
K
E

U
K

E
N

I
N

S
P

I
R

A
T

I
E

Noordervaart 5 n 5986 AC Beringe
T 06 – 50 60 65 87 n I www.verkoelenkeukens.nl n E info@verkoelenkeukens.nl

pag 00_Omslag.indd   29pag 00_Omslag.indd   29 22-09-2021   12:3522-09-2021   12:35



INHOUD
 2 Uw Keuken Designer vertelt

 13 Binnenkijken bij

 25 STIJL: Design

 37 STIJL: Industrieel

 49 STIJL: Modern 

 61 STIJL: Landelijk

 73 Binnenkijken bij

Colofon
Uitgave De Keuken Designers B.V.© 2021 Directie Mark Iesberts Concept en realisatie BRANDRS 
Foto grafie BRANDRS Redactie en eindredactie Matthijs Daniels, Sandra Schoenmaker. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en (eind)redactie kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele onjuistheden m.b.t. de inhoud van dit boek.

1

Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1 01-11-2021   11:1001-11-2021   11:10



Lowie Kessels, Verkoelen Keukens, Beringe

ONZE ADVIEZEN 
VOOR KEUKEN 
ÉN INTERIEUR ZIJN 
ALTIJD OP MAAT
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Houdt u van design? Of liever een landelijke, industriële of kleurrijke keuken? 
Verkoelen Keukens creëert graag een keuken die bij ú en uw interieur past. Wij 
ontwerpen keukens die naadloos aansluiten op uw wensen, de mogelijkheden en 
ruimte in uw huis. Onze adviezen voor keuken én interieur zijn altijd op maat. We 
gaan voor het totaalplaatje. Een keuken moet weliswaar functioneel zijn, met volop 
gebruiksgemak en comfort, een ideale routing en indeling. Maar onze keukens 
zijn ook afgestemd op uw gezinssituatie en leefstijl. We hebben een passie voor 
schoonheid. Die combineren wij met creativiteit en technisch inzicht. Zo heeft u 
jarenlang plezier van uw keuken!

VERKOELEN 
KEUKENS HOUDT 
UW BELANG IN 
HET OOG!
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Een uitstekend keukenontwerp zit in de details, niet in de afmeting van de ruimte. 
Door jarenlange ervaring is Verkoelen Keukens als geen ander in staat om uw 
ideale keuken te ontwerpen. Ook geven wij graag adviezen op maat over de 
inrichting van uw huis. Eigenaar Lowie Kessels werkt daartoe nauw samen met 
een binnenhuisontwerper en haardenspecialist. Voor een origineel concept komt 
hij eerst bij u thuis om de sfeer en situatie in zich op te nemen. Daarna vertaalt hij 
deze gegevens en uw wensen in een goed ontwerp. Lowie zit al bijna veertig jaar 
in het vak. Hij weet als geen ander op welk detail gelet moet worden, om te zorgen 
dat u straks volkomen tevreden bent over uw keuken.
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Verkoelen Keukens installeert uw keuken vakkundig en deskundig. In de afgelopen 
jaren hebben wij diverse grote en kleine projecten verzorgd. Variërend van volledige 
verbouwingen tot slechts het vernieuwen van inbouwapparatuur. Daartoe kan 
Verkoelen Keukens rekenen op een vast team van betrouwbare vakmensen. 
Verkoelen Keukens houdt echter de regie over het hele proces. U heeft er van 
ontwerp tot oplevering geen omkijken naar! U heeft slechts één aanspreekpunt: 
Lowie Kessels. De lijntjes zijn dus kort. Zo zorgen wij dat u ontspannen uw nieuwe 
keuken binnenstapt!

BIJ ONS VINDT U 
VERRASSENDE 

KEUKENS: ORIGINEEL 
EN KLEURRIJK
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Onze service is uitstekend. Verkoelen Keukens gaat graag een extra mijl 
om een keuken perfect op te leveren. Dat begint al op het moment dat u 
bij ons over de drempel stapt. We begeleiden u netjes en vakkundig door 
het hele proces. Ook de service na afloop gaat verder dan de gebruikelijke 
termijn van drie of vijf jaar. We lopen voor geen enkele verantwoordelijkheid 
weg, maar verplaatsen ons graag in u en uw situatie. Vervolgens streven 
we samen met u naar een oplossing van eventuele problemen, ook tien 
jaar na dato. Verkoelen Keukens houdt te allen tijde uw belang in het oog!

10 

Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   10Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   10 01-11-2021   11:1301-11-2021   11:13



Onze service is uitstekend. Verkoelen Keukens gaat graag een extra mijl 
om een keuken perfect op te leveren. Dat begint al op het moment dat u 
bij ons over de drempel stapt. We begeleiden u netjes en vakkundig door 
het hele proces. Ook de service na afloop gaat verder dan de gebruikelijke 
termijn van drie of vijf jaar. We lopen voor geen enkele verantwoordelijkheid 
weg, maar verplaatsen ons graag in u en uw situatie. Vervolgens streven 
we samen met u naar een oplossing van eventuele problemen, ook tien 
jaar na dato. Verkoelen Keukens houdt te allen tijde uw belang in het oog!

10 

Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   10Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   10 01-11-2021   11:1301-11-2021   11:13

11

Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   11Verkoelen_pag 01-12_Lid ah woord.indd   11 01-11-2021   11:1401-11-2021   11:14



Onze keukens zijn van topkwaliteit. Daar passen alleen topmerken bij, 
van zowel keukens en materialen als apparatuur. Als voorbeeld noemen 
wij BORA, een inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. Door 
nauw samen te werken met onze topleveranciers en wederzijdse kennis
uitwisseling opereren wij op een hoog kwaliteitsniveau. Nieuwsgierig? 
Wij nodigen u uit om vrijblijvend een kijkje te nemen in onze inspirerende 
showroom. Wij tonen verrassende keukens. Geen dertienineendozijn, 
maar origineel, kleurrijk en sprankelend. In het hetzelfde pand zitten 
verwante zaken die uw huis verfraaien. Van harte welkom in Beringe!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zochten een landelijke keuken die warmte en gezelligheid uitstraalt. 
Samen met Verkoelen Keukens hebben we een supermooie keuken 
kunnen realiseren. Een keuken met karakter.’

Erik en Tineke
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Voor hun nieuwbouwwoning mochten Erik en Tineke een nieuwe keuken 
uitzoeken. De stijl hadden ze al duidelijk voor ogen: een landelijke keuken, 
aangevuld met moderne elementen. Waar ze de keuken gingen uitzoeken, 
wisten ze ook: bij Verkoelen Keukens. ‘Lowie is mijn vader’, lacht Tineke, 
‘dus wie kan ons beter helpen dan hij? Hij verstaat z’n vak.’ Erik beaamt dit. 
‘Hij luistert goed en wist onze ideeën – bijvoorbeeld wat we gezien hadden 
op Pinterest – feilloos te vertalen in een plan. Ik was echt onder de indruk 
van het 3D-ontwerp dat hij van onze keuken gemaakt had. Ineens ging 
alles wat we bedacht hadden leven.’ 

‘WE BENUTTEN DE 
RUIMTE IN ONZE 

KEUKEN OPTIMAAL!’

15
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De sfeervolle keuken van Tineke en Erik straalt een en al gezelligheid uit, met de 
houten panelen, porseleinen spoelbak, natuurstenen aanrechtblad met waterkering 
en glimmende tegeltjes in visgraatmotief als achterwand. Een ware blikvanger is het 
enorme fornuis, waarboven een soort schouw – de afzuigkap – met stoere betonlook is 
geplaatst. ‘We hebben die betonlook heel bewust laten terugkomen in de kastenwand, 
net zoals het witte van de tegeltjes. Zo sluiten beide delen goed op elkaar aan. Ook 
konden we hier mooi een combimagnetron plaatsen.’ Door bovendien het fornuis en de 
kasten halverwege te laten verspringen, creëerden ze extra werk- en opbergruimte. ‘We 
benutten de ruimte in onze keuken optimaal.’ 

EEN LANDELIJKE 
KEUKEN, AANGEVULD 

MET MODERNE 
ELEMENTEN 
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Uiteindelijk is over elk detail zorgvuldig nagedacht en hierin zien Erik en 
Tineke de meerwaarde van Verkoelen. ‘We zochten niet alleen een keuken 
in een bepaalde stijl, het moest ook tijdloos zijn zodat het lang meegaat. 
Lowie nam ons stap voor stap mee in dit proces. Hij liet ons werkelijk van 
alles zien aan kleuren en materialen en hoe dit te combineren. Hierdoor 
voelden we ons zeker van onze keuzes. Nu we dagelijks in onze keuken 
staan – we houden allebei erg van koken – genieten we maximaal. Het 
fornuis, de samenstelling, alles is perfect. Het is echt een supermooie 
keuken geworden.’
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Met dank aan
Erik en Tineke
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BINNENKIJKEN BIJ
De leefkeuken van Marinka en Hans is het hart van het huis geworden. Hij is, 
ondanks zijn strakke vormgeving, haast overweldigend in uitstraling, maar 
alles in de keuken is op de gezelligheid gebaseerd. En dat pakt helemaal 
uit zoals gehoopt in dit ontwerp van Verkoelen Keukens.

Marinka en Hans 

19
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‘We wilden de keuken nog eens helemaal laten verbouwen, écht zoals wij 
hem wilden. Zodat we hier nog jaren kunnen blijven wonen’, vertelt Marinka. 
‘Een bevriende timmerman tipte ons Verkoelen Keukens. We hebben een 
afspraak gemaakt en dat voelde meteen goed. De ontvangst was prettig, 
de showroom mooi en met Lowie Kessels hadden we een fijne klik. Hij heeft 
onze ideeën uitgewerkt in een ontwerp dat helemaal aan onze wensen 
voldeed.’

GEZELLIGHEID GAAT 
BOVEN ALLES IN 

OVERWELDIGENDE, 
STRAKKE VORMGEVING
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In het ontwerp is de hoge zwarte apparatenwand gecombineerd met een groot kook-
eiland in een taupe-kleur en een wit werkblad met een gemarmerd patroon. ‘De kleuren-
combinatie hadden we snel bedacht. Lowie liet het in 3D zien en dat was het meteen. 
Er is nog gesproken over een bankje tegenover het kookeiland als speels element, maar 
daar hebben we toch van af gezien. Zo blijft de keuken strak, rustig en ruimtelijk.’
De inbouwwand, in zwarte houtlook, zit boordevol gebruiksgemak. Met twee ovens en 
een koffiemachine mooi in lijn en een dubbele wijnklimaatkast. In het kookeiland zitten 
ook twee afwasmachines. ‘Ideaal’, zo is Marinka enthousiast. ‘Dat kunnen we iedereen 
aanbevelen.’

22 
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Een van de voornaamste wensen wat het kookeiland betreft was dat ze 
met het gezicht naar het gezelschap wilde koken. Vandaar ook de eenheid 
met de eettafel en de gezellige barhoek die aan het eiland is gecreëerd. 
Ook weer: gezelligheid. Een gezellig hoekje voor een kop koffie, om de 
krant te lezen of aan te schuiven met een glas wijn tijdens het koken. ‘Je 
hebt vanuit de keuken bovendien een heerlijke connectie met de tuin’, 
besluit Marinka. ‘Het is helemaal geworden zoals we het hadden gehoopt. 
Dat heeft Verkoelen perfect uitgevoerd.’

‘TWEE AFWASMACHINES 
KUNNEN WE IEDEREEN 

AANBEVELEN’

23
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Met dank aan
Marinka en Hans 
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Veerle en Richard wilden een leefkeuken met meer ruimte en verbinding 
met de eetkamer. En die vonden ze. In de garage…

Veerle en Richard
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‘Bij Verkoelen gaf Lowie aan dat dat niet de beste indeling was. Aan dat idee 
moesten we wel even wennen, want zo’n U-vorm leek ons erg massief. 
Maar dat was niet zo. Lowie heeft alle tijd genomen om dat te laten zien. 
Dat was fijn. Hij heeft een ontwerp gemaakt dat heel ruim van opzet was 
en meer ruimte had in de kasten. Toen we dat zagen, waren we overtuigd.’

Bij een verbouwing betrokken ze de garage bij hun huis. Daar werd de 
nieuwe keuken ingebouwd. Onder de balk boven het kookeiland zit de 
draagconstructie van de oude garage verstopt. 
De keukenindeling die ze in gedachten hadden, legden ze voor bij Verkoelen 
Keukens. ‘Vrienden van ons hadden hun keuken er gekocht. Die vonden 
wij mooi en zij gaven aan dat er positief kritisch met hun wensen was 
meegedacht’, vertelt Veerle. Dat gebeurde met hun eigen schets ook, want 
ze hadden geen U-vorm voor ogen, maar alleen het kook(schier)eiland en 
de achterwand.

‘LOWIE KESSELS NAM 
ALLE TIJD OM TE LATEN 
ZIEN DAT DE U-VORM ZO 
RUIM VAN OPZET WAS’
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Ze combineerden de houten kastenwand met witte omlijsting met een rustig 
wit keukenblok. Dat keukenblok valt overigens op door de extra diepte. ‘Ook 
dat geeft meer plek. Prettig, want wij zijn allebei vrij lang. En we hebben door 
het verdiepte blad geen achterwand nodig tegen het spatten. Dat komt ook 
door het inductieblad van Bora met het afzuigsysteem erin, dat super werkt.’ 
In de hoeken van het keukenblok zijn verdiepte kasten gerealiseerd. Mede 
daardoor is er bergruimte te over om alle keukengerei en voorraden kwijt te 
kunnen.
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Op deze plaats in huis en met het vrije zicht vanuit de keuken is inderdaad 
de verbinding gelegd richting de eetkamer. Dit wordt nog versterkt door het 
zitgedeelte aan het kookschiereiland. ‘Een prima plekje’, vindt Veerle. ‘Als er 
visite is heb je contact tijdens het koken en ook als we samen zijn, zitten we 
hier vaak om de dag te bespreken. Het wordt veel gebruikt.’

‘HET EXTRA DIEPE 
KEUKENBLOK IS 

HEEL FIJN, WANT  
WIJ ZIJN VRIJ LANG’
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Met dank aan
Veerle en Richard
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BINNENKIJKEN BIJ
In een huis met een rijke geschiedenis past een tijdloze keuken die aansluit 
op de moderne tijd: lekker open en centraal gelegen.

Petra en Sjraar
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‘Negenentwintig jaar geleden kochten wij onze keuken bij Lowie Kessels van Verkoelen Keukens. 
Nu, zo veel jaar later, hebben wij opnieuw gekozen voor een Rational keuken en we zijn er ontzettend 
blij mee.’
De wens van Petra en Sjraar was een donkere keuken die aansloot op het vernieuwde buitenterras. 
Het was belangrijk dat het een ruimtelijk geheel zou worden. ‘Lowie tipte ons een donkerbruine 
kleur, ook wel eucalyptus genoemd. Daar werden we meteen enthousiast van. Het keukenblad 
was daarentegen wél een hele uitdaging. Materiaal, kleur en dikte bleven lange tijd onduidelijk, 
totdat Lowie ons adviseerde om de fabriek te bezoeken. Dat was de gouden tip. We kozen voor 
een keukenblad van steencomposiet in de kleur london grey. Erg stijlvol én praktisch in het gebruik.’

‘WE WAREN METEEN 
ENTHOUSIAST OVER 
DE DONKERBRUINE 

EUCALYPTUS KLEUR’
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De Bora-inductieplaat kostte even wat overtuigingskracht, lacht Petra. ‘De 
afzuiging in de kookplaat leek ons onnatuurlijk, daarom wilde wij eerst liever 
een gasfornuis. Achteraf gezien kunnen wij de Bora niet meer missen. Het 
werkt perfect!’ Bewust kozen ze voor twee ovens: een combimagnetron en 
een gewone oven. ‘Met één oven was het altijd een beetje krap. Nu kunnen 
we er met zijn allen royaal gebruik van maken. En na gebruik van de oven is 
er genoeg ruimte om de roosters af te wassen in de extra brede gootsteen.’
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‘WE KUNNEN DE BORA 
NIET MEER MISSEN; 

HET WERKT PERFECT!’

Petra en Sjraar zijn, net zoals negentwintig jaar geleden, erg blij met hun 
nieuwe keuken. Verkoelen gaf in het ontwerp bovendien nog een suggestie 
mee voor het buitenterras waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 
‘Daarnaast tipte Lowie ons de woonwinkel voor de vloer. Hij dacht dat wij 
daar wel zouden slagen en dat is inderdaad gelukt!’
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Met dank aan
Petra en Sjraar
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