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Ontdek alle geheimen van de
landelijke keuken
Bedankt voor het aanvragen van dit e-book. U vindt hier verschillende
soorten landelijke keukens inspiratie en informatie, zoals bijvoorbeeld
de landelijke keukenstijl en populaire materialen binnen de landelijke
keuken. Zo weet u zeker dat u goed voorbereid op pad kunt om uw
nieuwe landelijke droomkeuken te vinden!
De landelijke keuken heeft die gezellige en knusse uitstraling die het
hart van het huis zou moeten hebben. Daarbij kunt u deze tijdloze
en nostalgische keuken in veel soorten stijlen vinden. Iedere stijl met
zijn eigen charme, maar allen knus en gezellig.
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Hoofdstuk 1

Landelijke Keukenstijlen
De klassieke landelijke keuken
De verlichting in deze keuken is bij voorkeur
warm en sfeervol. Hierdoor ontstaat de
knusse sfeer die goed past bij de gezellige
avonden met familie om de tafel.

Deze traditionele landelijke stijl heeft echt
grootmoeders uitstraling vol ouderwetse
gezelligheid. Het is een statige en warme
keuken waar de gezelligheid vanaf spat.
Het mag allemaal een beetje ouderwets
aanvoelen. Dat is typisch voor de klassieke
landelijke keuken. Die echte sfeer van weleer.

Uiteraard is de klassieke landelijke keuken van
nu wel voorzien met de moderne techniek.
Zo bestaan er bijvoorbeeld stoere landelijke
fornuizen met de sfeer van weleer maar met
de hedendaagse innovaties.

Het gevoel van ambacht en authenticiteit is
iets dat deze keuken nog altijd met zich mee
draagt. U zal de keuken dan ook herkennen
aan robuuste decoratieve stijlkenmerken
zoals bijvoorbeeld de ruime open bordenkast, de grote afzuigunit en uitgesproken
lijstwerk. Ook zult u in deze keuken sierlijke
elementen vinden zoals bijvoorbeeld de
keuze voor gedetailleerde grepen.
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De moderne landelijke keuken
In vergelijking met de klassieke keuken is de
moderne landelijke keuken net iets minder
ornamenteel. Natuurlijk draagt deze keuken
nog altijd overduidelijk de gezelligheid en
de sfeer van weleer met zich mee, maar de
decoratieve elementen zijn wat zachter en
wat moderner.
De keuken heeft iets verfijndere elementen
zoals een kleinere afzuigkap en iets minder
decoratieve grepen op de kasten. Dit zien we
ook terug in de vormgeving van de fronten,
die met een subtiel kader worden uitgevoerd.
Een moderne landelijke keuken kan ook
gecombineerd worden met wat strakkere
ingebouwd apparatuur. Dit geeft een frisse en
moderne uitstraling, met toch die gezellige
landelijke sfeer.

De nostalgische keuken
De nostalgische keuken is een strakkere
stijl die voortkomt uit het ontwerp van de
Shakers en daardoor ook wel de ‘Shakerkeuken’ wordt genoemd. De Shakers waren
uitstekende ambachtslieden en verstonden
de kunst van het weglaten van decoratie als
geen ander. Hoewel deze stijl uit het begin
van de 19e eeuw komt, is deze nog altijd
heel erg trendy vandaag de dag.
Deze keuken kenmerkt zich door de strakke
lijnen. Deuren en lades bestaan altijd uit 5
delen; een paneel en 4 lijstdelen. Wat we
ook veel terug zien in deze keukenstijl zijn
de kasten met glazen deuren. Ook open
kasten met zichtbare planken vol producten
en servies zijn een goede match met deze
stijl.
De kleuren rangeren van natuurlijke tinten
en materialen tot aan donker of zelfs heel
fel gekleurd. Er is werkelijk voor ieder wat
wils.
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De Engelse keukenstijl
De landelijke keuken in Engelse stijl
noemen we ook wel een ‘cottage-kitchen’.
Deze keuken heeft die typische sfeer van
het Engelse plattelandlseven in zich. Vaak is
deze keuken gemaakt in een onbehandeld
hout of geverfd in een pastel of wit tint.
Deze kleurkeuze benadrukt het landelijke
karakter van de keuken.
Wat echt past in deze keuken is natuurlijk
een engels fornuis. Sommige modellen
zijn zelfs uitgerust met meerdere ovens.
Ook open kasten of kasten met glas
passen perfect in deze keuken. Grote
stenen spoelbakken zijn ook typisch voor
deze keuken. Koperen, nikkel of chromen
accenten maken het helemaal af.
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Hoofdstuk 3

Landelijke Keukenapparatuur
en Keukenaccessoires
Geen landelijke keuken zonder landelijke
keukenaccessoires! Op deze pagina vindt u
verscheidene landelijke keukenaccessoires
en landelijke stijlelementen ter inspiratie van
uw toekomstige landelijke keuken.
Typerend voor de landelijke keuken zijn
de gezellige broodkorven. Deze geven de
landelijke keuken een gezellige uitstraling,
en zijn tegelijkertijd handig als opbergruimte.
Een zeer traditioneel en populair stijlelement
is daarbij de sierlijke pilasters. Deze worden
aan de zijkanten van de kasten geplaatst, en
zijn hierboven te herkennen aan het sierlijke
motief (streepjes met onder en boven een
kruisje).
Een stoere blokschouw is zeer populair in
de landelijke keuken. Dankzij de sierlijke
randafwerking is de blokschouw zowel
stoer als decoratief. Tevens transformeert de
afzuigkap zo in een landelijk stijlelement in
plaats van enkel een keukenapparaat!
Opgeruimd staat netjes, maar in een landelijke
keuken hoeft het gelukkig niet allemaal in
een lade gestopt worden. Keukenaccessoires
en kookspullen mogen juist gezien worden!
Met sierlijke plankjes en relingen met
opberghaakjes krijgt elke landelijke keuken
een gezellige en gemoedelijke uitstraling,
terwijl
er
tegelijkertijd
overzichtelijk
opgeruimd wordt.
Dankzij de gezellige en gemoedelijke
uitstraling zijn glazen keukenkasten zeer
populair in de landelijke keukens en in de
landelijke interieurs. U kunt kiezen voor
zowel transparant als mat glas. Het voordeel
van de glazen keukenkasten is dat u altijd ziet
wat waar staat, waardoor u snel en efficiënt
te werk kunt. Ook geven de glazen fronten
een warme uitstraling, wat perfect past met
de gezellige sfeer van de landelijke keuken.

6

Kenmerkend voor de landelijke keukens zijn,
naast de glazen keukenkasten, ook de open
keukenkasten zonder deurtje.
Zeer belangrijk voor de landelijke uitstraling
is natuurlijk de keukenkraan! Hierboven
ziet u een moderne, goudkleurige kraan
met landelijke details. De keuze is reuze
met keukenkranen, en er is voor ieder wat
wils. U kunt kiezen voor nog sierlijkere
draaiknoppen, of juist voor een moderner
design die met één hand te bedienen is.
Kenmerkend voor een landelijke keuken is
een stoer en robuust fornuis. Het klassieke
fornuis bestaat uit een gaskookplaat met
daaronder een oven, maar inmiddels bestaan
er vele verschillende soorten fornuizen. Zo
kunt u kiezen voor hele brede modellen met
een grote gaskookplaat en meerdere ovens,
maar ook bestaan er inmiddels fornuizen
met een inductiekookplaat.

Een stoer en robuust fornuis is perfect voor de landelijke keuken.

Landelijke keuken met decoratieve broodkorven en sierlijke pilasters.
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Bedankt voor het aanvragen van het E-book!

Meer inspiratie?

Bekijk onze Pinterest vol met keukeninspiratie

https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

