
Profiel bewoners en bijbehorende keuzes  

Gezin met twee kinderen (6 en 8 jaar) die het belangrijk vinden 

om tijd met elkaar door te brengen. Het gezin is hun prioriteit. 

De ouders vinden het belangrijk dat de kinderen overal bij 

worden betrokken. Omdat ze aangaven gezonder te wil len eten, 

is er veel werkruimte gecreëerd, zodat de kinderen mee kunnen 

helpen met koken. Eten bereiden en zien is belangrijk om 

kinderen gezonder te laten eten. Ook is een open kast 

toegevoegd als pantry, zodat daar gezonde voedingsmiddelen in 

gezet kunnen worden. In het zicht, zodat er gemakkelijker een 

gezonde keus gemaakt kan worden. Verse kruiden, een 

fruitschaal en een moestuin maken het helemaal af.   

Ze houden van de vrijheid om erop uit te kunnen gaan. Een 

onderhoudsvriendelijke ruimte is dus een  must. Ze hebben een 

grote l iefde voor de natuur, dus is ervoor gezorgd, door gebruik 

van l ichte kleuren en weinig afleiding, dat de aandacht naar de 

buitenwereld uit gaat. De bewoners weten goed welke kleuren ze 

mooi vinden en het past precies in hun prof ielen. Als lente- 

herfsttypes zijn houden ze van luchtigheid, maar ook warmte en 

gezell igheid. Twee elementen die duidelijk terug te zien zijn in 

het ontwerp. Groen is hun l ievelingskleur.  Dit gecombineerd met 

l icht hout en een opvallende vloer maakt het helemaal af. Een 

mooi ontwerp voor een energieke boogschutter en huisel ijke 

kreeft.  

 

Doel keuken  

Ontspannen, binnen-en buitengevoel, samenzijn. Een 

eff iciëntere indeling. Meer ruimte om uitgebreid te koken. Licht 

en luchtig. Fijne routing. Onderhoudsvriendelijk. Veel 

opbergruimte.  

 

 

 

 



Keuzes  

De keuken bestond uit twee delen, maar voor een fijne routing 

is het beter om alles bij de hand te hebben. Nu is al les bij 

elkaar geplaatst. Het loopt helemaal door naar de deur van de 

bijkeuken, waar de wasmachine etc. geplaatst zullen worden. Er 

is voldoende opberg- en werkruimte, maar het bl i jft luchtig door 

het gebruik van planken i.p.v. bovenkasten. Ik heb de kleuren 

en stij l  van de huiskamer doorgetrokken. Om een consistente 

look te creëren is het zaak om bij open ruimtes te zorgen voor 

herhaling in k leuren en materialen. Het groen symboliseert hun 

l iefde voor de natuur. Er is ook gebruik gemaakt van hout voor 

warmte en het binnenbrengen van de natuur. De vrol ijke 

tegelvloer is onderhoudsvriendelijk. Kinderen kunnen in - en 

uit lopen. Dweil eroverheen en je bent klaar. De verschil lende 

stoelen zorgen voor een speelse look. De ovale tafel is 

kindvriendelijk en je kunt makkelijker met de stoelen schuiven. 

De tafel is in de lengte neergezet om optimaal te kunnen 

genieten van de tuin. In het verlengde van de kamer waar je de 

woonkamer in loopt is achter de bank een kast geplaatst voor 

speelgoed en een kleed. De kinderen kunnen hier spelen en 

contact houden met de leefkeuken. De l ichte speelse ruimte 

zorgt voor een behaaglijk en ongedwongen gevoel. Precies wat 

wij voor ogen hadden!  

 


