant, of op eBay.
• Muurschildering: de olifant tekende Carly zelf op de 
muur met behulp van een handboek dieren tekenen dat ze 
vond bij De Slegte.
• Keukenaccessoires: Ikea, Habitat en kringwinkel.
Kopje met ‘Zeg dat wel’, serviesgoed van fotograaf/ 
kunstenaar Hans Aarsman met oneliners die hij sprokkelde in 
een bejaardentehuis.
• Vloer: onbehandelde eik die kops (in blokjes) is gelegd, 
ideaal voor intens gebruikte vloeren.
• Schrijnwerker: Philip Slock
• Gasvuur: Smeg met vijf pitten op een rij: “Ik ben nogal klein 
en kan zo beter bij mijn pannen.”

carly wiJS (44), actrice, 
werkt aan haar eerSte 
rOMan.
• Woont op de 
benedenverdiepingen van een 
meesterwoning in Brussel met haar 
zoontje Godfried (5).
• Kookt graag, “Maar ik steek geen 
thermometers in het vlees of zo.”
• lievelingskookboeken: Passie 
voor groenten van Antonio 
Carluccio en een dame in de 
keuken van Elizabeth David.

Fifties-fun
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kniPOOG naar MiJn kindertiJd
“Ik vind dat alle nieuwe keukens op elkaar lijken en wilde iets originelers. 
Deze vintage keuken uit 1953 is een ontwerp van de Amerikaan Raymond 
Loewy, ook bekend van o.a. het logo van Shell en Lucky Strike. Ik vind het een 
mooi ontwerp en bovendien kostte de keuken niet veel meer dan een Ikea-
exemplaar. Toen mijn moeder de keuken zag, bleek dat wij er thuis in mijn 
prilste kindertijd ook zo een hadden. Dat vind ik een fijne gedachte. Zelf was 
ik het vergeten, maar ze voelde dus onbewust vertrouwd aan.”

keukentaFel alS bureau
“Ik hou niet van een overvloed aan apparaten op het aanrecht, ik heb geen 
magnetron en koffiezetapparaat, wel een espresso-apparaat.
Ik ben volop aan het omschakelen van volbloed carnivoor naar nog één keer 
per week vlees, dat ik dan haal bij het biokraam op de markt. Ik eet weer 
koolrabi en bietjes zijn intussen het lievelingseten van mijn zoon: ik maak ze 
met spek, ui, aardappelblokjes en parmezaan.
Mijn leven speelt zich voornamelijk af in deze keuken, ik zit hier makkelijk 
tien uur per dag omdat ik het liefste aan mijn keukentafel werk. Ik bewerk 
teksten voor theaterstukken, bereid lessen voor en ben ook aan het schrijven St
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Snuifje vintage

- keukenkrukken 

‘noughts and crosses’ 

van Modus. info@

lunarsociety.be.

drie theelichtjes van alessi, e ????. www.alessi.it

aquakleurig serviesgoed ‘Sumatra’ 

van habitat. www.habitat.be

blauwe ovalen kookpot ‘Senior’ van ikea, 

e 49,50. www.ikea.be

kleurrijke 

pepermolen 

van Muuto, e 49 

(zwart-wit), e 59 

(veelkleurig). www.

muuto.com

keukenlinnen van habitat, e ????. www.habitat.be

ordenrek, vanaf e 61,68, of 

wijnrek, vanaf e 71,74 van delica, 

via beside. www.beside.tv.


