inhoud

46 | Ontwerpen
de schuur van
Piet-Jan van den Kommer

5 VOORWOORD
9 NIEUWS
18 	DESIGNER Er waren oohs en aahs in Milaan dit voorjaar, voor de keuken
die Osiris Hertman daar letterlijk in de etalage mocht zetten. Opvallend, rijk,
bijzonder. De bedenker blijkt er toch nogal nuchter tegenover te staan.

23 	BEURS Nog een paar weken en de keukenwereld trekt weer oostwaarts.
Waar de A30 eindelijk om Bad Oeynhausen heen voert, en weer een hoop
nieuws te zien is op de Küchenmeile. Een overzicht in tekst en op de kaart.

18 | Osiris Hertman
liever gewoon doen

24 	APPARATUUR In Rotterdam zetelt Novy in een van de laatste voorbeelden
van het Nieuwe Bouwen: de Van Nellefabriek. Van daaruit voorziet dit bedrijf
duizenden keukens van frisse lucht.

26 	SHOWROOM Grando-ondernemer Ivo van der Wijst houdt van keukens
verkopen. Maar vooral van praten, met echte mensen. Daar krijgt hij in Uden
alle kans voor, in zijn zaak of op de golfbaan.

54 | 
Techniek
en dan is er koffie

29 	AWARDS We hoefden nergens van te schrikken dit jaar bij de Red Dot
Design Awards voor keukens en apparatuur. Geen revoluties, wel veel
kwaliteit om uit te kiezen. DVK maakte weer een eigen selectie.

34 	STARCHITECT Renzo Piano is zo langzamerhand gewend aan ophef en
kritiek. Geen wonder, na het creëren van enorme bouwwerken als Centre
Pompidou en The Shard. Als architect is hij niet op zoek naar stijl, maar naar
samenhang.

40 	ONDERNEMEN Er is een wet op komst over franchising. Wat die precies inhoudt is nog niet bekend, maar er zijn wel een paar inkijkjes. Hein van Baalen
vertelt welke, en stelt vragen over nut en zin van zulke wetgeving.

42 	PROFIEL Scavolini is een van de grotere Italianen in de wereld van keukendesign. Met een enorm assortiment en een eigenzinnige keuze van internationale designers. Alles op een rij gezet.

46 	ONTWERPEN Een grote schuur in het Noord-Hollandse Stompetoren
groeide van een werkplaats tot een interessante showroom. Piet-Jan van den
Kommer vindt er nieuwe keukens uit. Ook voor buiten.

51 	STAND VAN ZAKEN Scharnieren en ladesystemen: meestal zie je ze niet,
maar ze hebben grote invloed op hoe een keuken voelt en werkt. Het aanbod

23 | Küchenmeile
wat is er nieuw of anders?
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34 | Starchitect
Renzo Piano

van dit moment, met de nieuwste snufjes.

54 	TECHNIEK Niets zo onmisbaar als koffie. Liefst met een druk op de knop.
De techniek is goed voor perfecte espresso's en vooral veel gebruiksgemak.

58 SANDRA KINSBERGEN over het belang van er even niet zijn.
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