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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!
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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
De wens voor een nieuwe, ruime keuken resulteerde voor Pieter en Esther 
in hele nieuwe woonkamer. Verkoelen Keukens maakte een gedetailleerd 
keukenontwerp ‘met een plus’, waarmee één grote, verbonden ruimte 
werd gecreëerd: een heerlijke leefkeuken om in te werken en te zijn.

Pieter en Esther
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Toen ze gingen samenwonen besloten Pieter en Esther de bestaande 
kleine en eenvoudige keuken te vervangen. Voor een mooie nieuwe start; 
met meer kastruimte nu ze met z’n vieren zijn en met een praktischer, 
ruimere indeling, omdat Pieter in een rolstoel zit. Ze schakelden Verkoelen 
Keukens in voor advies. ‘Lowie kwam thuis langs om onze wensen en 
ideeën te bespreken. Aan de hand daarvan maakte hij dit ontwerp waarin 
hij eigenlijk de hele woonkamer meenam, tot en met de room divider, 
omdat we ook een plekje nodig hadden voor mijn piano.’

‘LOWIE NAM DE 
HELE WOONKAMER

MEE IN HET 
ONTWERP’
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De keuken loopt aan de andere kant van de ruimte door met de hoge wand in 
de donkere houtlook. Die geeft de kasten echt de uitstraling van een meubel 
in de woonkamer, met de wijnklimaatkast als mooie blikvanger. ‘Die hadden 
we eerst niet in de planning, maar Pieter zag er één bij vrienden in de keuken 
en stuurde meteen een foto: kunnen wij dit ook nemen?’, lacht Esther. ‘Toen 
heeft Lowie hem alsnog ingetekend. De tegeltjes waren ook een tip van Lowie. 
Die hebben we daarna uit Hamburg laten komen.’ Erg blij zijn ze met de grote 
koelkast, die rechts over de hele hoogte loopt.

‘HEERLIJK JE GANG GAAN
ZONDER ERGERNIS

OVER RUIMTEGEBREK’

Het hele plaatje is erg ruim en open geworden, met het iets doorlopende 
aanrecht als speels effect en tevens als slimme verbindende schakel. 
Dat deel van de keuken is mooi strak en licht, met lekker veel werkblad 
en met een warme kleur erachter. ‘Ook dat was een idee van Lowie. De 
goudkleurige achterwand beweegt mee met het licht naar een hele 
warme groentint.’
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‘Ik vind het leuk om te koken en te bakken’, besluit Esther, ‘maar voorheen 
miste ik daarvoor eigenlijk de ruimte. Dit is geweldig. Ik kan heerlijk mijn 
gang gaan zonder ergernis over waar ik alles moet laten. Het is écht onze 
keuken geworden.’
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Met dank aan
Pieter en Esther
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben Verkoelen Keukens carte blanche gegeven bij het ontwerp 
van onze nieuwe keuken. We wilden ons laten verrassen. We vonden het 
eerste ontwerp meteen prachtig. En sinds het moment dat de keuken 
stond zouden we niets anders meer willen.’

Marga en Bas

19
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Marga en Bas kregen door een verbouwing veel meer ruimte in de 
keuken. Ze hadden een paar wensen: een grote Amerikaanse koelkast 
en een kookeiland, in welke vorm dan ook. En niet te veel bovenkastjes. 
Dat kader gaven ze mee aan Lowie Kessels van Verkoelen Keukens, 
samen met een moodboard van zowel Marga als Bas. ‘Lowie had carte 
blanche. Als je jezelf met het ontwerp bemoeit kies je toch snel voor 
veilige keuzes of voor een indeling die je hiervoor al had.’
Het resulteerde in een hele open en ruimtelijke leefkeuken, met kasten en 
laden in eiken en een stoer grijs werkblad. Industrieel, warm en gezellig. 
‘Van alles wat. De keuken is zoals wij zijn. Dat heeft Lowie knap gedaan. 
Het is leuk om zo verrast te worden.’

‘LEUK OM VERRAST
TE WORDEN DOOR
KEUKENONTWERP’
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Een kookeiland in de letterlijke zin is er niet gekomen, om het open karakter te bewaren. 
In plaats daarvan loopt het werkblad door in een bargedeelte dat de verschillende 
vertrekken verbindt. ‘Een mooie oplossing. We wilden een aparte plek waar je gezellig 
bij elkaar kunt zitten. Dat hebben we hiermee.’ Voldoende ruimte is er ook voor speelse 
en decoratieve elementen: zie het rek boven en de koperen tegeltjes achter de BORA 
inductieplaat. Maar ook de grijze binnenkant van de kasten en de zwarte kraan en 
gootsteen.
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Naast de apparatenwand – met ATAG oven, combimagnetron en koelkast 
– hebben Marga en Bas in de keuken zelf vooral heel veel bergruimte. 
Waar het blad dieper is, zoals naast de spoelbak, zijn ook de laden erg 
diep. 
‘Dat je in deze ruimte zo’n keuken kunt ontwerpen, dat vinden we echt 
heel knap. Lowie heeft de wensen van ons allebei geweldig vertaald. We 
zijn er heel blij mee.’

BARGEDEELTE
VERBINDT DE
VERTREKKEN
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Met dank aan
Marga en Bas
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!

35

pag 25-36_STIJL Design.indd   35pag 25-36_STIJL Design.indd   35 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



36 

pag 25-36_STIJL Design.indd   36pag 25-36_STIJL Design.indd   36 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 07-11-2022   16:0407-11-2022   16:04



48 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48 07-11-2022   16:0407-11-2022   16:04



MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.

59

pag 49-60_STIJL Modern.indd   59pag 49-60_STIJL Modern.indd   59 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



60 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   60pag 49-60_STIJL Modern.indd   60 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



LANDELIJK

61
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Deze eigentijds landelijke keuken ademt sfeer en ruimte. Hennie en Wim 
wilden een meer open en lichte keuken dan voorheen en slaagden daarin 
met glans. Samen met Verkoelen Keukens kwamen ze tot de invulling die 
helemaal aansluit bij hun wensen en smaak.

Hennie en Wim
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contrast. Dat geldt ook voor het donkere keukenblad van composiet. 
‘Een topkeuze’, vinden ze. ‘Heel fijn in het onderhoud.’
Verder zijn ze blij met de Quooker en zeker ook met de BORA inductieplaat 
met kookveldafzuiging. ‘In de vorige keuken stonden we met het gezicht 
naar de muur. Dit is helemaal super. En de geïntegreerde afzuiging is een 
ideale oplossing.’ 

De keuken is gesitueerd in een aanbouw. Voorheen zaten er en suite 
deuren voor en leek het plafond bovendien lager dan het nu is. Dat 
wilden Hennie en Wim graag anders. De deuren en de muur gingen eruit. 
Het resultaat: een keuken die veel opener is en nóg veel ruimtelijker oogt.
Ze wilden een houtkleurige keuken, hoewel ze het aanvankelijk spannend 
vonden: zou die op de houten vloer wel mooi uitkomen? Toen ze een staal 
van de fronten (wildeiken) mee naar huis kregen van Verkoelen Keukens 
waren ze gerustgesteld: de houttinten verschilden voldoende van elkaar 
en de witte zijkanten van de kasten en de witte plinten zorgden voor extra 

‘LOWIE KOMT THUIS 
KIJKEN EN KAN ZO 
ÉCHT GOED 
ADVISEREN’
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De hoge kasten zijn 15 centimeter diep in de spouwmuur geplaatst voor 
een zwevend effect. ‘Dat heeft Lowie Kessels van Verkoelen allemaal 
begeleid. Wij hadden al goed werk van hem gezien bij familie en wat we erg 
belangrijk vonden: hij komt bij je thuis kijken hoe de situatie is. Daardoor kan 
hij je écht goed adviseren en ziet hij van dichtbij wat er bij de montage komt 
kijken.’ In de hoge wand heeft het koffieapparaat dat ze al hadden een mooi 
plekje gekregen, op een uitschuifbare slede. Wim maakte die zelf. ‘Maar we 
kregen de rail van de monteur: goede service!’

76 

Verkoelen_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   76Verkoelen_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   76 28-10-2022   15:1828-10-2022   15:18



Speciale vermelding krijgt nog de afwasmachine die rechts onder de 
Quooker zit. ‘Dat vonden we mooi aan het werk van Lowie Kessels: het is 
één kast, maar het lijkt alsof het twee laden zijn. Daardoor blijft het hele 
ontwerp gelijk. Die details maken het verschil. We zouden niks op de 
keuken kunnen aanmerken.’

WITTE ZIJKANTEN EN
WITTE PLINTEN ZORGEN

VOOR EXTRA CONTRAST
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Met dank aan
Hennie en Wim
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BINNENKIJKEN BIJ
Het bijzondere aan deze elegante moderne keuken is dat het pronkstuk, 
de stijlvolle apparatenwand, ‘verborgen’ zit in de muur. Het is een fraaie 
manier om de ruimte te creëren voor deze grote, open leefkeuken.

Josien en Mart
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Josien en Mart hadden de keukenindeling al scherp voor ogen toen ze bij Verkoelen Keukens 
kwamen voor de verdere uitwerking. Met de room divider als subtiele, maar effectieve manier 
om van de keuken toch een eigen ruimte te maken én met het voornemen van een inbouwwand. 
Die overigens – een mooi detail – in bijna hetzelfde lichte grijs is als de antieke kast aan de 
andere kant van de kamer.

DE ROOM DIVIDER
MAAKT DE KEUKEN 

TOT EEN EIGEN 
RUIMTE
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Voldoende beweegruimte is er rondom het kookeiland en de eettafel – 
alle mooi symmetrisch opgesteld ten opzichte van elkaar. Het werkblad, 
in een stoere donkere betonlook, loopt een stukje door om later een 
bargedeelte aan te realiseren. ‘Dat geeft ook extra ruimte rondom de 
inductieplaat, wat fijn is.’ Bergruimte hebben Josien en Mart voldoende 
in het kookeiland en de grote wand. Vandaar de keuze om het aanzien 
wat te ‘breken’ met de decoratieve nis erin.
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KEUKENPRONKSTUK 
ZIT ‘VERBORGEN’ 

IN DE MUUR

‘Verkoelen Keukens is bij ons in de buurt’, vertellen Josien en Mart. ‘We 
hebben wel meerdere keukenzaken bezocht, maar de adviezen en de 
openheid van Verkoelen spraken ons het meeste aan. We zijn uitstekend 
geholpen, zowel aan de voor- als de achterkant; ook de plaatsing is 
prima verlopen.’

De keukenapparatuur is van ATAG. In de wand hebben ze een 
combimagnetron en een koelkast over de hele hoogte. En een 
koffieapparaat dat achter de kast is verborgen. ‘Een idee van Lowie 
Kessels van Verkoelen. We wilden het apparaat liever niet op het 
aanrecht. Hij richtte er een kastje voor in, met een uitschuifbaar plateau. 
Dat heeft hij slim bedacht.’
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Met dank aan
Josien en Mart
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