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Marc Sporer
de keukens van de wereld

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
12 	ARCHITECT Marc Sporer is geen keukendesigner zoals zijn voorgangers op
deze plaats in DVK. Voor SieMatic reist hij de wereld rond om te zien hoe
keukens in verschillende culturen worden ervaren en gebruikt. Dat levert
bijzondere vergezichten op.

16 	BEURS Digitaal vernuft wordt steeds onmisbaarder in de keuken. Geen
apparaat of er zit wel elektronica in om de gebruiker bij de hand te nemen.
Vanuit Berlijn een blik op de toekomst die al lang begonnen is.

46 | Ontwerpen
Monique van der Reijden,
smaakmaakster

18 	BEURS Een nieuwe presentatie, een nieuwe rondweg, een heleboel nieuwe
keukens en wat daar bij hoort: de Küchenmeile 2019, uitgebreid beschreven
voor wie er was – of niet.

26 SHOWROOM Londen had er al een, Amsterdam nu ook: The Water Studio.
Hansgrohe en zijn topmerk Axor laten daar zien hoe mooi en knap hun producten zijn. Een ontmoetingsplek voor architecten, installateurs en consumenten.

28 APPARATUUR Bij de jaarlijkse huisshow van Atag was natuurljk veel techniek
en vormgeving te zien. Maar het ging er vooral om de mensen. Consumenten,
in drie goed onderscheiden types.

30 	SHOWROOM Ook in Amsterdam: een fraaie presentatie van de Spaanse
steenspecialist Neolith. Woont in bij Intercodam, maar heeft een heel eigen
sfeer weten te scheppen om de klant te verleiden. Inclusief vintage kappers-

54 | 
Techniek
rustig plekje voor de wijn

stoelen.

33 	AWARDS Goed Industrieel Ontwerp is de jaarlijkse toetssteen van het Nederlands design. Dit jaar werden er 35 Erkenningen uitgedeeld. We gingen op
zoek naar keukens maar letten ook op de rest.

34 	STARCHITECT Met 45 is hij piepjong voor een wereldberoemde architect.
Bjarke Ingels breekt met conventies en wil de samenleving op nieuwe ideeën
brengen. En portret van het Deense wereldwonder.

40 	ONDERNEMEN Keukens verkopen en installeren lijkt tamelijk ongevaarlijk.
Toch moeten we ook in deze branche rekening houden met de veiligheid en
gezondheid van onze werknemers. Een blik op wat de Arbowet eist en hoe je
daaraan kunt voldoen.

42 	PROFIEL Een volle eeuw hebben ze achter de rug bij Bauknecht, ooit begonnen met elektromotoren en nu leverancier van een breed scala keukenapparatuur.

34 | Starchitect
Bjarke Ingels

46	ONTWERPEN Monique van der Reijden ziet alles. Zeker als het om vormen
en kleuren gaat die onze smaak bepalen. Voor Dekker Zevenhuizen volgt ze
trends, maar ze heeft ook een rol bij het bepalen ervan.

51	STAND VAN ZAKEN De hardste ‘hardware’ in de keuken is het werkblad.
We vroegen de Nederlandse leveranciers naar hun laatste nieuws en geven een
overzicht van het aanbod.

54	TECHNIEK Een verzameling mooie flessen is voor de ware wijnliefhebber
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een schat. Die heeft perfecte temperatuur en vochtigheid nodig, maar ook rust.
Wijnklimaatkasten bieden dat allemaal.

58	SANDRA KINSBERGEN stapte in de auto en loste twee vervelende problemen op. Kwestie van aandacht en toenadering.
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