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IDENTIKIT

MATERIALEN: werkblad van Ceramistone concretto, kastfronten 
van Tinello Ticino Lungo eiken dikfineer met schilderstechniek

APPARATUUR: Koel-vriescombinatie, inductiekookplaat en 
multifunctionele oven van Miele. Wave afzuiglampen in leder en 
een kraan van Quooker

ONTWERP: Tinello Hilversum  
2e Loswal 1, 1216 BC Hilversum 
+31 35 628 41 42 
mischadewinter@tinello.nl, tinello.nl

Tinello Kaatsheuvel 
Bevrijdingsweg 6, 5171 PS Kaatsheuvel 
+31 416 27 79 17 
info@tinello.nl, tinello.nl

Stijlvol genieten
Deze karakteristieke boerderij is door de bewo-

ners volledig in originele staat gerestaureerd. 

Vorig jaar kreeg de achterzijde een landelijk mo-

derne aanbouw inclusief een eigentijdse keuken 

met een werkeiland van ruim zes meter breed.  

Tekst Wilma Tjalsma-Smits – Fotografie Muk van Lil – Advertorial

Het interieur van de authentieke boerderij is klassiek, inclu-

sief een keuken met paneeldeuren. Aan de achterkant van de 

hoeve is een moderne uitbouw gerealiseerd waarin de bewo-

ners onder meer een extra keuken wensten, in stijl met de 

nieuwe aanbouw. “Al zoekende op internet zijn ze bij ons te-

recht gekomen”, vertelt Martin de Winter, directeur van Tinello 

Keukens Hilversum. Aan de hand van de gesprekken met de 

bewoners ontstond dit ontwerp: een eigentijdse keuken met 

landelijke en moderne elementen en als blikvanger het ruim 

zes meter lange werkeiland.

AFZUIGKAP IN LAMP
De bewoners wilden tijdens het koken en spoelen graag ge-

nieten van het fantastische uitzicht dat ze hebben aan de 

achterkant van hun huis: weilanden zo ver je kunt kijken. “We 

hebben het werkeiland zo ontworpen dat je aan de ene kunt 

koken en bereiden en aan de andere kant kunnen zes perso-

nen aanschuiven voor een goed glas wijn of een lekker diner. 

Want de vrouw des huizes kookt graag en het liefst met verse 

groentes uit eigen tuin.” Het authentieke in de aanbouw zit 

hem onder meer in de eikenhouten balken. “Er is gekozen 

voor een Wave afzuigsysteem in de vorm van leren lampen, 

één daarvan doet dienst als afzuigkap, de andere daadwer-

kelijk als lamp.” Door ze met een eenvoudige stalen draad 

aan het plafond te bevestigen, blijft het zicht op de fraaie 

balken behouden.”

ZOMER- EN WINTERHUIS
Eigenlijk is de boerderij opgedeeld in een zomer- en win-

terhuis. “In de winter wordt er gewoond en gekookt in de 

oorspronkelijke woning, in de zomer nemen de bewoners 

de moderne aanbouw in gebruik. In de fraaie keuken heb-

ben ze de beschikking over het langste werkeiland dat wij 

ooit hebben gemaakt. Zowel de bewoners als wij zijn super 

blij met het resultaat.”
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KEUKENDOSSIER

Tinello

“DE BLIKVANGER IN 
DE KEUKEN IS HET WERKEILAND 
VAN RUIM ZES METER LANG!”


