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Extra ruimte
om te koken

Monsters van tulpen

D

e een is er dol op, de ander haat ze: parkiettulpen,
die vervormde tulpen die er uitzien alsof ze door
een maniak met een schaar zijn bewerkt. Monsters
zijn het, en dat was precies hoe ze genoemd werden toen ze
in de tweede helft van de zeventiende eeuw voor het eerst
verschenen. Morin, een Franse bloemist die de parkiettulp in
1667 als eerste in zijn catalogus aanbiedt, heeft het over une
fleur monstrueuse.
In Nederland komen parkiettulpen pas een eeuw later op
de markt. Ze worden dan ook
wel papegaaitulpen genoemd,
maar in het algemeen spraakgebruik heeft de parkiet van
de papegaai gewonnen.
Parkiettulpen zijn door mutaties ontstaan uit normale tulpen. Zo is ‘Blue Parrot’ ontParkiettulp ‘Professor Röntgen’.
staan uit de darwintulp ‘Bleu
foto RvdK
Aimable’, een sterke tulp die
elk jaar terugkomt. De bloem is grijzig paars.
Tot het begin van de vorige eeuw waren een paar
variëteiten van de parkiettulp te koop, maar sinds
die tijd is het aantal enorm toegenomen. Nu kunnen we uit 25 verschillende parkiettulpen kiezen.
Wat kun je ermee doen? Ik zou ze niet in een rondje of een vierkantje planten. Dan lijkt het net of er
een veldje felgekleurde bloemkolen staat. Maar je
zou ze spaarzaam kunnen mengen met vaste planten. Parkiettulpen bloeien laat, in een tijd dat ook
vaste planten uitlopen. Vooral die vaste planten
met rode uitlopers, zoals pioenrozen of wolfsmelk,
kun je mooi combineren met oranje parkiettulpen.
De bekendste oranje parkiettulpen zijn ‘Prinses Irene Parkiet’ en ‘Professor Röntgen’. Hoe sympathiek
onze bomenfluisterende prinses ook mag zijn – ik
kies voor ‘Professor Röntgen’. De professor is krachtiger van stengel en monsterlijker van bloem en als
het dan toch monsterlijk moet zijn, laat het dan
maar zo monsterlijk mogelijk zijn.
U denkt misschien dat de tijd om tulpen te planten allang
voorbij is. Dan heeft u het mis. Narcissen en sneeuwklokjes
horen tegen het einde van november al een hele tijd onder
de grond te zitten, maar tulpen kunt u ook na sinterklaas nog
planten. Zo lang de grond tenminste niet keihard bevroren is.
In dat geval moet u wachten tot het dooit. In deze tijd van
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid is een doosje tulpenbollen misschien geen gek cadeau.
Met de combinatie van tulpenbloem en vasteplantenblad in
het achterhoofd kunt u de combinaties zelf uit de mouw
schudden: ‘Blue Parrot’ met het grijsblauw uitlopende blad
van hosta’s; ‘Egoparrot’ (oranjerood) tegen een achtergrond
van rood uitlopende krentenboompjes; ‘Greenwave’ (roze
met groene veegjes) in een veldje van Epimedium. En ‘Estella
Rijnveld’ (rood met wit) in het tuintje van een Ajax- of Feyenoordsupporter.
Parkiettulpen zijn meestal geen blijvertjes. Je moet ze elk jaar
opnieuw planten. Maar met een gemiddelde prijs van 3 euro
per 10 stuks hoeft dat geen bezwaar te zijn.

Stel: je houdt van koken, maar de woning die je wilt
kopen, heeft een piepkleine keuken. Interieurarchitecte
Sanne Grond uit Eindhoven en ontwerper Ad
Vermeulen uit Valkenswaard bedachten een oplossing:
een binnenmuur verplaatsen en een kookschiereiland
combineren met de eettafel.

S

Keuken

Gashaard, televisie en entree naar
de slaapkamer zijn in een wand
verwerkt. Vanuit de keuken heeft
de bewoner goed zicht op zitkamer en tuin. De frisse groene tint
komt in het hele huis terug.

hebben?!
Smaakvolle Smeg
De ene koelkast is de andere
niet. Dat zie je helemaal als je
een retro-exemplaar van Smeg,
zoals deze uit de FAB 28-serie,
naast een doorsnee koeler parkeert. Stijlvol, chique, robuust:
‘een sieraad voor je keuken’, zou
een marketeer de Smeg noemen.
Wat uiterlijk betreft had de klant
al veel keuze. De koelkast met jarenvijftig-smoel was al verkrijgbaar in twaalf effen kleuren en
drie speciale uitvoeringen (onder

meer met Engelse vlag). De jongste loot aan de Smeg-tak is de
matzwarte Black velvet, voorzien
van een rubberachtige ‘soft touch’-afwerking. Die was al eerder
als limited edition verkrijgbaar,
maar is nu standaard in de collectie opgenomen. Enkele specificaties van de FAB 28: koelen 222 liter; vriezen 26 liter; energieklasse
A; prijzen vanaf 790 euro.
Zie voor meer informatie:
http://www.smeg.nl

anne Grond: „De woonwens was een grote keuken
met veel blad- en veel kastruimte. Verder wilde de opdrachtgeefster graag een gashaard in de kamer en ze
houdt van veel kleuren. Geen enkele wand in het huis
is dan ook wit gebleven.”

Sanne Grond: „Om de keuken groter te maken, hebben we de muur
tussen de hal en de keuken verschoven. De apparatenwand is voor een
deel naar de hal verplaatst. De hal moet door deze ingreep aan oppervlakte inleveren, maar dat hebben we deels opgelost door de meterkast te verbergen achter een paneel met spiegelwand. Deze spiegel
zorgt voor een ruimtelijk effect en lichtreflectie.”
„Verder hebben we een kookschiereiland gecreëerd. Daarvoor moet
een deel van de eettafel worden ingeleverd, maar dat vond de opdrachtgeefster geen probleem. Ze heeft nu vanuit de keuken een mooi
zicht naar buiten. Bovendien is er contact met het zitgedeelte.”
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Gashaard

Kleuren

Slaapkamer

Een tweede wens was een
gashaard in de woonkamer.
Die was alleen te realiseren
in de hoek achter de trap.
Dit in verband met het rookkanaal. De haard is centraal
vanuit alle posities - ook
vanuit de woonkeuken - te
zien.
Het speciale ontwerp van
de gashaard is geïntegreerd
in een arcade, waarin de tv,
een kunstnis en de doorgang naar de slaapkamer
zijn verwerkt.

De opdrachtgeefster houdt
van kleuren. We hebben gekozen voor één sterke hoofdkleur - een frisse groengele
tint en daar het hele huis
mee gevuld. Over het algemeen worden in Nederland
veel grauwe en rustige tinten gebruikt met soms op
éénplaats een kleuraccent.
Wij hebben bewust de
groengele tint overal terug
laten komen. Daardoor worden de ruimten met elkaar
verbonden.
Door het gebruik van volle
stoffen en een wollen kleed
wordt er een warme sfeer
gecreëerd.

De slaapkamer op de benedenverdieping kan ook makkelijk voor andere doeleinden worden gebruikt: kantoor, speelkamer, tuinkamer. Door de garderobekasten en het bed als een geheel te ontwerpen, ontstaat
een mooi en rustig beeld
met veel bergruimte. Een
nis met verlichting omarmt
het slaapgedeelte.
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Voor meer informatie:
www.studiogrint.nl en
www.advermeulen.nl

Boven: Een spiegelwand voor de meterkast zorgt voor een
ruimtelijk effect in de hal.
Onder: In de slaapkamer zijn de garderobekasten om het
bed geplaatst.

