
Rust, ritme en een uitgekiende symmetrie
Culimaat & Marcel Wolterinck

Bij Wolterinck werkt een team van (tuin)architecten, 
interior designers en stylisten, onder leiding van 
Marcel Wolterinck, aan projecten in binnen- en 
buitenland. Het bedrijf heeft een indrukwekkende 
staat van dienst op het gebied van interieur, exte-
rieur en tuinen voor particuliere en zakelijke klan-
ten wereldwijd. Marcel: “Deze dokterswoning uit 
de jaren dertig was karakteristiek maar hokkerig. 
Wat wij in eerste instantie hebben gedaan is 
ruimte creëren en zichtlijnen aanbrengen zodat je 
een nieuwe beleving krijgt van het huis. Bij dit 
type woningen streven we naar het behoud van 
de basisarchitectuur en de authenticiteit van het 
huis. Daarbinnen maken we een herindeling van 
het vloerplan en optimaliseren we de beleving. 

Te midden van het groene Gelderse landschap in het landelijk Lichtenvoorde, ligt een voormalige 
dokterswoning. Hier werkten de designstudio Wolterinck en Culimaat High End Kitchens samen om 
deze prachtige keuken te realiseren. Een vruchtbare samenwerking tussen twee specialisten die leidde 
tot een exclusieve keuken op maat met hoogwaardige materialen, slimme oplossingen, een hoog 
afwerkingsniveau en passende authentieke elementen. Een keuken met rust en ritme en een uitgekiende 
symmetrie in het hart van de woning. 

De keuken zat op een onlogische plek. Die hebben we anders 
gelokaliseerd waardoor je nu een lichte ruimte hebt met een 
perfecte verbinding met de tuin.”  

Respect voor wat was 
Marcel: “De vloer in de keuken is gemaakt van terrazzo, een sterke 
slijtvaste gietvloer met een knipoog naar de tijd waarin dit huis is 
gebouwd. Wat leuk is aan de keuken, is dat het allemaal nieuw en 
strak is, behalve een antieke witte kast die we uit het pand hebben 
‘gered’. Die hebben we opgeknapt en teruggeplaatst in een modern 
meubel. Een mooie integratie van oud en nieuw die zorgt voor een 
prachtig contrast.” Het kookeiland en de eettafel zijn op een 
buitengewoon ingenieuze wijze met elkaar verbonden. Door de 
grootte van de keuken past dit royale gebaar prima. De zwarte stalen 
etagère aan het plafond versterkt deze verbinding bovendien. 

Keukenapparatuur: Miele Nederland



Naast de keuken bevindt zich een pantry met 
opbergruimte,  klimaatwijnkast en sfeervolle 
ledverlichting. In het plafond van de keuken zijn 
spotjes verwerkt met 8° smalle lichtbundels die 
details mooi verlichten. Marcel: “De samenwerking 
met Culimaat is altijd prettig. Zij hebben enorm 
veel expertise op het gebied van keukens en die 
kennis integreren wij graag in onze ontwerpen.” 



Interieurarchitect: Wolterinck 
Keuken: Culimaat BV
Tafelblad (hout met epoxy laag): Barn in the City
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www.wolterinck.com

Keuken
Culimaat BV, Berlicum
www.culimaat.nl

Hoogwaardige keuken concepten
Twan Swanenberg is directeur-eigenaar van Culimaat High End Kit-
chens. Hier werken vormgevers die worden gedreven door innovatie 
en creativiteit. Zij bouwen geen keukens maar creëren hoogwaardige 
keukenconcepten die zich kenmerken door uitgesproken design en 
hoogwaardige kwaliteit. Dat doen ze al sinds 1985. En met succes. 
Twan: “In dit huis zijn stalen deuren geplaatst die door de as van de 
woning lopen. Wij hebben er onder andere voor gezorgd dat de 
keukenkasten hiermee mooi in één lijn doorlopen. Nergens passtukken, 
heel nauwkeurig maatwerk. Ze zijn gemaakt van Zebrano, dit is een 
luxe fineersoort waarbij donkerbruine aderen evenwijdig aan elkaar 
lopen. In deze keuken zijn ze overgespoten met een donkere beits 
wat een mooi contrast vormt met de vloer. Een van de meest opval-
lende elementen in de keuken is het tafelblad van Barn In The City. 
Het is hout van oude graansilo’s in Canada dat wordt geïmpregneerd 

Keukenapparatuur
Miele Nederland
www.miele.nl

Tafelblad (hout met epoxy laag)
Barn in the City, Amsterdam
www.barninthecity.com

Stalen deur
Naam, woonplaats
www.voorbeeld.nl

Terrazzo vloer
Naam, woonplaats
www.voorbeeld.nl

en voorzien van een matte epoxylaag die 
kras-herstellend is. Het is een bijzonder blad van 
wel zes meter dat helemaal doorloopt in het kook-
eiland.” Het kookeiland zelf is gemaakt van FENIX. 
Dit slimme materiaal heeft een nanotechcoating en 
is geschikt voor zowel verticale als horizontale toe-
passingen. Door deze unieke technologie is het 
makkelijk schoon te maken en prima geschikt 
voor intensief gebruik. De matte afwerking zorgt 
voor een aangename zachte uitstraling. Twan: 
“De spoelbak in het keukeneiland is van Artinox. 
Deze spoelbakken hebben een hoge krasvast-
heid. Hier zit een speciaal schuif- systeem in, waar-
bij je de snijplank over het vergiet kunt plaatsen. 
Het is heel functioneel.” 

Afzuigkap
Naam, woonplaats
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