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project

Grotemensenkeuken
aan het IJ 
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Hij staat midden in de kamer en is het eerste dat 
je ziet als je binnenkomt. De keuken van Sylvia 
Avontuur is onontkoombaar en bij de eerste 
aanblik overweldigend en gewaagd, maar al snel 
blijkt dat hij op de enige juiste plek terechtgeko-
men is. “We hebben er eerst over gedacht of hij 
toch niet tegen de ene wand moest, want dit idee 
is natuurlijk wel héél bepalend. Gelukkig hebben 
we het toch zo gedaan. Nu zijn er dus een zit- en 
een eetruimte ontstaan met de keuken ertussen, 
die ruimtes hebben allebei de juiste afmetingen 
en staan met elkaar in contact.”

tekst Rob Vermeulen
fotografie Alex van Hulst S amen met haar man Arie-Jan en dochters 

Eva (12) en Zina (5) betrok Sylvia een jaar 
geleden het bijzondere appartement aan de  
Silodam in Amsterdam. Het veelkleurige gebouw 
van de Rotterdamse architecten MVRDV staat in 
het water van het IJ en herbergt een grote ver-
scheidenheid van woningen en bedrijfsruimten. 
Sylvia’s appartement, aan de noordkant, beslaat 
twee lagen: een woning met daaronder oor-
spronkelijk een even grote, hoge werkruimte. 
“We hebben het gekocht van een architect die 
beneden zijn bureau had. Mijn man en ik hebben 
allebei een bedrijf met ruimte elders in de stad, 
we hebben dit puur als woning gekocht. Dus is al-
les beneden gestript en gestuct, zodat er een hoge 
kamer ontstond van een meter of vijftien lang en 
vijf meter breed.” De ingrijpende verbouwing was 
te overleven doordat de woning boven van het 
begin af aan compleet was. “Daar konden we le-
ven en slapen en er is ook nog steeds een kleine 
keuken, dus we hoefden niet te kamperen.”
Sylvia en haar man houden veel van koken en heb-
ben graag gasten die dat ook doen. “We wilden 
dus een keuken waarin je met meer mensen aan 
het werk kunt. Het appartement is groot, strak en 
licht, ik wilde daar wat warmte in brengen door 
natuurlijke materialen te gebruiken. Ik hou van 
groot en stoer, maar het moet wel leven.”

Aan licht en lucht geen gebrek in de voormalige  

bedrijfsruimte waar Sylvia Avontuur haar keuken wil-

de. Daar moest nog wel wat warmte bij, om er de sfeer 

in te krijgen die past bij een actief gezin. Designer Piet-

Jan van den Kommer kwam met levende materialen 

en moest rekening houden met sprekende diagonalen, 

ongeremde kooklust en een traag drogende vloer. 

Avontuur  

voor haar appartement  

in het Silodam-gebouw 
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TERRAZZO  Op die wens kwam het antwoord 
van ontwerper Piet-Jan van den Kommer uit 
het Noord-Hollandse Stompetoren. Zijn filo-
sofie is dat materiaal in gebruik mooier moet 
worden: hout,  natuursteen en metaal moeten 
bijdragen aan een levend geheel. Voor de keu-
ken van Sylvia werd het geloogd mahonie in de 
verticalen, met werkoppervlakken van wit/grijs 
terrazzo. De metaalaccenten komen van de ap-
paratuur en het contrast van een rvs-koelkast-
front en een glazen wijnklimaatkast, die in het 
grote geheel niet te veel plek innemen.
Na de beslissing om de keuken bijna in het 
midden te plaatsen, kreeg de ontwerper te ma-
ken met het bijzondere karakter van de ruimte. 
Niet alleen een glazen gevel aan de lange kant, 
maar ook een onmisbare trap naar boven en 
vooral een enorme diagonale balk, onderdeel 
van de structuur van het gebouw, die op eni-
ge afstand van de gevel dwars door de ruimte 
loopt. Hij liet de diagonalen van trap en balk in 
zijn waarde en bouwde de keuken op basis van 
twee rechte blokken, het ene bekroond met 
een grote maar onopvallende plafondschouw 
en het andere met twee brede pilaren, die de 
koel- en de wijnklimaatkast van Sub-Zero her-
bergen. Het resulaat is stevig, massief zonder 
dat dat ten koste gaat van de transparantie.

In de maatvoering zijn de bewoners te herken-
nen: lange, actieve mensen die ruimte om zich 
heen nodig hebben. Tussen de twee werkvlak-
ken, waar het meeste moet gebeuren, zit een 
doorloop van 1,20 meter breed - voldoende 
om met meer koks tegelijk bezig te zijn zonder 
ruzie en ongelukken. De werkhoogte is groot 
genoeg om het blok aan de gastenzijde ook als 
bar te kunnen gebruiken. Dat deel herbergt 
de kookapparatuur, diepe spoelbakken zijn er 
aan beide kanten. Optimale afstemming dus 
op intensief gebruik en willekeurige verkeers-
richtingen waarin ook kinderen zich kunnen 
bewegen.

IngRIjpEnd  Voor de kookapparatuur is com-
promisloos Wolf gekozen, kleine units die een 
experimenterende, veelzijdige kookstijl onder-
steunen. Werkblad-stomer, inductieplaat en 
wokbrander zitten naast elkaar, een brede oven 
eronder. Sylvia: “We hebben overwogen om 
hier gas naartoe te brengen, maar dat zou heel 
ingrijpend zijn geweest. Die inductieplaat van 
Wolf blijkt een prima vervanger, hij is zo goed 
regelbaar dat je er bijna alles op kunt doen. En 
die paar dingen waar je echt vuur voor nodig 
hebt, daar is de wokbrander voor. Die werkt op 
flessengas.”

VOCHT  De realisatie is vrijwel vlekkeloos ver-
lopen. “Het enige dat tegenzat was vocht. We 
hadden een gietvloer laten maken, en om die 
goed te gieten moet de ruimte heel droog zijn. 
Dat kostte nogal wat tijd en daardoor duurde 
het wat langer voordat we de keuken konden 
neerzetten. Verder is er niets misgegaan of te-
gengevallen, gelukkig.”
De praktijk stelt niet teleur, in tegendeel. De 
plaats van de keuken klopt, alles werkt zowel 
technisch als ergonomisch zoals het moet. 
Alleen de inrichting van de resterende twee 
ruimten kost nog wat tijd. In het eetgedeelte 
staat een lange, smalle tafel met vintage-draad-
stoeltjes, met een kloeke donkergrijze koe-
pellamp erboven. De zitruimte herbergt een 
ruime hoekbank, een kleed en een tv-toestel. 
Aan beide zijden van de keuken zorgt exotisch 
antiek voor persoonlijke accenten. Sylvia: “Er 
is ruimte genoeg om nog andere opstellingen 
te proberen. Ik ben nog op zoek naar een paar 
barkrukken die er goed bij staan. Maar op 
hoofdlijnen is de keuken helemaal zoals hij zijn 
moet: stoer en toch warm. Je moet er alleen re-
kening mee houden dat hij groot is. Een bosje 
bloemen op tafel zie je nauwelijks meer terug, 
dat moet echt een flinke bos zijn!”
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BOUW

AAnnemer Flow (www.flow.nu) 

gietvloer Sinck&Ko (www.sinck-ko.nl) 

MEUBILAIR 

DeSign Piet-Jan van den Kommer

(www.vandenkommer.nl)

keuken + tafel, hoge deuren en trap

massief mahonie, afgewerkt met grijze loog en olie

aanrechtblad van terrazzo (kleur wit)

kookeiland is 360 cm lang

vintage-meubelen van Fabrieknl

(www.fabrieknl.com)

AppARATUUR

Koelen Sub-Zero

i736tCi koelkast geïntegreerd met 2 vrieslades met 

interne ijsblokjesmachine

i427rg wijnbewaarkast met 2 koellades

KoKen Wolf

iSo36U/S l- serie inbouwoven 914 mm

integreerbare kookmodules 381 mm:

iCBCt15i/S inductie kookmodule

iCBiS15/S stoompan

iCBig15/S grill

iCBim15/S multifunctionele kookmodule met  

8,4 kW-brander   

Sub-Zero is wereldleider als het op koelen in Amerikaanse stijl aankomt. elk apparaat wordt met de hand ver-

vaardigd. De Sub-Zero Freezer Company is opgericht in 1945 door Westye Bakke in madison, USA. Het bedrijf 

heeft nu 1200 medewerkers en is gevestigd in Phoenix, Arizona. Het wordt nog steeds bestuurd door een telg 

uit de Bakke-familie: de derde generatie manager is Jim Bakke, de kleinzoon van de oprichter. 

Wolf werd ruim 70 jaar geleden opgericht door de broers Al en Hyman Wolf. Zij brachten als eerste een gas-

kookplaat op de markt. ook door de introductie van de heteluchtoven bleek Wolf de pionier op zijn vakgebied. 

Wolf is in 2000 door Sub-Zero overgenomen. Als fabrikant biedt Wolf een uitgebreid assortiment aan kook-

toestellen, waaronder ovens, kookplaten, grills, ventilatieproducten en magnetrons.

Sub-Zero en Wolf worden in nederland gevoerd door Het Arsenaal, Kooltjesbuurt 1, 1411 rZ  naarden.

www.westye.nl

[Van links naar rechts] 

Wit/grijs terrazzo met diepe, geïntegreerde spoelbakken

Het kookgedeelte is groot genoeg om ook als bar te fungeren

Wolf leverde de apparatuur: v.l.n.r. stomer, inductieplaat,  

wokbrander en grill, met in de onderbouw een brede oven.

Licht en ruimte bepalen de sfeer.




