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Licht, rust en 
onbewuste signalen

[1]

DORET SCHULKES BRENGT ENERGIE IN DE KEUKEN
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ontwerpen

Erik van den Berg Vlak voor de zomer verscheen het boek Hoe Krijg 
Ik Een Heerlijk Huis. Een boek zonder meubels, 

kleuradviezen of materiaalsuggesties. Want volgens de 
schrijver en interieurarchitect Doret Schulkes kun je je 
ook in een lelijk ingericht huis prettig voelen (“Mooi en 
lelijk zijn slechts meningen”). Veel belangrijker zijn vol-
gens haar een paar wetmatigheden die niet ter discussie 
staan. Vijf basisregels die, mits goed toegepast, per defi-
nitie zorgen voor een prettige sfeer. 
Als eerste noemt ze daglicht, een van haar stokpaard-
jes, gebaseerd op onderzoeken die aantonen dat daglicht 
grote invloed heeft op ons bioritme en humeur. “Er zit 
een groot verschil tussen ochtend- en avondlicht”, legt ze 
uit. “Het blauwe ochtendlicht geeft energie, terwijl het 
warme avondlicht ons tempo doet afnemen. Dat is ook 
de manier waarop de ‘night shift’-functie op je smart-
phone werkt. Het maakt je scherm roder in plaats van 
blauw, zodat je energie wordt afgeremd in plaats van 
aangewakkerd.”
“De meeste mensen zijn 's ochtends op drie plaatsen 
in hun woning te vinden”, vervolgt ze. “De slaapkamer 
waar de gordijnen dicht zijn, de badkamer, en de keuken. 
Om optimaal van het energieopwekkende ochtendlicht 
te kunnen profiteren, heb je eigenlijk een keuken nodig 
met ramen op het oosten. En anders op een plek die 
daar het meest bij in de buurt komt. Makelaars roepen 
altijd dat een tuin op het zuiden ideaal is, maar ik geef de 
voorkeur aan een keuken op het zuidoosten. Dan weet 
je zeker dat er 's ochtends daglicht in de keuken schijnt.”

De Brabantse interieurarchitect Doret Schulkes schreef 

onlangs een boek met praktische tips om je huis pretti-

ger te maken. Principes waar iedereen zijn voordeel mee 

kan doen. Voor DVK vertaalt ze drie van de vijf tips naar 

de  keuken. 

EXTRA RAAM Maar naast het soort daglicht is de 
hoeveelheid misschien nog wel belangrijker voor de 
sfeer: “Relatief veel keukens liggen centraal in de wo-
ning. Qua routing is dat ideaal omdat je zo vanuit alle 
vertrekken snel in de keuken bent. Maar dat betekent 
vaak wel dat er te weinig daglicht is. Vaak kun je de keu-
ken al een stuk prettiger maken door een muur door te 
breken of een extra raam te plaatsen. Of kies een lichte 
kleur werkblad, dat reflecteert het binnenvallende licht 
goed.”
Als voorbeeld noemt ze de keuken van haar moeder: 
“Die kookte in zo'n smalle, donkere pijpenla. Ze bracht 
er veel tijd door, maar ze heeft het nooit een fijne ruimte 
gevonden. Tot ze me op een dag opbelde en vertelde dat 
ze de oplossing had. Als ze de deur tussen de keuken en 
de hal open liet staan, vond ze het een stuk prettiger. In-
eens viel er ook van de andere kant daglicht naar binnen. 
Het is een heel simpel voorbeeld, maar het toont wel het 
belang van voldoende daglicht.”

KASTEN Als tweede basisregel noemt ze ‘voldoende 
rust’: “Dat is essentieel in een ruimte en dus ook in de 
keuken. Je creëert rust door het aantal elementen te ver-
minderen. Dat kan door spullen weg te gooien, maar ook 
door zaken te combineren. Als je twee losse kasten tegen 
elkaar schuift, heb je nog steeds evenveel opbergruimte, 
maar het aantal elementen neemt af en daarmee neemt 
de rust toe. Dat komt doordat rust niet bepaald wordt 
door de omvang van spullen, maar door de hoeveel-

Doret Schulkes 

…basisregels… [1]

Onbewuste signalen [2]

[2]



40  dvk 2017 | 3

Open deur geeft 
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De dag komt 
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alle kanten  [4, 5]

heid spullen en de restvorm die overblijft.” Ook noemt 
Schulkes ‘evenwicht’ als voorwaarde voor rust. Al haast 
ze zich om erbij te zeggen dat dit geen synoniem is voor 
symmetrie: “Symmetrie is de makkelijkste vorm van 
evenwicht, die je vaak onbedoeld toepast. Het is een 
begrijpelijke keuze maar als je eraan begint, is er geen 
weg meer terug. Door de vele standaardmaten en ap-
paraten moet je je in keukens in allerlei bochten wringen 
om symmetrie in stand te houden. En zelfs dan lukt het 
nooit helemaal, waardoor het evenwicht juist wordt ver-
stoord. Ik adviseer daarom om in keukens asymmetrisch 
te werken.”

INDELING Als voorbeeld geeft ze de indeling van keu-
kenkastjes: “Als je kiest voor een ladekast, een oven en 
dan weer een ladekast, is dat erg symmetrisch. Maar 
uiteindelijk bestaat de keuken uit meer dan alleen dit 
blok. En is de keuken in zijn geheel nooit helemaal sym-
metrisch Dan kun je beter kiezen voor een oven en dan 
twee ladekastjes. Of plaats aan de ene kant van de oven 
een ladekast, maar aan de andere kant een ingebouwde 
vaatwasser of een kast met een deurtje.”
Als derde basisregel noemt de interieurarchitect ‘onbe-
wuste signalen’; een soort verzamelterm voor details die 
ons tot bepaald gedrag verleiden zonder dat we het in 
de gaten hebben. Zoals barkrukken in de keuken: “Die 
maken het heel verleidelijk om in de keuken te eten. Op 
zich is daar niks mis mee, maar in keukenshowrooms 
zie ik vaak dat barkrukken maar aan één kant van het 
eiland staan. Dat scheelt ruimte. Maar als je het kopieert, 
is de kans groot dat je voortaan naast elkaar in plaats van 
tegenover elkaar eet. Dat heeft erg veel invloed op hoe 
je communiceert en waarover je praat tijdens het eten.”

[1]

SNELLE HAP Volgens Schulkes zijn dit soort zaken op 
te lossen met andere onbewuste signalen: “Als je toch 
een bar in de keuken wilt, kun je ervoor kiezen om één 
stoel weg te halen. Dan eet je af en toe een snelle hap in 
de keuken, maar als het hele gezin thuis is, word je door 
het stoelentekort gedwongen om aan de eettafel te gaan 
zitten. Het lijken details, maar juist dit soort kleinighe-
den hebben ongemerkt veel meer invloed dan de kleur 
of vorm van keukenkastjes.”
Op www.eenheerlijkhuis.nl staat een proefhoofdstuk van het 

boek en kan het ook worden besteld
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‘ Ik adviseer om in keukens 
asymmetrisch te werken’ [4]

[5]
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