


Keukenkasten, massief eiken dekkend geolied kleurnr. Keim 9546, werkblad van beton, hangkasten van olijfessen, houten tafel van olijf essen, alles prijs op 

aanvraag (Piet-Jan van den Kommer). Afzuigkap PSH0905WS 90x60x50 cm (bxhxd) € 1.556,- (Prosolo). Keramische kookplaat 30-KX € 665,-, inbouw-

friteuse 30-FX € 540,- (Boretti). Kraan Vola 590G € 1.179,29, zeeppompje Saon van Clou geborsteld rvs € 60,- (Filiaal4). Gebloemde schaal € 18,95, gebloemde 

kom € 8,95, houten bord € 9,95, garde € 19,95, spatel € 4,95, groene pan € 125,-, cranberrysap € 2,50, gebloemd bord € 11,95, koffieblik € 11,40 (Studio 

Bazar). Touw € 4,95 (Rivièra Maison). Messenblok € 159,95, pepermolen € 58,85, blik € 19,50, schuimklopper € 4,40, pollepel € 6,95, vleeshamer € 5,95, 

theedoeken vanaf € 4,50, snijplank € 97,50, kan hoekig € 9,95, kan rond € 12,90, melkkoker € 24,95, schaal wit € 29,80, oliefles € 6,50 (Op16). Lamp 

€ 49,95 (Pol’s Potten). Stoelen: houten stoel met spijlen € 611,- inclusief kussen, stoel grijs € 452,- inclusief kussen, houten stoel zwart € 282,- inclusief kussen 

(DR Wonen). Overige is privébezit.

‘De hoge plint benadrukt de hoogte van de ruimte.  

Om dit principe toe te passen, moet een ruimte wel minimaal 

drie meter hoog zijn. De plint is heel rank en daardoor subtiel.  

Omdat er in deze ruimte een gietvloer ligt, is de plint alleen  

nodig om de muur te beschermen. Een houten vloer juist heeft 

ruimte nodig om te werken, vandaar dat de plint van een houten 

vloer vaak dikker is.’

Stoel grijs € 452,- (DR Wonen). 

Theedoek vanaf € 4,50, schaal wit  

€ 29,80, messenblok € 159,95, 

pepermolen € 58,85 (Op16). Garde  

€ 19,95, bord gebloemd € 11,95 

(Studio Bazar). Kookboek privébezit.

Natuurlijk, er wordt nog steeds gekookt, maar in de keuken 
van nu gebeurt veel meer. De keuken is een centrale leefruimte 
in huis geworden, waar we veel tijd doorbrengen. Ontwerper 
en interieurbouwer Piet-Jan van den Kommer presenteert zíjn 
multi functionele keuken en licht meteen het concept toe. 

de flex-keuken
Strak én werkbaar:
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Vloer Univers gietvloer, in diverse 

kleuren verkrijgbaar. Gemiddelde prijs 

€ 98,- per m² inclusief primer en 

legkosten, keukenkasten, massief 

eiken dekkend geolied kleurnr. Keim 

9546, houten tafel van olijfessen, 

prijs op aanvraag (Piet-Jan van den 

Kommer). Houten stoel met spijlen 

€ 611,- inclusief kussen, stoel grijs 

€ 452,- inclusief kussen, houten 

stoel half ronde leuning € 452,- inclu-

sief kussen, houten stoel zwart half 

ronde leuning € 52,- inclusief kussen 

(DR Wonen). Handdoekhaakje Rhino 

van Tiger geborsteld rvs € 5,05 

(Bouwmarkten). Fles en bekers 

€ 59,95 (Studio Bazar). Melkkan en 

bekers € 58,80 (Op16). Lamp 

€ 49,95 (Pol’s Potten). Melkkan, 

laptop, theedoos en vest privébezit. 

‘Het betonnen blad 

is op een grove manier gemaakt: het werd 

ter plekke gestort en gevlinderd. Het oppervlak 

is daardoor glad en prettig in het gebruik.  

De randen zijn niet gevlinderd en hebben een 

ruige structuur met luchtbelletjes.’

Op zijn veertiende begon Piet-Jan van den 
Kommer in een schuurtje achter het ouderlijk 
huis aan het uitwerken van zijn eerste ontwer-
pen. Al snel werd het schuurtje eigenhandig 
twee keer zo groot gemaakt om aan de vraag te 
kunnen voldoen. In 1998 start hij op zijn 24e 
zijn eigen bedrijf. Inmiddels telt de werkplaats 
annex showroom en kantoor van Piet-Jan van 
den Kommer in Stompe toren 15.000 m². Pure 
en eerlijke materialen zijn het uitgangspunt bij 
alle ontwerpen.  
Of het nu gaat om het interieur van een com-
plete woning of de inrichting van een huiska-
mer, keuken, badkamer, terras, bar  
of werkplek, hij zoekt vaak naar een combinatie 
van natuurlijke materialen.

Piet-Jan van den Kommer: ‘Ik wilde een keu-
ken met een ongedwongen sfeer, omdat de 
keuken van nu steeds meer een leef ruimte 
wordt. Vaak hebben keukens door hun roest-
vrijstalen apparatuur een kille uitstraling. Ik 
heb gekozen voor zo min  moge - lijk gebruik 
van roestvrij staal en zo veel mogelijk natuur-
lijke materialen, zoals hout en beton. De keu-
ken heeft een industriële look, maar straalt tóch 
een bepaalde warmte uit. De achterwand van 
brede planken is een klassiek element dat voor 
een warme sfeer zorgt. Pure materialen worden 
door slijtage steeds mooier. Bij een designachtig 
interieur gaan de bewoners er meestal naar 
leven. Ze proberen voorzichtig te zijn om het 
vooral mooi te houden. Daar heb ik zo’n hekel 
aan. Wonen moet wel relaxed blijven.’

‘Omdat ik van de keuken een leef ruimte wilde 
maken, heb ik het ontwerp eens helemaal los-
gekoppeld van de praktische kant. Zo kwamen 
we op het idee van de schuiffronten. Deze 
keuken is onder het blad vrij in te delen met 
open vakken en laden waarin je alle keuken-
spullen kwijt kunt. Je hoeft daarbij geen reke-
ning te houden met het uiterlijk, maar alleen 
met de werkbaarheid. Als je gaat koken, schuif 
je de fronten op een geleider de kast in en heb 
je alles binnen handbereik. Ben je klaar, dan 
haal je de  deuren weer tevoorschijn. Vandaar 
dat de lades uitgefreesde handgrepen hebben.  
Wat er na het sluiten van de deuren overblijft is 
een mooie rustige plankenwand.’

‘Het blad werd geïmpregneerd, zodat het beton verzadigd 

raakte. Het kreeg een grijze pigmentolie voor een egale look en 

werd tot slot behandeld met een steenolie. Een betonnen blad 

houdt altijd een bepaalde kwetsbaarheid waar je het type mens 

voor moet zijn. Je moet beschadigingen en vlekken niet als 

storend of onhygiënisch ervaren. Het is goed schoon te houden 

met groene zeep. Dat is trouwens het beste middel voor alle 

natuurlijke materialen, en nog milieuvriendelijk ook.’

WIE? PIET-JAN 

VAN DEN KOMMER

WAT? ONTWERPER EN 

BOUWER VAN INTERIEURS

ADRES? NOORDER - 

VAART 127, STOMPETOREN,  

WWW.VANDENKOMMER.NLF
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‘Groene zeep is het  
beste middel voor alle 

natuurlijke materialen én  
is milieuvriendelijk’

Werkblad beton, prijs op aanvraag 

(Piet-Jan van den Kommer). Kraan 

Vola 590G € 1.179,29 (Filiaal4). 

Afwasborstel € 1,75 (studio Bazar). 

Theedoeken vanaf € 4,50, werk-

doek vanaf € 4,50 (Op16).

‘De achterwand bestaat uit houten planken van 

wisselende breedtes. Ik haalde ze uit één partij Europees eiken.  

De olijfessenhouten hangkasten zijn allemaal verschillend  

van formaat en niet uitgelijnd. Dat geeft een speelse uitstraling  

en een vrij gevoel. De kleur van het olijfessenhout contrasteert 

mooi met de rest.’

VT Wonen-stilist 
Frans Uyterlinde: 
‘Deze ruimte is behalve een fijne 

keuken ook een prettige werk-

plek, speelkamer en leefruimte. 

Het sobere kleurenpalet geeft de 

kok de ruimte om te werken met 

kookgerei in vrolijke tinten als ap-

peltjesgroen en signaalrood. Elke 

kleur voelt zich hier thuis. Dit is een 

keuken zonder opsmuk: eenvoudig 

en sober, in vormgeving, maar ook 

in kleur. Dat doet niet af aan de 

functionaliteit, die helemaal top is. 

Ik vind het een prototype keuken in 

nieuw landelijke stijl. De verschil-

lende houten stoelen, eigenlijk strak 

gemaakte boeren-stoelen, komen 

hier helemaal tot hun recht. Ze 

hebben dezelfde sobere puurheid 

over zich. Opvallend is de kleur van 

de vloer, het is dezelfde kleur als de 

keuken zelf. Die eenheid geeft rust. 

De olijfessenhouten open kasten 

tegen de achterwand doorbreken 

met hun vorm en kleur de rest van 

de ruimte.’
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‘De kleur van de houten fronten, de achterwand, het 

betonnen werkblad én de gietvloer is hetzelfde. Door een andere 

structuur hebben de verschillende materialen een iets andere 

grijstoon, maar ze zijn wel op elkaar afgestemd. Dat geeft rust.  

Het houtwerk van zowel de achterwand als de laden en deuren 

werd geschilderd in een matte grijze lak van Sikkens. Ook de grijze 

muurverf is van Sikkens. Door bepaalde accessoires toe te voegen, 

kun je aan deze ingetogen basis gemakkelijk een persoonlijke draai 

geven. Je bent niet gebonden aan een uitgesproken kleur.’
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De koelkast, vriezer en afwas machine 

zijn goed verstopt achter de eiken - 

houten planken. 

Koffiezet apparaat La Pavoni 

€ 930,- (Piet-Jan van den Kommer). 

Zeeppompje Saon van Clou 

geborsteld rvs € 60,- (Filiaal4). 

‘Geen twee keukens zijn hetzelfde  

omdat ik altijd iets persoonlijks wil maken. Een keuken als deze  

is helemaal naar persoonlijke wens in te richten. Gebruikers-

vriendelijker kan het niet. De meest gebruikte spullen staan  

binnen handbereik in de open olijfessen houten boxen die tegen de 

achterwand hangen. Andere keukenspullen kunnen worden 

opgeborgen in riante lades en de open kasten onder het aanrecht.’
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