
“SieMatic is een prachtig merk, het is een eer al 
bijna tien jaar voor dit bedrijf te werken. Ik ben 
zelfstandig interieurdesigner, we hebben een bu-
reau van vier personen. We werken veel aan de 
ontwikkeling van showrooms in de hele wereld, 
de SieMatic Stores. Er is er dit jaar een geopend 
in Qatar en een in Sydney. Ik ben net terug uit 
China waar we een exclusieve store gaan openen in Nanjing. Maar de meeste 
stores zijn in Nederland.
Ik heb de kneepjes van het vak geleerd bij interieurarchitect Marcel Schepers 
in Maastricht. Hij werkte een kwart eeuw samen met SieMatic. Vorig jaar heb 
ik met mijn eigen bureau zijn contacten over mogen nemen. In 2014 kregen 
we de opdracht een keuken te ontwerpen voor mensen met een jeugdige 
lifestyle. Daar zijn Marcel en ik samen aan begonnen en later ben ik daar 
alleen verder meegegaan. We noemden het concept Urban, dat ik bijna he-
lemaal heb ontworpen, van de vormgeving, materialen, kleuren, tot aan de 
compositie en locaties in de brochure. Alleen het buffetmeubel SM29 niet, dat 
is een ontwerp van Kinzo uit Berlijn.
Het lifestyleconcept Urban is ontworpen voor mensen met een jeugdige le-
vensstijl, van welke leeftijd ze ook zijn. Mensen die houden van het groot-
stedelijke leven. Ik ben 35, sta midden in het leven en kom door mijn reizen 
op veel verschillende plekken in de wereld. Mijn inspiratie haal ik overal van-
daan: als ik in een stad loop om te winkelen, tijdens mijn reizen, bij projecten 
die we doen. Waar ik op let als ik keukens ontwerp? Een goede ergonomie 

‘Het belangrijkst is een goede ergonomie; de indeling moet kloppen’ 
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is het belangrijkst: niet te grote afstanden en een 
logische indeling. Ik houd ervan als de keuken een 
woonobject is en niet een aparte ruimte in huis. 
Met mijn knowhow heb ik in Urban kunnen verta-
len wat mensen die houden van het grootstedelijke 
leven willen. Iedereen is druk, thuis wil je graag so-
cializen. Urban is een heel open keuken, met open 

kasten, legplanken en verrassende elementen zoals de kruidentuin die je in de 
keuken kunt kweken. Daardoor opent de keuken zich naar vrienden en familie 
en kun je laten zien wie je bent. Op de planken en in de kasten is plek om 
kunst neer te zetten of voor vondsten die je hebt meegenomen van je reizen. 
Urban nodigt je vrienden en familie als het ware uit om samen aan de slag te 
gaan in de keuken. En maakt het ook makkelijk: door al die openheid hoeven 
ze je niet steeds te vragen waar alles staat. De Urban-keuken is veel meer een 
werkstation om met z’n allen aan te werken, dan een traditionele keuken. Hij 
is luchtig. Een keuken is vaak ingebouwd tussen twee wanden, Urban is een 
compositie van losse onderdelen die samen een keuken vormen.
SieMatic is een familiebedrijf dat waarde hecht aan een vast team. Ik heb in 
de loop der jaren geleerd om te denken vanuit de keuken en keukenmeube-
len. Maar het ontwerpproces stopt niet bij de keuken, ik ben niet voor niets 
interieurarchitect. Net zoals voor de SieMatic Stores bedenk ik ook voor een 
keuken het hele interieur. We bedenken wat voor vloer er moet liggen, stellen 
een verlichtingsplan op, denken na over het plafond, de andere meubels, de 
kleuren en nog veel meer…”

SieMatic interieurarchitect Perry Hanssen:


