
VANCOUVER:
GERENOVEERDE WONING
ALS NIEUW THUIS

Vancouver staat traditiegetrouw in de top tien van
de meest leefbare steden ter wereld. De stad in de
Canadese provincie Brits-Columbia biedt alles waar
Canada om bekend staat. Maar Vancouver is ook de
een-na-duurste stad van het een-na-grootste land
ter wereld. Jonge mensen zoals Riko en Yoshi
moeten creatief zijn om hun droom van een eigen
huis te verwezenlijken en de beschikbare ruimte
optimaal benutten.
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Vancouver: gerenoveerde woning als nieuw thuis

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Een beetje oud
gemixt met
frisse ideeën en
modern design
Riko en Yoshi vormen sinds
vier jaar een stel en zijn in
2020 getrouwd. Sinds hun
huwelijk wonen de twee
samen in een studio van 36
vierkante meter in Vancouver.
"We hebben alle opties
bekeken om een groter huis
te vinden", aldus Yoshi. Van
toekomstige bouwprojecten
tot een verhuizing naar een
voorstad. "Maar de woningen
van bouwprojecten in de
omgeving waren al verkocht,
te klein of te duur. Een
verhuizing naar een voorstad
van Vancouver was vanwege
het pendelen naar het werk
geen optie", legt Riko uit. Dus
het enige wat er over bleef,
was het renoveren van een
oudere woning. "We wisten
dat een dergelijke woning
meer ruimte bood, maar ook
veel werk betekende.
Daarnaast moesten we
flexibeler omgaan met onze
ideeën voor de inrichting."



Riko en Yoshi wonen in Vancouver en
hebben hun nieuwe woning tot hun
eigen fijne stulpje omgebouwd.

Wie zoekt, die
vindt
Na twee jaar intensief plannen
en zoeken was het geluk aan
de zijde van de enthousiaste
peddelsurfers: een woning uit
1992 die in goede staat
verkeerde en met een
adembenemend uitzicht op de
beroemde Fraser River. "Ik zal
nooit vergeten dat de
makelaar ons belde en zei dat
ons tweede bod was
geaccepteerd", aldus Riko. De
productontwikkelaar van een
bedrijf dat gepersonaliseerde
cosmetica aanbiedt, vertelt
waarom dat moment zo
emotioneel was voor het stel:
"We plukten eindelijk de
vruchten van jarenlang hard
werken. Het gevoel dat je
krijgt als je je droom in
vervulling ziet gaan, is
onbeschrijfelijk."



Nieuwe plattegrond als basis
De volgende stap was het stellen van prioriteiten: "We zijn beiden in Japan
geboren. En ik heb ook nog 24 jaar in Mexico gewoond. Gastvrijheid en
gezelligheid zijn voor ons heel belangrijk", vertelt Yoshi. "Daarom moest het
hart van ons huis functioneel, open en uitnodigend zijn", aldus de 39-jarige.
"Onze typisch Canadese karaktertrekken zijn dat we graag buiten zijn, we
ons te vaak verontschuldigen en niet perfect Engels spreken", zegt de 28-
jarige met een knipoog. De twee steken veel tijd in de planning en door twee
woonvertrekken samen te trekken, ontstaat één grote ruimte, waardoor de
keuken het middelpunt van het nieuwe huis kon worden. Maar daarvoor
moest er eerst een wand worden gesloopt, dus ging Yoshi zelf aan de slag
met de voorhamer.





Een slimme planning is het halve werk



Voor Na



"Een fantastisch gerecht bestaat uit veel kleine details die kloppen en samen één
harmonieus geheel vormen. Dat was ook het uitgangspunt bij de vormgeving van de
keuken", aldus Riko. "Elke centimeter moet worden benut vanwege de beperkte ruimte en
we moeten voor een goede balans tussen functionaliteit en design zorgen. Het was dus wel
duidelijk dat we een expert nodig hadden die ons kon helpen", vult de
marketingmedewerker aan.



Door het advies van de
binnenarchitecten kreeg Riko een goed
beeld van de functie van de keuken en
de daarvoor benodigde
beslagproducten.

Onmisbare input
van experts
"Zami en Milan van DT Design
legden ons uit welke rol
beslagproducten speelden bij
het plannen en vormgeven
van keukens. Ze hielpen ons
de keuken functioneel,
ergonomisch en
toekomstbestendig vorm te
geven", vat Riko het gesprek
met hun binnenarchitecten
samen. Hierbij kwamen de
intelligente kastoplossingen
van Blum goed van pas.



Functionele oplossingen van Blum
"We wilden voor ons kleine appartement modern, greeploos design
gecombineerd met zoveel mogelijk opbergruimte", vat Yoshi samen. Het
kookeiland met de aangrenzende tafel vormt het centrale punt in de woning
en door de L-vormige keukenzone is er genoeg opbergruimte. De
binnenhuisarchitecten beperkten het aantal benodigde kasten door gebruik
te maken van brede LEGRABOX free- lades en vergrootten zo ook de
opbergruimte. Dankzij de integratie van AMBIA- LINE Dankzij de lade-indeling
ligt alles altijd binnen handbereik, is de opbergruimte nog geordender en
krijgt de keuken een elegante touch.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






De brede bovenkasten met AVENTOS HF- klapdeursystemen zijn goed
bereikbaar en een waar opbergwonder. Door gebruik te maken van de
elektrische bewegingsondersteuning SERVO- DRIVE kon de keuken volledig
greeploos worden uitgevoerd. De zachte openingsbeweging verhoogt het
comfort – van zowel lades als klapdeuren – en maakt de keuken
kindvriendelijk. "Ik had nooit gedacht dat zulke kleine wijzigingen, zo'n
groot effect zouden hebben en geen van deze functies mag in onze nieuwe
keuken ontbreken", zegt de gepassioneerde karaokezangeres.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Toekomstbestendig
Dankzij al deze kleine details
en de plaatsbesparing, houdt
het stel ruimte over voor een
extra slaapkamer voor
toekomstige
gezinsuitbreiding. "Ik vind het
vooral fijn dat de keuken zo
praktisch is en we samen onze
lievelingsgerechten als
Braziliaanse pasteitjes, Japans
kerriebrood, Mexicaanse
taco's de suadero of klassieke
Napolitaanse pizza's kunnen
koken zonder elkaar in de weg
te staan", legt Yoshi uit.
"Onze voorliefde voor
buitenlandse gerechten is
aangewakkerd door onze
reizen", zegt Riko en voegt
daar grijnzend nog het
volgende aan toe: "Misschien
moeten we nog een nieuw
recept leren kennen voordat
we aan kinderen beginnen."
Na zes maanden renoveren
hebben de twee dat absoluut
verdiend.
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