.. keukendossier ..

DAUBY

INDUSTRIEEL-LANDELIJKE
EIGENHEID
EEN KEUKEN MET LEER, IJZER EN STEEN ALS ONGEWONE, INDUSTRIEELLANDELIJKE MIX. OF JUIST HEEL SFEERVOL EN EEN TIKJE EIGENWIJS?

EIGEN ONTWERP
Pascalle en Patrick Smeets wonen in Kessenich (BE) in een soort ambtswoning.
Deze hebben ze zeventien jaar geleden laten bouwen naar eigen ontwerp; ook de
inrichting en afwerking deden ze zelf. Het duo is eigenaar van ’t Hoogehuys, een
bedrijf met twee woonwinkels. Pascalle is er de stylist, Patrick de interieurbouwer.
De ene winkel hebben ze gevestigd in een oud douanekantoor, waar vooral interieurs in landelijk-industriële sfeer te zien zijn. In de andere winkel bij de eigen
woning tonen ze stoer-landelijke interieurs.

IDENTITYKIT:
• Kasten en grepen: keukenkasten: zwart
gebeitst eikenhout; eiland: houten lades
met ijzerlaag; alle grepen van Dauby

ANDERS DAN ANDERS
De keuken in hun eigen woning is een voorbeeld dat het stel graag laat zien. Er is
hout gemixt met stof, ijzer, steen en leer. Pascalle zegt over deze combinatie: “Hout is
een mooi en natuurlijk materiaal, maar als je alleen hout gebruikt, kan een interieur
eentonig worden.” Voor haar en Patrick mag het anders dan anders zijn, zoals het
leer in de bovendeurtjes of op de wanden boven de koelkast en de afzuigkap.

• Werkblad: acht centimeter dik composiet
• Apparatuur: Lacanche-fornuis als blikvanger,
alle andere apparatuur zit stijlvol verborgen
achter de fronten in de sitjl van de keuken
• Ontwerp en uitvoering: ‘t Hoogehuys
• Meubelbeslag:
Dauby
Uilenbaan 86
2160 Wommelgem (BE)
tel. +32(0)3 354 16 86
info@dauby.be
dauby.be

Tekst Anja Bemelen – Fotografie Hagemeier Fotografie

AMBACHTELIJK BESLAG
Centraal in de keuken staat het eiland. Patrick heeft er een heel bijzondere combinatie van gemaakt met ijzer, glas, hout en composiet. Aan de kopse kant van het
eiland zie je glazen hoeken met lades en een ijzeren frame. De houten lades hebben
in de spuiterij een ijzerlaag gekregen. Daarna volgt er een oxidatieproces van drie
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weken, met uiteindelijk dit industriële effect. De eikenhouten keukenkasten zijn door Patrick op maat gemaakt in de eigen werkplaats en zijn
zwart gebeitst. Als beslag zijn vierkante knopjes van Dauby gebruikt. Dit
merk levert beslag van metaallegeringen, zoals brons en smeedijzer. Pascalle: “Ook de andere grepen op de keuken zijn uit de Dauby-collectie,
net als de tegels achter het fornuis.” Het zijn materialen die hier een op
een passen. Opvallend is de combinatie van verschillende uitvoeringen.
Op de kasten tegen de wanden koos Pascalle voor Ruw Brons, waarvan
de koperen tint mooi past bij de warme tinten van het hout en de fronten. De grepen op het eiland zijn dan weer uitgevoerd in Ruw Metaal.
Het ruwe, onbewerkte oppervlak van die grepen sluit perfect aan bij het
stoere werkblad en de arduinen vloer.

“Als je alleen hout gebruikt,
kan een interieur eentonig worden”
PASCALLE SMEETS, BEWOONSTER

EIGENHEID
De keuken in Kessenich is gebruiksvriendelijk. De bladen op het eiland
en het aanrecht zijn van composiet. Mooi, maar ook praktisch, omdat het
ongevoelig is voor vlekken. Aan de voorzijde is het acht centimeter dikke
blad gefrijnd – een soort sierbewerking. Meer verfijnde details zijn de
hoge plinten of de keukenvloer van oud arduin. Het arduin komt weer
terug in de naad van het eilandblad en in de lijst boven het fornuis. Het
zijn allemaal elementen die niet meteen in het oog springen, maar een
ruimte wel sfeervol maken. Een klant van ’t Hoogehuys verwoordde het
als volgt: “Mijn keuken is een droom. Ik hoop dat ik er niet uit ontwaak!”
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