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Aan de Amsterdamse Keizersgracht werd in een 

monumentaal pand deze prachtige woon- en 

leefkeuken gerealiseerd. De opdrachtgever wilde 

een plek om gezellig met vrienden samen te zijn. 

Tekst Oliver Vereycken – Fotografie Denise Zwijnen – Advertorial 

De wensen van de bewoners vormen de basis van elk ontwerp 

van Designa Architectuur. Designa ontwerpt niet voor zichzelf, 

maar leeft zich helemaal in in de lifestyle van de bewoners. Dat 

was hier niet anders. De bewoner van dit grachtenpand is een 

echte foodlover. Voor hem is het eten bereiden, samen zijn met 

familie of vrienden, essentieel. Zijn keuken draait om beleving. 

EASY LIVING
“De keuken is allang geen praktische, afgescheiden ruimte 

meer. We zijn van eetkamer naar woonkeuken en leefkeuken 

gegaan”, zegt Bertram Terpstra van Designa. Deze leefkeuken is 

voorzien van de meest innovatieve apparaten van Miele, inclu-

sief een wijnklimaatkast. De functionaliteit zorgt ervoor dat het 

koken een stuk makkelijker en aangenamer wordt. Volgens de 

bewoner is de keuken het sociale middelpunt van de woning 

geworden, daar waar het gezellig is. “Het resultaat dat Designa 

heeft neergezet, heeft mij echt verrast. Een ontwerp boven 

mijn verwachtingen, waar ik erg blij mee ben!”

VERBINDENDE FACTOR
Het appartement strekt zich uit over de derde, vierde en vijfde 

verdieping van het grachtenpand. Om de verdiepingen met 

elkaar te verbinden liet Designa Architectuur een open stalen 

trap tussen de monumentale balken van het plafond plaatsen. 

Deze originele oplossing maakt de woonverdieping toeganke-

lijk en de trap wordt zo onderdeel van het kookeiland. Hierdoor 

ontstaat een mooie spanning tussen traditionele elementen en 

moderniteit, terwijl de stijlkenmerken behouden blijven. Ber-

tram: “Het is een fantastische woonkeuken geworden met een 

unieke mix van heden en verleden. Dat dit tijdens de verbou-

wing voor de nodige uitdagingen zorgde, zoals het keukenblad 

naar boven takelen, maakt het resultaat nog unieker. Tijdens het 

koken geniet je van optimaal comfort, terwijl het decor je voort-

durend aan de rijke geschiedenis van dit pand herinnert.”

Architectonisch hoogstandje

IDENTIKIT

MATERIALEN: kastfronten en panelen van Amerikaans notenfineer 
(Shinnoki Granite Walnut), greeploze keuken met één zwarte 
greep op koelkast van Miele. Werkbladen: Caesarstone Raven. 
Kranen: Quooker Flex in zwarte uitvoering

APPARATUUR: combi-stoomoven, greeploze gourmet-
warmhoudlade, inbouw-koffieautomaat, inductiekookplaat, 
afwasautomaat, koelkast, vrieskast en wijnklimaatkast van Miele

ONTWERP EN UITVOERING: Designa Architectuur BNA 
Torenlaan 2, 1251 HJ Laren (NH, NL) 
+31 35 30 33 733, laren@designa.nl, designa.nl
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KEUKENDOSSIER

Designa Architectuur BNA


