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...ook het traject
is belangrijk... [1]
[2]
Individuele sfeer [2]

Erik van den Berg

H

et potlood zweeft over een half A4'tje. Eerst ver-

moet het aanrecht komen? De stoelen? De koelkast? En

schijnt het kookeiland, later tekenen de handen daar

hoe zorgen we ervoor dat ze 's ochtends eerst lekker kun-

een man bij, leunend tegen het aanrechtblad. Hij leest de

nen ontbijten, ook al staan er her en der nog lege glazen?”

krant, terwijl zijn vrouw staat te koken.

[1]

Loslaten, die keuken
NANNE SCHUIVELING EN HET EINDE VAN DE HARDE VIERKANTEN
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Ondertussen vertelt Nanne Schuiveling dat we te ver zijn

3D-DENKEN

doorgeschoten in het concept van de open woning: “Het

den structuur en thuis verschijnen ze op een A4'tje. 3D-

idee van een loft, van een open ruimte, is toch niet zo ide-

denken noemt ze dat. En daarvoor is het belangrijk dat

aal als we een aantal jaren geleden dachten. Mensen blij-

ze de mensen thuis ontmoet, in hun eigen ruimte en

ken meer behoefte aan privacy te hebben dan vermoed. En

comfortzone: “Je wilt mensen in hun natuurlijke omge-

misschien zijn we ook preutser geworden. Individueler.”

ving zien. Mensen ruimen op voordat ik kom, maar wat

Terwijl ze het zegt, tekenen haar handen een plant op

ligt er nog wel? Dat zegt veel over hoe mensen leven en

het aanrechtblad, zodat het echtpaar elkaar helemaal niet

over zichzelf denken. Wat voor kleren hebben ze aan? Op

meer kan zien. Het lijkt Nanne Schuiveling ten voeten uit.

wat voor schoenen lopen ze? Hoe behandelen ze elkaar?

Enerzijds ontstaan haar ideeën tijdens het praten, ander-

In mijn optiek is een woning een weerspiegeling van je-

zijds illustreert de interieurarchitecte gedachten graag met

zelf. Dat beeld krijg je alleen als je bij mensen thuis bent.”

potlood en papier. “Ook bij klanten beginnen de ideeën

En dan heeft ze graag dat mensen met haar meeden-

In de auto naar huis krijgen de beel-

vaak al tijdens het eerste gesprek”, vervolgt ze, als ze haar

ken: “Natuurlijk is het eindresultaat het belangrijkste,

Als het aan Nanne Schuiveling ligt, is het gedaan met het

tekengereedschap voor even heeft neergelegd. “Als een

maar ik hecht ook waarde aan het traject zelf. Dat is

vierkant. Liever laat zij haar altijd aanwezige potlood los-

echtpaar zegt dat er vaak tot laat mensen over de vloer zijn,

een beetje mijn boeddhistische kant. Klanten investe-

jes z'n gang gaan. 'Het unieke karakter van willekeurige

verschijnen de beelden vanzelf. Ik zie de flessen wijn al op

ren tijd en geld. Dan moet het traject ook prettig zijn.

vormen past veel beter bij ons individualisme.'

tafel staan en vraag me af hoe de gasten bewegen. Waar

Het liefst doen we alles samen. Blijven we overleggen en
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[3]
[2]

[1]
[4]

sparren. Als klanten daarin mee gaan, geef ik ze huis-

op een beurs willen doen. Puur om aan te geven dat we

werk op. Zo van ‘lees deze bladen eens’. Of ik vraag ze

moeten afstappen van het oude begrip van een keuken.”

Imposant portfolio [1 - 7]

om foto's te maken als ze iets zien wat ze aanspreekt. De
ervaring leert dat dit voor het beste eindresultaat zorgt.”

ROND

Als we haar vragen naar haar toekomstvisie, grijpt

ze opnieuw naar haar potlood. Haar handen tekenen een

EIGEN VILLA

Inmiddels heeft ze op deze manier een

vierkant, met ronde hoeken: “Vormen gaan veranderen”,

imposant portfolio opgebouwd, vol grachtenpanden, loft-

zegt ze, terwijl haar handen over het papier glijden. “We

woningen, winkels, kantoren en restaurants. En onlangs

gaan naar iets tussen vierkant en rond in, maar niet ovaal.

maakte ze nog indruk met een eigen villa op de Excellent

Een tegenreactie tegen de harde vierkanten. Waarschijn-

Wonen & Leven Beurs in Eindhoven. In veel gevallen

lijk omdat we softer worden, vriendelijker, ook mannen.

vormt de keuken het middelpunt: “Eten is het enige dat

Daarom is er een zoektocht gaande naar nieuwe vormen,

we niet via een computer kunnen krijgen. Dat maakt de

maar omdat we nog vastzitten aan het vierkant, beginnen

keuken tot de belangrijkste ruimte van een woning.”

we met de afzwakking daarvan.”

Ze haast zich om te zeggen dat dit niet betekent dat de

“En daarna krijgen we willekeurige vormen. Die zijn lastig

keuken per definitie groot moet zijn: “Hou je niet van

te maken, maar daardoor ook lastig na te maken. En ze

koken, neem dan alleen een koelkast en een magnetron.

zijn per definitie uniek. Ik zei net toch dat een keuken een

Of een oven en een loungestoel. Het wordt sowieso tijd

weerspiegeling van jezelf moet zijn? Dat sluit hier perfect

dat we wat meer out of the box gaan denken. Heel het

bij aan. Want hoe kun je individualisme beter illustreren

concept van een keuken moet je loslaten. In de keuken

dan met unieke vormen?”

hoeven echt geen keukenkastjes meer te zitten. Hang lie-

www.schuiveling.nl

ver je jas op in de keuken of zet er een boekenkast neer,

[5]

[6]

[7]

of leg je slipjes in de keukenla. Dat heb ik altijd al eens
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