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SLIMME DESIGNKEUKEN 
Carmen en Gerard van Boekholt wilden hun keuken 
uitbreiden. Het begon met het idee om een muurtje 

te verplaatsen, het eindigde in een complete ver
bouwing van hun huis. Resultaat is een prachtige 

keuken die naadloos aansluit op de tuin. 
Tekst NICOLE BEAUJEAN Fotografie ERIK SMITS 

Veertien jaar lang woonden Carmen en Gerard van 

Boekholt met veel plezier in de componistenwijk in 

Boxtel. Maar woonbehoeftes veranderen na verloop 

van tijd en dit geldt ook voor het gezellige Brabantse 

stel. Het begon in de keuken. "We wilden eigenlijk 

alleen een andere en grotere keuken ," vertelt 

Carmen van Boekholt. "We dachten aan een kleine 

uitbreiding en gingen op zoek naar een klusbedrijf. 

AI snel kwamen we tot de conclusie dat het toch wat 

meer voeten in aarde had dan we dachten . En dat we 

het maar gelijk uitgebreid en professioneel moesten 

aanpakken. Zo gezegd, zo gedaan; we gingen op zoek 

naa reen a rch itectd ieonze plan nen kon verwezen I ijken. 

Uiteindelijk zijn we met sKin architects uit Boxtel in 
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RUIMTELIJK GEVOEL Elke Goossens, één van de 

twee architecten van sKin architects, vult aan: "In 

ons eerste plan was een nieuwe keuken opgenomen, 

maar de verbouwing omvatte veel meer, Zo hebben 

we de keuken vergroot middels een uitbouw met 

glas, Daarnaast hebben we de woonkamer uitge

bouwd, ook met glas voor een optimaal contact met 

de tuin, " 

DESIGNFOEFJES Voor de invulling van de keuken 

ging de familie te rade bij Bert van Vlijmen 

Keukenarchitectuur uit VinkeI. De keuze viel op een 

Italiaanse keuken van Comprex, De Varadero is 

een semi-professionele keuken met tal van design

foefjes en slimme elementen, Zo hebben alle kastjes 

niet alleen donkere fronten , maar ook een donker 

binnenwerk, " 

GRANIET Het aanrechtblad is van geborsteld 

graniet in donker antraciet en loopt door de glaspui 

heen naar buiten, Dit benadrukt de naadloze over

gang van binnen naar buiten en creëert tevens een 

'buitenaanrecht' om eten en drinken op te zetten 

tijdens een barbecue op een zomerdag, 

ECHTE WaKKER De inductie kookplaat in deze 

smaakvolle Comprex keuken heeft vier pitten en een 

wokbrander, "Gerard is een echte wokker", aldus 

zijn echtgenote, Zij maakte de keuze voor inductie, 

omdat zo 'n plaat eenvoudig schoon te maken is en 

zo snel en gemakkelijk kookt als gas, De plaat is van 

ATAG en biedt iets bijzonders: de wokbrander is 

wél op gas, "Ideaal ", aldus Carmen, "want bij snelle 

wokgerechten gaat er toch niets boven gas," 

Boven het aanrecht pronkt een bijzonder design 

afzuigsysteem: twee ronde kolommen van rvs , 

Bert van Vlijmen: " Het is een bijzonder mooie, lichte 

ruimte geworden, waar functionaliteit en esthetiek 

heel goed tot hun recht komen, < 
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Even voorstellen 

Wie? Carmen en Gerard van Boekholt 

uit Boxtel hebben twee dochters, 

waarvan er eentje nog elk weekend 

naar huis komt Maart je (24) woont 

inmiddels op zichzelf, Anneke (22) 

studeert en geniet nog regelmatig 

van de gastvrijheid van haar ouders: 

Carmen (53), verloskundige en 

Gerard (55), docent op een vwo, 

Wat? Comprex keuken met ATAG 

apparatuur 

Waar? Boxtel, Noord-Brabant 
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