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Wil je een
tijdloze keuken?

Maak dan deze fouten niet. 

E-Book
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De keuken

Het kloppend hart van de woning. Gemiddeld
spendeert een persoon zo’n 3 jaar van zijn
leven in de keuken. Je eet er dagelijks, kookt er 
je lievelingsgerechten en je vertoeft er ’s avonds 
nog voor wat qualitytime. Niet alleen is het een 
investering waar je veel plezier aan hebt, het is 
ook een langetermijninvestering. 

Let dus goed op bij het uitkiezen van een
nieuwe keuken. Want niets is triester dan fouten 
ontdekken nadat je jouw gloednieuwe keuken 
hebt laten plaatsen. 
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01. Houd rekening met de keukendriehoek.

De keukendriehoek, een term waar je
vermoedelijk nog nooit eerder van hoorde.
Dat maakt het niet minder belangrijk. 

Je moet met de keukendriehoek rekening
houden als je jouw keuken zo optimaal en
gebruiksvriendelijk wil benutten. 

De keukendriehoek ‘ligt’ er natuurlijk niet echt, 
maar is een denkbeeldige driehoek die de 
kookplaat, spoelbak en koelkast met elkaar 
verbindt. Dit zijn de drie meest gebruikte
elementen in de keuken en moeten dus in goeie 
verbinding staan met elkaar. Zo mag de
spoelbak niet te ver van de kookplaat staan.
Dit is belangrijk omda deze twee elementen 
mogelijks de belangrijkste punten in de keuken 
zijn. De keukendriehoek is belangrijk in zowel 
een keuken met L-vorm of U-vorm, maar ook in
een keuken met kookeiland.
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02. Kies materiaal dat je gemakkelijk onderhoudt.

Zoals eerder gezegd, spendeer je veel tijd in de 
keuken. Je gebruikt de keuken dagelijks. De keuze 
voor een gemakkelijk te onderhouden materiaal 
is van groot belang. Zo is een keuken waarvan de 
binnenzijde van kasten is gemaakt uit
melamine of laminaat gemakkelijker te reinigen 
dan keukenkasten uit houtfineer. Dit omdat
houtfineer een reliëf heeft waarin vuiligheid
kan kleven. Het materiaal is dus een van de
belangrijkste keuzes bij het plaatsen van
een keuken.
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03. Zorg dat je al jouw spullen kwijt kan.

Niets zo hatelijk als een keuken met te weinig
opbergruimte. Je hebt veel meer spullen die je in de 
keuken kwijt moet dan je zult denken Doe dus even 
die keukenkasten open, kijk wat er instaat en zorg 
voor minstens evenveel opbergruimt in de nieuwe 
keuken – of meer. De mens is een verzamelaar … er 
komt dus alleen maar bij. Voldoende opbergruimte 
zorgt dat een keuken rust uitstraalt omdat er dan 
minder op het aanrecht staat. Er zijn tegenwoordig 
veel mogelijkheden om weinig plaats te verliezen, 
maar toch opbergruimte te creëren, zoals
opzetkasten met schuifdeuren of kolomkasten met 
zijwaartse deuren. Maatwerk is ook altijd handig om 
de beschikbare ruimte maximaal te benutten.
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04. Vermijd continue bukken.

Voorkom continue bukken in de keuken door
vooraf te meten wat de ideale hoogte van 
het werkblad moet zijn. Niets is vervelender 
dan continu gebukt te moeten staan. Pas de 
hoogte van het werkblad aan naar degene 
die de keuken het meeste zal gebruiken. Zal 
een groter persoon veel werken in de keuken? 
Hang dan ook de hangkasten iets hoger.Het 
zijn details, maar op lange termijn zal het
zaken zoals rugproblemen wel voorkomen. 
Ook de oven en microgolf zet je het best op 
werkhoogte – zo moet je die kokendhete 
ovenschotel niet gebukt uit de oven halen. 
Voor lager gelegen kasten is het ook steeds 
handig om laden te voorzien vanuit
ergonomisch standpunt en gebruiksgemak.
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05. Zorg dat je altijd grote stukken te zien krijgt. 

Een stukje natuursteen van 10 cm op 10 cm zegt 
niets. Wanneer je dan het volledige werkblad ziet 
bij de plaatsing van de keuken, kun je bedrogen 
uitkomen. Vraag bij de keukenbouwer altijd na
of je het product waaruit je keuken zal bestaan 
ook eens als volledige plaat of paneel kan
bekijken. Zo sta je niet voor verrassingen als
je het materiaal in z’n geheel ziet. 
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06. De keuken is een onderdeel van
        een groter plaatje.

Veel mensen zien de keuken als een ruimte 
apart, maar het is een onderdeel van je woning 
en dit moet een totaalplaatje vormen. Als je jouw 
keuken kiest, zorg je dat het past bij de rest van 
de woning. Zie de keuken dus niet als een ruimte 
apart. Zo bepalen ook de vloer en plafond voor 
een groot deel hoe de keuken er uiteindelijk zal 
uitzien. Bepaal vooraf welke stijl je wil en trek deze 
door in je volledige woning en keuken.
Het is niet verboden een staal van jouw vloer, of 
kleursample van verf die je wil gebruiken, mee 
te nemen om te kijken of het bij de keuken zal 
passen. Het zit hem in de details die het geheel 
vormgeven en een wow-effect creëren.
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L E T ‘ S    T A L K

Neem contact op via:
info@ackkeukens.be – 09 339 17 50


