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Vlijmen
Interieur en keukenarchitectuur
Voor een

smaakvol ontworpen
en ingericht huis
Hij had al veel kennis, kunde en ervaring en een grote
voorliefde voor Italiaans design toen
binnenhuisarchitect Bert van Vlijmen samen met zijn
vrouw Meriam in 2005 Bert van Vlijmen Interieur en
Keukenarchitectuur aan de Brugstraat 18A in Vinkel
opende. Het bedrijf richtte zich om te beginnen op
stijlvol ontworpen, kwalitatief hoogwaardige Italiaanse
droomkeukens van toonaangevende merken in diverse
prijsklasse. Anno 2020 bestaat de zaak 15 jaar, werkt
zoon Raoul ook in het bedrijf en wordt naast de keuken
met liefde het hele huis smaakvol ontworpen en
ingericht.
DOOR W ENDY VAN L IJ SS E L

Doordat zijn vader een
meubelmakerij had, groeide Bert van
Vlijmen op tussen de houtkrullen en
kreeg de interesse voor ontwerpen,
design en inrichting met de paplepel
ingegoten.
Na mts-bouwkunde werd ook hij
uiteindelijk meester meubelmaker
en tot slot binnenhuisarchitect.
Op dat gebied werkzaam maakte
hij kennis met de Italiaanse design
‘keuken’. Iets waar hij als een blok
voor viel. Dusdanig dat in gesprek
erover de passie ervoor nog net zo
leeft alsof hij er gisteren kennis mee
maakte. “Italiaanse keukens zijn het
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neusje van de zalm qua uitstraling en vormgeving, maatvoering, belijning en het
materiaal waarvan het gemaakt is. Het is met niets anders te vergelijken. Italianen
werken in eigenzinnige lijnen en niet in frontjes. Het is altijd van hoogwaardige
kwaliteit waarbij er een goede prijsbalans is”, vertelt hij vol vuur om toe te voegen:
“Voor design merken op elk willekeurig gebied is Italië the place to be. Het maakt
daarbij niet uit of je het over verlichting, badkamers, keukens, apparaten of
meubels hebt.”
BESTE DESIGN

De ontwerpen die van Bert van Vlijmen in zijn tijd ‘voor een baas’ maakten waren
destijds al bovengemiddeld. Het zorgde ervoor dat hij de Kim Design Award voor
het beste ontwerp van de Benelux ontving. Uiteindelijk maakte hij samen met zijn
vrouw Meriam de sprong in het diepe en begon in 2005 Bert van Vlijmen Interieur
en Keukenarchitectuur. “Het kriebelde al veel langer. Ik bezocht op dat moment al
geruime tijd keukenbeurzen in Italië, had connecties, ervaring en wist waar ik het
over had en wat ik wilde”, stelt Bert om tevreden te concluderen: “Ik werk al 30

Winnaar Kim

Design Award

jaar met Italiaanse keukenfabrikanten.” Dát hij begon met keukens was niet gek
want: “Dat is het kloppend hart van elk woonhuis. In verloop van jaren zijn steeds
meer mensen overgegaan op een woonkeuken. Een sfeervolle plek om samen te
eten, iets te drinken of gezellig bij te praten.” Om te beginnen gaat hij aan de slag
met de prachtig vormgegeven Italiaanse droomkeukens van Comprex, niet veel
later gevolgd door Valcucine. Het zijn allang slechts twee namen van diverse
merken van topkwaliteit. Bert resoluut: “Wij kunnen iedereen voorzien van een
betaalbare, mooi vormgegeven Italiaanse droomkeuken, want er zijn er in diverse
prijsklasse.”
PAKKEND ONTWERP

Vanaf dag één werd samen aan de weg getimmerd en ontwikkelde het bedrijf zich
verder tot Bert an Vlijmen Interieur en Keukenarchitectuur. Een titel die de lading
dekt want vanuit zijn fascinatie voor ontwerpen en inrichting keek Bert, inmiddels
al jaren samen met zoon Raoul, indien gewenst, verder dan de keuken. Zij
ontwerpen ook andere leefruimtes zoals een woonkamer, bad- en slaapkamer,

inloopkasten, bijkeuken,
kantoorruimte en al het andere
denkbare. “We beginnen doorgaans
vanuit de keuken. Indien gewenst,
kijken we dan verder naar andere
leefruimtes. Als blijkt dat mensen
gaan renoveren of een huis bouwen
gaan we na een goede intake aan de
hand van de tekening aan de slag.
We nemen overigens geen
bouwkundig werk op ons. Wel
hebben we een netwerk van
specialisten waarop we een beroep
kunnen doen zoals lichtarchitecten.
”, wordt uitgelegd.
TOTAALCONCEPT

Naast het in overleg maken van een
pakkend ontwerp, bestaat tevens de
mogelijkheid om de ruimte in te
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richten met, dat zal niemand verbazen, meubels van
Italiaanse fabrikanten. “Daarmee heb je in één keer het
totaalconcept.
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andere manieren inzicht gegeven in de vele mogelijkheden
die er zijn.
DRIE GENERATIES

IN BALANS

Vormgeving, materiaal en kleuren kan je zo uitstekend in
balans krijgen. Belangrijk te melden in deze is dat er de
mogelijkheid is voor een compleet op elkaar afgestemd
interieur, maar dat het ook geen enkel probleem is om
alleen een keuken, woonkamer of andere ruimte, te
ontwerpen en/of in te richten. Ook is er de mogelijkheid
voor losse meubels zoals tafels, stoelen, kasten, verlichting
en dergelijke.
RUIME MOGELIJKHEDEN

Inspiratie kan al opgedaan worden in de showroom aan de
Brugstraat waar op de benedenverdieping talloze keukens
staan opgesteld die, om maar eens in termen te blijven,
een kijkje in de keuken geven. Een bezoek aan de loft op
de bovenverdieping geeft verder een indruk van de
mogelijkheden op ander vlak. Daarnaast wordt ook op
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Naast Meriam die de administratie, boekhouding en de
etalage verzorgt en bijspringt daar waar nodig, is inmiddels
ook al enkele jaren zoon Raoul aan de slag in het
familiebedrijf. Hij studeerde eigenlijk iets in een totaal
andere richting, maar hielp zijn ouders op zaterdag mee.
Daar werd hij, net als zijn vader, besmet met het ‘Italiaanse’
ontwerpvirus. “In verloop van tijd kreeg ik steeds meer
kennis van zaken. Daarmee werd het nóg interessanter en
leuker. Uiteindelijk kreeg ik mijn eigen klanten en ben ik
ook ingestapt”, vertelt Raoul. Naast praktijkervaring, volgde
hij een aantal cursussen waaronder 3D-tekenen. Inmiddels
is hij gelijkwaardig aan zijn vader actief in het bedrijf.

Italiaanse keukens
zijn het neusje van de zalm

Een compleet op elkaar afgestemd interieur
Laatstgenoemde is daar heel blij mee. “Hij is de 3e generatie
die hiermee bezig is. Raoul houdt het bedrijf jong met een
frisse ‘kijk’, nieuwe ideeën en andere bedrijfsvoering.
We blijven doorlopend vernieuwen. Raoul is beter in
buitenlandse talen en weet (nog) beter om te gaan met de
computer. Wij zijn trots op hem”, aldus Bert.
KLANTGERICHT

Bert van Vlijmen voegt nog toe: “Tot ben ik ook op het feit
dat we intussen huizen compleet ontwerpen en inrichten”,
om te besluiten: “Het uitgangspunt is altijd geweest om
uitgebreid aandacht te besteden aan datgene wat klanten
willen en te zorgen voor een pakkend, goed vormgegeven
interieur met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dat
was, is en blijft zo.”

JUBILEUM

Dit jaar bestaat Bert van Vlijmen Interieur en
Keukenarchitectuur 15 jaar. Een jubileum wat later in het
jaar gevierd gaat worden. Tot die tijd nodigen Bert, Meriam
en Raoul iedereen uit om vrijblijvend een kijkje te komen
nemen in de showroom. Zij leiden iedereen met veel
plezier rond en zetten met enthousiasme alle
mogelijkheden op een rijtje. www.vanvlijmenkeukens.nl
Openingstijden showroom:
Donderdag 9.30 u – 18.00 u
Vrijdag 9.30 u – 20.00 u
Zaterdag 10.00 u – 16.00 u
Maandag en dinsdag gehele dag gesloten
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