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Hoewel vlekken in het werkblad 

hem dus niet deren, gaat hij wel 

prat op orde en rust in de keuken. 

De grootste nachtmerrie van Wolterinck 

is een rommelige keuken met rondslin-

gerend afval. “Afvalmanagement is een 

onderschat onderdeel van de keuken. 

Een afvalbakje voor schillen, koffi efi lters 

op het werkblad of een volle prullenbak 

zonder deksel. Dat kan écht niet.”

De werkwijze van Wolterinck, met veel 

creativiteit en oog voor detail, heeft hem 

geen windeieren gelegd. Zijn carrière in 

de interieurbranche kent een bijzondere 

start. Na een opleiding bloemsierkunst 

verzorgde hij als meester-binder vanuit 

zijn bloemenzaak in Laren de aankleding 

van grote Nederlandse en buitenlandse 

evenementen. Zo voorzag hij bijvoor-

beeld de Nederlandse ambassade in 

Amerika van bloemen en ontmoette daar 

bekende mensen als Barbara Bush en 

Hillary Clinton.

Wolterinck werd steeds gevraagd om 

mee te denken over de woninginrichting 

en aankleding. Uiteindelijk maakte hij 

defi nitief de overstap naar interieuront-

werp, maar na verloop van tijd kwamen 

daar projecten voor exterieurs, design-

producten en tuinen bij. 

De eenenzestigjarige autodidact is zelf 

inmiddels ook een bekende verschijning. 

Zo was hij lange tijd een van de gezich-

ten van interieurprogramma RTL woon-

magazine.

Functionaliteit of vormgeving?

Wolterinck ontwerpt niet alleen keukens, 

maar staat er ook graag dagelijks in om 

te koken voor familie en vrienden. Dit is 

belangrijk voor zijn werk als interieuront-

werper, stelt hij. 

“Vormgeving ontstaat door functionali-

teit, het een kan niet zonder het ander. 

Ik vraag mij bijvoorbeeld weleens af 

waarom het zolang heeft geduurd voor-

Open vuur in de keuken
Interieurdesigner Marcel Wolterinck geeft in zijn Larense studio leiding aan een team van 25 
interieurarchitecten, designers en stylisten. De van oorsprong Achterhoeker heeft in binnen- 
en buitenland zijn ‘handtekening’ gezet onder honderden projecten. Kenmerkend voor een 
Wolterinck-ontwerp is de toepassing van echte natuurlijke materialen. “Liever een natuurstenen 
werkblad met gebruikssporen dan een vlekkeloos nep werkblad.” 
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Naam:  Marcel Wolterinck (61)

Beroep:  woondesigner

Opleiding:  bloemsierkunst

Werkzaam in het vak:  
  30 jaar 

Keukens ontworpen:  
  honderden (als team)
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dat ovens op ooghoogte werden geplaatst. 

In onze ontwerpen zitten de meest 

apparaten op ooghoogte en vaak in 

een mooie lijn naast elkaar. Soms is er 

een extra stalen of rvs plaat nodig om 

afwijkende maten optisch op te vangen. 

Esthetiek en functionaliteit 

komen dan samen in een 

ontwerp. 

Hetzelfde geldt voor was-

automaten en drogers. 

Waarom staat het gros van de machi-

nes nog altijd op de grond en moeten 

mensen door de knieën voor de was? In 

onze ontwerpen staan ze op een verho-

ging met daaronder genoeg ruimte voor 

de wasmanden.”

Keuze

Meestal krijgen opdrachtgevers bij 

Wolterinck drie ontwerpen gepresen-

teerd. De eerste is precies waar de 

opdrachtgever om vroeg, de tweede een 

heel spannend ontwerp en de derde een 

tussenvariant. 

“Gemiddeld brengen we zo’n tach-

tig procent van de tijd door in de 

keuken. Woon je bijvoorbeeld aan de 

Loosdrechtse Plassen met zicht op het 

water, dan is het niet gek om de plat-

tegrond van het huis om te gooien en de 

keuken naar de eerste etage te verplaat-

sen. Tijdens het koken kijk je dan uit over 

het terras en naar de bootjes.”

Wolterinkc laat foto’s zien van keukens 

die op deze manier zijn uitgevoerd. 

High-end specialist Culimaat in Berlicum 

is verantwoordelijk voor de realisatie van 

de in Laren bedachte keukens. 

“Voor een paar duizend euro heb je een 

kleine goederenlift die de boodschappen 

naar boven brengt, slepen met kratten 

en fl essen is dan nauwelijks nog een 

argument.” 

Plateau

Voor de bewoners van een penthouse 

in Rotterdam met rondom uitzicht over 

de stad ontwierp Wolterinck een hele 

luxe keuken die ervoor zorgt dat zijn 

opdrachtgevers goed gebruik kunnen 

maken van 

de ruimte. De 

keuken paste 

het helemaal 

bij de klanten 

die houden van entertainen en geregeld 

koken voor gasten en grotere gezel-

schappen. 

“Om de blik op de vergezichten te opti-

maliseren hebben we de keuken op 

een veertien centimeter hoog plateau 

geplaatst. Vanwege duurzaamheid 

en op verzoek is het werkblad, net als 

de hoge kasten gemaakt van eikenfi -

neer. Het blad is dusdanig bewerkt en 

kan zelfs rode wijn aan. De nissen zijn 

gemaakt van marmer.” 

Een van de vele gadgets in de keuken 

is de audioinstallatie. “De speakers zijn 

weggewerkt in het plafond en de sub-

woofer in de kopse kant van het kook-

eiland.”

‘Esthetiek en functio-
naliteit komen samen
in een ontwerp.
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Tijd vooruit

Is de keuken het vertrekpunt of sluitstuk 

in de ontwerpen van Wolterinck? “Laat ik 

deze vraag met een constatering beant-

woorden. Als ik honderd gesprekken voer, 

hoor ik honderd keer hetzelfde: ‘Wij leven 

in de keuken’. Mensen hebben er een 

televisie, een haard en een grote eettafel. 

De woonkamer wordt steeds kleiner en 

de vierkante meters van de vroegere eet-

kamer zijn al bij de keuken aangetrokken. 

Ook de bijkeuken wordt steeds belangrij-

ker. Mensen zijn druk en hebben tegen-

woordig meer voorraad in huis. Ze willen

niet dagelijks voor elke boodschap naar 

de winkel.” 

Voorkeur voor echt

De werkkamer van Wolterinck staat geor-

dend vol en ademt een warme en rustige 

sfeer. “Ik houd van inge-

togen gebruik van materi-

alen. In een keuken zie ik 

het liefst dat het werkblad, 

de vloer en achterwand 

van hetzelfde materiaal zijn.Dat zorgt 

voor rust. 

Ik houd van eerlijke materialen zoals 

natuursteen, de keuze voor vervangende 

materialen zal ik zelf niet snel maken. 

Liever een vlek in natuursteen dan een 

nep keramisch werkblad. 

Overigens is er wel een natuursteen dat 

geen vocht opneemt. Labrador Brun 

bijvoorbeeld. De 

blauwkleurige gra-

nietsoort met grove 

korrel heb ik toege-

past in een Brussels 

restaurant. Het meest praktisch voor de 

bar zou een rvs-blad zijn, maar dat paste 

niet bij de sfeer. 

Om hem te overtuigen dat Labrador Brun 

een goede keuze was had ik ’s morgens 

twee helften limoen met de platte kant 

naar beneden op een klein stukje plaat-

materiaal gelegd en dat meegenomen 

naar een bouwoverleg. Vijf uur later heb 

ik ze er tijdens de vergadering afgehaald 

en toen was het bewijs geleverd.” 

Wanneer een opdrachtgever echt zijn 

zinnen zet op een look-a-like materi-

aal, zal Wolterinck dit wel toepassen. 

Maar alleen als zijn klant dit per se wil. 

“Uiteindelijk is het de klant die bepaalt en 

betaalt, maar hij of zij moet er wel moeite 

voor doen. Ik geef me pas na drie na drie 

keer gewonnen”, zegt hij lachend. 

Open vuur

Gas, elektrisch, inductie, stoom. Er zijn 

diverse manieren om voedsel te berei-

den. Als het aan Wolterinck ligt wordt 

ook open vuur aan dit rijtje toegevoegd. 

“Een keuken zonder haard of open vuur is 

niet compleet. Het is niet alleen esthetisch, 

maar ook functioneel. 

Feitelijk heb je niet meer nodig dan een 

vuurvaste plaat en achterwand, een roos-

ter en een bak om de as op te vangen. 

Niets zo lekker als een gegrilde tonijn. En 

natuurlijk hoef je niet te bukken, want 

ook de vuurplaats zit op werkhoogte.” 

“Een keuken zonder
haard of open vuur
is niet compleet”
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