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Jan-Willem Koopman, Koopman Personal Design, Enschede

PERSOONLIJKE AANDACHT 
EN BETROKKEN HEID 
TYPEREN KOOPMAN DESIGN
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We zijn de oudste zelfstandige keuken- en badkamerleverancier van Enschede! 
Koopman Design zet zich al twee generaties gepassioneerd voor u in. Mijn 
vader begon in 1984 – in de crisistijd – met een eenvoudige tegelhandel en 
tegelzetbedrijf. Drie jaar later kwam ik, Jan-Willem Koopman, als twintigjarige 
en heao-student bij hem in dienst. Een aantal jaren later nam ik het bedrijf over; 
in deze periode is de showroom veranderd van een eenvoudige winkel tot een 
luxe keuken- en badkamershowroom met een grote tegelafdeling. We hebben 
inmiddels een goede naamsbekendheid opgebouwd in de regio.

NO-NONSENSE, 
AFSPRAAK IS 
AFSPRAAK
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De manier waarop we met onze klanten omgaan, is door de jaren heen dezelfde 
gebleven: no-nonsense, korte lijnen en afspraak is afspraak. We gaan samen 
met u als klant op zoek naar het mooiste ontwerp. We houden daarbij rekening 
met uw wensen, eisen, leefsituatie en natuurlijk uw budget. We leveren niet alleen 
de producten, maar we kunnen ook de complete installatie verzorgen. Hiervoor 
werken we, onder mijn supervisie, samen met een team van specialisten dat 
de keuken en/of badkamer volledig installeert. Tijdens de installatie kom ik 
regelmatig een kijkje nemen. Zo kan ik zelf zien of wat we op papier allemaal 
hebben bedacht in de praktijk net zo mooi is.
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Koopman Design ontwerpt en plaatst graag een keuken of badkamer die uniek 
is. We gaan altijd op zoek naar de ideale combinatie van comfort, plezier en 
duurzaamheid. Een keuken of badkamer die helemaal is afgestemd op uw 
wensen, uw persoonlijkheid en uw leefsituatie. Deze persoonlijke aandacht en 
enorme betrokkenheid typeren Koopman Design. We nodigen u graag uit om 
aan de Blekerstraat 67a in Enschede onder het genot van een kop koffie verder 
te praten over uw keuken- en/of badkamerwensen.

WIJ GAAN ALTIJD  
VOOR TOPKWALITEIT 
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Geriefelijk, van hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijk. Zo zien we graag 
uw keuken en badkamer. We gaan voor optimaal kook- en woonplezier. 
Samen met u zoeken we elementen die passen bij uw wensen. Koopman 
Design heeft verschillende stijlen in huis en eersteklas tegels. Uiteraard 
kunnen wij de meest moderne snufjes aanbieden. Wij gaan altijd voor 
topkwaliteit in materialen en apparatuur. Wij streven naar duurzaamheid. 
Dan is een degelijke kwaliteit van keukens en badkamers vanzelfsprekend.
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Onze service is uitstekend: voor, tijdens en na het project. De service 
begint met een goed gesprek, zowel in de showroom als thuis. We horen 
bijvoorbeeld graag van u of u vaak in de keuken staat en of u kinderen 
heeft. Dat zijn vragen die ertoe doen omdat ze van invloed zijn op uw 
keuze. Vervolgens maken we een totaalplan. U doet geen aanbetaling, 
maar betaalt bij oplevering. Wij doen de volledige montage en installatie en 
komen al onze afspraken na. Uiteraard blijft u telkens één aanspreekpunt 
houden. Is eenmaal de keuken of badkamer opgeleverd, dan kunt u ook 
daarna altijd bij ons terecht met uw vragen. Wij staan voor u klaar!
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BINNENKIJKEN BIJ
Een moderne keuken: luxe, ruim en samengesteld uit warme, natuurlijke 
materialen. En met de prachtige grijze plavuizen als verbindend element 
in de hele woning. Die zien we immers terug tot in de nieuwe badkamer 
aan toe. Voor het hele plaatje slaagden Chantal en Oscar met glans bij 
Koopman Personal Design..

Chantal en Oscar
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Het geheel geeft een sfeervolle en warme uitstraling die goed past boven 
de plavuizen die ze ook bij Koopman uitkozen. Het kookeiland loopt 
een stukje de kamer in om de eenheid en openheid van de keuken te 
onderstrepen. Je voelt je extra welkom in de keuken dankzij het barretje 
op de kop van het eiland. ‘Wij hadden eigenlijk gedacht de barkrukken 
aan de andere kant te zetten, maar we hebben het advies gevolgd van 
Jan-Willem voor deze opstelling. Hij zei: tijdens het koken wil je juíst naar 
je gasten kijken. Dat is ook zo. We zijn hier achteraf heel blij mee.’

Ze pakten het grondig aan met een verbouwing waarin de woning 
vrijwel volledig werd gestript en opnieuw opgebouwd. De wens voor de 
keuken was een moderne opstelling met een kookeiland en een mooie 
achterwand, in plaats van de hoekkeuken die ze voorheen hadden. ‘We 
hadden al eerder een keuken gekocht bij Jan-Willem Koopman en ook 
nu kostte het niet veel tijd voordat we eruit kwamen samen’, zo kijkt Oscar 
terug. ‘Bij de bruinzwarte houtlook van de kasten en het kookeiland 
vonden we dit bronskleurige keukenblad van composiet. Die combinatie 
vonden we erg mooi.’

‘TIJDENS HET KOKEN
WIL JE JUÍST NAAR
JE GASTEN KIJKEN’
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De kasten erachter zijn wandvullend, waarbij de gezellig uitgelichte 
koffiecorner iets ‘inspringt’ naar achteren. Noodzakelijk om niet voor 
het raam te komen, maar het is in de praktijk ook een leuk speels detail.
Een verdieping hoger is de badkamer even stijl- en sfeervol uitgedacht 
en met hetzelfde oog voor detail vormgegeven. Met wederom dezelfde 
tegel, ook aan de muren waartegen en waarin fraai de zwarte accenten 
zijn verwerkt van de douchenisjes en de radiator. ‘Het is allemaal erg 
mooi geworden’ concludeert Oscar, ‘en helemaal naar onze wensen.’

GRIJZE PLAVUIZEN ALS
VERBINDEND ELEMENT

IN DE HELE WONING
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Met dank aan
Chantal en Oscar
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BINNENKIJKEN BIJ
Bij een grote verbouwing aan de woning lieten Manon en Patrick een 
ruimte aanbouwen waarin hun nieuwe keuken zijn plek kreeg. Een echte 
woonkeuken voor het hele gezin waar het – zeker met de schuifdeuren 
open in de zomer – net is alsof je heerlijk buiten eet en leeft.

Manon en Patrick
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Koopman Personal Design had Manon en Patrick al geholpen met hun vorige 
keuken en die was goed bevallen. ‘Daarom hebben we nu niet lang gezocht. We 
hebben Jan-Willem Koopman gevraagd of hij weer een keukenontwerp wilde 
maken.’

EEN STRAKKE, ZWARTE 
BASIS MET ENKELE 

SPEELSE ELEMENTEN 
EROMHEEN

Door de royale lichtinval van buiten kon de keuken prima een donkere 
kleur krijgen. De keuze viel op een zwarte keuken, modern en greeploos. 
Maar dan met een apparatenwand in een natuurlijke houtlook ernaast. 
‘We wilden het ook weer niet té strak, niet alleen maar zwart’, zegt Manon. 
‘Op deze manier hebben we een strakke basis, met enkele speelse 
elementen eromheen.’ 
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Fraai is het RVS werkblad op het kookeiland en op het aanrecht. Een blad 
dat mag krassen, graag zelfs. ‘De krassen vormen vanzelf een geheel’, 
merken ze. ‘Dat is mooi, dat maakt het heel eigen. Het geeft het gevoel dat 
er echt geleefd mag worden in de keuken.’ En dat gebeurt ook; aan het 
bargedeelte aan het kookeiland, waar ze hun boterham eten of gezellig 
bij elkaar zitten. Of aan de eettafel, die ook een plek in de woonkeuken 
heeft gekregen.

Blij zijn ze met de all-in-one Quooker en met de BORA inductieplaat die 
de grote afzuigkap van weleer overbodig heeft gemaakt. En het is prettig 
om twee ovens te hebben: een combi-stoom en een gewone bakoven. 
‘Het is een fijne praktische keuken, met details als het stopcontact in het 
werkblad. En we hebben er bewust voor gekozen om geen gordijnen te 
nemen, om de verbinding met de tuin te benadrukken.’
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‘De keuken is mooi en stijlvol. De keuze voor Koopman heeft weer goed 
uitgepakt. Ook wat de installatie betreft: precisiewerk en keurig gedaan. 
Snel en ook goed.’

HET RVS-BLAD MAGKRASSEN, 
WANT ER MAG GELEEFD 
WORDEN IN DE KEUKEN

23
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Met dank aan
Manon en Patrick
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Bij een fraai wit landhuis met een rieten dak hoort een keuken in stijl: 
eigentijds, maar wel in natuurlijke en een beetje stoere uitvoering. Die 
vonden Ans en Michel bij Koopman Personal Design.

Ans en Michel
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‘We begonnen met een nieuwe bank en vloerkleed en daar is een 
complete verbouwing uit voortgekomen’, vertelt Ans lachend. ‘Onze 
interieurspecialist wees ons op Koopman voor de keuken. We zijn er op 
een zaterdag naartoe gegaan en zagen deze keuken staan. We wisten 
meteen: die willen we hebben.’

Het was liefde op het eerste gezicht in zijn geheel: de zwarte houtlook 
keuken in deze opstelling, met het bargedeelte erbij en met het keramisch 
werkblad in deze beige-goud-gele gloed. Met in het kookeiland onder 
de karakteristieke ramen – die veel licht binnenlaten – een BORA 
inductieplaat met kookveldafzuiging, een zwarte Quooker en een fijne 
brede gootsteen.

HET STOERE 
‘VIERKANT’ VAN 

GAGGENAU-
APPARATEN TREKT 

DIRECT DE AANDACHT
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Koopman plaatste de ombouw rondom de brede apparatenwand waarin 
het stoere ‘vierkant’ van Gaggenau apparatuur direct de blikken vangt. 
Er zit een stoomoven in, een combimagnetron, een koffieapparaat en 
een warmhoudlade – handig in het grote gezin en ook nog eens mooi 
de symmetrie in het design bewakend. Een formidabele eyecatcher 
daarnaast is natuurlijk de prachtige hoge wijnklimaatkast, met rechts 
ervan de extra brede Gaggenau koelkast.
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Veel praktisch gemak brengen daarnaast de diepe laden links in de 
apparatenwand en de hoge apothekerskast. ‘We hebben heel veel 
bergruimte op deze manier. Echt meer dan voldoende’, constateren Ans 
en Michel tevreden.

‘We zijn regelmatig bij Koopman op bezoek geweest om zaken over 
de keuken te bespreken en van begin tot eind is er perfect met ons 
meegedacht. En ook de installatie gebeurde heel netjes. Het was een 
prettige samenwerking, we kunnen niet anders zeggen.’

‘VAN BEGIN TOT EIND 
WERD ER BIJ KOOPMAN 

PERFECT MET ONS 
MEEGEDACHT’
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Met dank aan
Ans en Michel
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BINNENKIJKEN BIJ
Dit volmaakt symmetrische en strakke keukendesign voor de 
nieuwbouwwoning van Rachel en Samir heeft een mooie, chique 
uitstraling dankzij de zwarte fronten en het ‘rustige’ blad. De groene 
achterwand geeft de zeer ruimtelijke leefkeuken bovendien een extra 
warme ambiance mee.

Rachel en Samir
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Symmetrie was het toverwoord in het keukenontwerp dat Rachel en Samir in 
samenwerking met Koopman Personal Design uitwerkten. ‘Zo strak mogelijk’, 
vertelt Rachel. ‘Dus alle kasten even groot, de deuren tot aan de grond en met 
een touchsysteem om ze te openen. En met het koffieapparaat en de grote 
oven (van Siemens) onder elkaar in de hoge wand.’
Ze dachten er nog over na om te kiezen voor het kookeiland in een andere 
kleur (wit), maar kozen voor rustgevende eenheid, nog eens onderstreept met 
het werkblad van keramiek. Ook de Quooker is in bijpassend zwart uitgevoerd.

‘GEEN GLADDE PRAATJES, 
MAAR GEWOON EERLIJK 

LATEN ZIEN WAT MOGELIJK IS’
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Blij zijn Rachel en Samir met de grote koelkast, met drie biofreshladen erin, en 
de grote vriezer aan weerszijden van koffieapparaat en oven. En natuurlijk ook 
met de geïntegreerde afzuiging in de BORA inductiekookplaat op het eiland. 
Verder is ruim voorzien in kastruimte. ‘Aan de voorkant van het eiland hebben 
we zelfs genoeg plek voor spelletjes van de kinderen.’
Ze zitten graag en vaak in de keuken, met de kinderen of met vrienden. ‘We 
wilden per se drie barstoelen kunnen neerzetten aan het eiland. Als je visite 
hebt, komt die toch vaak met z’n tweeën. Dan kun je er gezellig met z’n allen bij 
zitten als de ander met de voorbereidingen voor het eten bezig is.’
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ALLE KASTEN EVEN 
GROOT, DEUREN TOT 

DE GROND EN EEN 
TOUCHSYSTEEM

Aanvankelijk lag er een ontwerp met een grote nis in de hoge wand. ‘Dat moesten 
we aanpassen, omdat de deur naar de garage opschoof in het bouwplan. Dat 
was zonde, maar uiteindelijk is dit plan met vijf hoge kasten ook heel mooi en 
strak’, vindt Rachel. ‘We kwamen bij Koopman Personal Design, omdat Jan-
Willem Koopman voor vrienden ook een mooie keuken had gemaakt. We 
hebben nog wel andere zaken bezocht, maar bij Koopman was de sfeer veel 
prettiger. Koopman doet niet aan gladde verkoopplaatjes, maar laat gewoon 
eerlijk zien wat hij kan allemaal realiseren, zodat het aansluit bij je budget. Met 
eventuele ideeën en aanvullingen die het plaatje nog mooier kunnen maken. 
Dat voelde heel fijn.’
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Met dank aan
Rachel en Samir
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