
Huis in Eigen Hand 
Keukenverbetering 

 
De keuken is voor veel mensen de belangrijkste plek in huis. Het is een ruimte die niet 
alleen functioneel moet zijn, maar ook een ‘lekkere’ sfeer moet uitstralen. Want in de 
keuken van vandaag wordt niet alleen gekookt, maar ook geleefd. Een keuken kunt u 
door een vakman laten installeren maar dankzij de moderne zelfbouwkeukens hoeft dat 
niet meer. Wanneer u uitgaat van de bestaande aansluitingen voor gas, elektriciteit, 
warm en koud water en de afvoer, kunt u de installatie heel goed zelf doen. In deze 
folder geven wij u aanwijzingen en tips bij verbetering van de keuken in huis. 
 
Keukenplan 
Het installeren van een nieuwe keuken of het plaatsen van een ander keukenblok, 
aanrechtblad, kraan en/of spoelbak, vereisen veel voorbereiding. Om goed helder te 
krijgen wat de mogelijkheden zijn, is het verstandig om een keukenplan te maken. U 
tekent op een stuk papier de omtrek van uw huidige keuken met daarin de plaats van de 
gas-, water- en elektra-aansluitingen. Door gebruik te maken van millimeterpapier kunt 
u de plattegrond en de wanden op schaal tekenen, schaal 1:20 (5 centimeter is 1 
meter). Tevens geeft u op deze tekening de plaats van de ramen, radiatoren, cv-ketel,  
deuren en vensterbanken aan. Zo weet u hoeveel ruimte u heeft voor een nieuw 
keukenblok en eventuele inbouw-apparatuur. Vervolgens geeft u de gewenste 
veranderingen aan en de hoogte en de vorm van nieuw te plaatsen keukenelementen 
en leidingen. Houdt rekening met de dikte van tegels of stucwerk.  
 
Tips 
De meeste bouwmarkten en keukenleveranciers kunnen voor u een  keukenplan 
maken. Het is daarom van groot belang dat u vooraf de juiste maten (lengte, breedte en 
hoogte) weet van uw huidige keuken. Als u een keuken koopt laat dan de leverancier de 
maten opnemen. Dan is het niet uw eventuele meet- of schrijffout als de keuken later 
niet blijkt te passen. Bij hak- en breekwerk is het verstandig om een veiligheidsbril te 
dragen tegen rondvliegende splinters. 
 
Planmatig  
Wilt u het plan zelf uitwerken, dan gaat u als volgt te werk. U controleert of alle muren 
haaks zijn. Dat gaat eenvoudig door middel van een driehoeksmeting: u tekent op de 
ene muur, vanuit de hoek, 80 cm af en op de naastgelegen muur, vanuit de hoek 60 cm; 
wanneer de diagonale afstand tussen beide punten precies 100 cm is, zijn ze haaks. 
Kijk op dezelfde manier of de muren loodrecht staan ten opzichte van de vloer. Met 
afwijkingen dient u rekening te houden in de tekening. Van de nieuwe keuken tekent u 
eerst een 60 cm diep aanrechtblad, recht of met een hoek. Dan deelt u de hoofdfuncties 
in; waar wilt u koken en afwassen, waar komt de koelkast en hoe hoog is deze? Een 
aanrechtblad kan altijd op de gewenste maat gezaagd worden. Het aanrechtblad dient 
minimaal 1,70 meter lang te zijn, voorzien van een druiprand en bekleed met 
vochtbestendig materiaal. Vervolgens tekent u  de apparatuur die u in de nieuwe 
keuken wilt plaatsen.  
 



Als laatste tekent u de  opbergkasten, zowel onder het aanrechtblad als aan de wanden 
erboven en ernaast. Schets voor alle duidelijkheid behalve een voor- ook een 
bovenaanzicht van het keukenblok.  
 

Keuken plaatsen 
Voordat u de keuken plaatst  moeten verschillende voorbereidende werkzaamheden 
zijn afgerond. De waterleidingen en afvoer moeten op de juiste plaats zijn aangebracht, 
bij voorkeur weggewerkt in de muur. Dat geldt ook voor elektrische aansluitpunten. De 
gasaansluiting moet voorzien zijn van een afsluitkraan en mag niet achter de oven 
komen. Het wijzigen van water,- gas, en elektraleidingen is werk voor een erkend 
vakman en moet gebeuren conform de (bouw)regelgeving. Controleer vóór afwerking 
van de wand en de vloer maar ook vóór plaatsing van het keukenblok of de gas- en 
waterleidingen lekdicht zijn.  
Het keukenblok moet waterpas gesteld zijn en voorzien van degelijk bevestigde 
handgrepen.  
 

Open keuken  
In de open keuken moet mechanische afzuiging aanwezig zijn, bijvoorbeeld een 
afzuigkap. Het weghalen van muren kan alleen na overleg met De Goede Woning. Wij 
komen kijken of er wel of niet sprake is van een draagmuur en welke 
voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn om het werk op een verantwoorde wijze uit te 
voeren.  
 
N.B. In een open keuken en/of woonkamer mogen in verband met veiligheid geen open 
verbrandingstoestellen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een geiser of een kachel zonder 
aan- en afvoerleiding voor verbrandingslucht). Als deze wel aanwezig zijn, moeten ze 
worden vervangen door gesloten verbrandingstoestellen (dus met aan- en afvoerleiding 
voor verbrandingslucht). Deze wijzigingen worden door een vakman gedaan. 
 
Tips 
 Het tegelwerk maakt u het gemakkelijkst voor de installatie in orde. Meer informatie 

hierover leest u onder het kopje ‘Wandtegels aanbrengen’.  
 Kasten zet u eerst zonder fronten en laden in elkaar, te beginnen met die onder het  

aanrechtblad. Stel deze kasten waterpas en koppel ze aan elkaar. 
 

Plaatsen keukenapparatuur  
Afzuigkap 
Een goede afzuigkap draagt bij aan een gezonde atmosfeer. U sluit de afzuigkap aan 
op een vrij (rook) kanaal. Het gemakkelijkst is om een afvoerloze recirculatiekap toe te 
passen. Het nadeel hiervan is dat het filter zeer regelmatig moet worden vervangen. Als 
er in uw keuken mechanische ventilatie aanwezig is, moet u gebruik maken van een 
motorloze kap, die u aansluit op het afvoerkanaal. Let er hierbij op dat de aansluiting 
niet lekt. Als er in uw keuken een afvoerkanaal voor natuurlijke ventilatie aanwezig is, 
kunt u het beste gebruik maken van een afzuigkap met motor in combinatie met een 
zogenaamde ventilatie-wisselklep. Deze zorgt ervoor dat wanneer de afzuigkap uit 
staat, de permanente ventilatie gewoon kan plaatsvinden. Als er meerdere 
luchtafvoerkanalen aanwezig zijn, is de ventilatiewisselklep niet nodig. Is aansluiting op 
bestaande afvoerkanalen niet mogelijk, dan kunt u overwegen een afzuigkap met motor 
te plaatsen en deze aan te sluiten op een nieuw aan te leggen afvoerkanaal. Dit nieuwe 
kanaal kan, indien mogelijk, door een bestaande leidingschacht tot boven het dak 
worden gevoerd. Het is ook mogelijk het kanaal door de gevel te voeren. U moet er dan 
wel rekening mee houden dat de uitmonding van dit afvoerkanaal minimaal 2 meter 
verwijderd moet zijn van de dichts bijzijnde gelegen woning.  
 

Tip 
 Gebruikt u geen afzuigkap, zet dan na het koken minstens een kwartier het 

keukenraam of -deur open. 
 



 Apparatuur  
Wanneer u apparatuur in de keuken aanbrengt en u wilt deze bij een eventueel vertrek uit de woning 
meenemen, adviseren wij u deze niet te plaatsen in het keukenblok. Als u ervoor kiest om bij vertrek de 
apparatuur te laten zitten dan dient u dit te overleggen met nieuwe huurder. Voorwaarde van het installeren van 
inbouwapparatuur is dat het op de juiste wijze is geplaatst en aangesloten en goed functioneert.  
 
Besparingen gas, water & elektra 
Een TL-lamp, type dat ‘warm-wit’ licht geeft , bespaart energie. Bijvoorbeeld type 817 of 830. Halogeen lampen 
gebruiken relatief veel energie.  
 Koken op gas is veruit de goedkoopste en milieuvriendelijkste manier van koken. Het rendement van gas is 

namelijk een stuk hoger dan dat van elektriciteit.  
 Gaskeur CW geeft aan, dat de boiler, geiser of combiketel het warme water met een goed rendement 

verwarmt. Het nummer dat achter gaskeur CW staat geeft aan of u met het apparaat gelijktijdig warm water 
in de keuken en in de badkamer kunt krijgen.  

 

 
 
 
 Waterbesparende schuimstraalmondstukken, kranen, douchekoppen en toiletten zijn te herkennen aan het 

logo van het keurmerk Kiwa-keur Laag Verbruik. 
 
 

 
 
Leidingen aanleggen  
Plaats voldoende bevestigingspunten op de waterleidingen. Informeer bij de leverancier wat de maximale 
afstand is tussen twee bevestigingspunten. Dat is afhankelijk van het gebruikte materiaal en de diameter van de 
buizen. Laat het aanleggen van gasleidingen over aan een erkend installateur.  
 
Kranen aansluiten 
Sluit voordat u begint de waterleiding af. Draai de kraan los met een sleutel of een waterpomptang en maak de 
schroefdraad van de waterleiding schoon. Zorg ervoor dat de schroefdraad van de nieuwe kraan en de 
hartafstand van de aansluitmoeren dezelfde afstand hebben als de oude kraan. De bestaande 
aansluitkoppelingen hoeven dan niet te worden verwijderd. Plaats nieuwe pakkingringen en draai de moeren 
vast. 
 
Afvoerleidingen 
Afvoerleidingen van spoelbakken sluit u aan op de buis naar het riool. Plaats altijd een sifon onder de 
spoelbak. U kunt een afvoerleiding gemakkelijk koppelen aan een kunststof buis door middel van een 
aansluitstuk met afdichtring. Alle onderdelen zijn in elkaar te schuiven. Zo’n systeem is flexibel en 
demontabel.  Let op: een horizontale afvoerleiding moet vanaf de spoelbak iets aflopen. Een verval van 5 
millimeter per strekkende meter is voldoende. 
 
Wandtegels aanbrengen 
Bij het betegelen van een wand zijn de volgende gereedschappen nodig: rolmaat, waterpas, stellatten, 
tegelsnijder, boormachine, draadzaag, punthamertje, tegeltang, lijmkam, kleine troffel, harde spons. 
 
Voorbereiding  
Zorg voor een vlakke, schone, droge ondergrond. Repareer scheuren en gaten met vulmiddel. U kunt beter 
eerst gipsplaten aanbrengen, op hout, spaanplaat, een te zachte of een erg beschadigde pleisterlaag. Deze 
behandelt u met een voorstrijkmiddel. Verf en betonemaille maakt u vlak door er met een ruwe baksteen over te 
wrijven. Wanneer een oude tegellaag als ondergrond dient, gebruik dan een speciale pastalijm en laat de 
nieuwe voegen op een andere plaats komen dan de oude. Zorg dat de ondergrond geheel vlak en schoon is. 
Laat dit 24 uur drogen.  
 



 Allereerst meet u nauwkeurig de oppervlakte die u wilt betegelen en berekent het aantal benodigde tegels. Van 
de gangbare maat 15 x 15 cm gaan er 44 in een vierkante meter. Neem de hoeveelheid tegels ruim in verband 
met breuk- en snijverliezen. Reserveer tevens 10% extra voor eventuele latere reparaties. Let op dat elke 
verpakking een gelijk tintnummer heeft. Voor de voegdikte kunt u kiezen uit voegkruisjes van 2,3 of 4 mm. Voor 
uitwendige hoeken bestaan er tegels met geglazuurde zijkanten. 
 
De positie van de eerste tegels bepaalt u met startlatten. Leg voor de wand een rij tegels neer, inclusief 
voegkruisjes, zodanig dat aan beide zijden dezelfde pasmaat van tenminste een halve tegel overblijft. Smokkel 
zonodig iets met de voegbreedte. Zet de meest linker- en de meest rechtertegel overeind en bevestig hierlangs 
aan de buitenzijde twee verticale latten waarop u een laagverdeling (tegel + voeg) heeft afgetekend. Meet de 
hoogte van de opstaande tegels plus voeg en bevestig op dat niveau een zuiver horizontale lat. 
 
Tegels aanbrengen 
De tegellijm maakt u aan volgens de gebruiksaanwijzing. Geef de onderzijde, het begin- en eindpunt precies 
aan. U brengt een horizontale en verticale hulplat aan met behulp van een waterpas. Daarna schept u de 
tegellijm met een kleine troffel op de lijmkam en u strijkt hiermee de lijm op de muur (één vierkante meter per 
keer in een 3 mm dikke laag). Druk hierbij de lijmkam stevig tegen de muur en trek hem in horizontale richting, 
zodat er banen lijm op de muur achterblijven. U duwt de eerste tegel strak in de hoek van de twee latten aan en 
u drukt op de hoeken een voegkruisje in de lijm. Vervolgens brengt u rij voor rij de tegels met tussenliggende 
voegkruisjes aan. Voor een mooie kleurstructuur wisselt u de tegels uit verschillende verpakkingen af. Na elke 
laag controleert u of u exact recht blijft. U verwijdert met een vochtige spons de overtollige lijmresten. 
Vervolgens betegelt u de rest van de muur op dezelfde wijze. Als de lijm hard is verwijdert u de latten.  
 
Voor de ontbrekende rijen snijdt u de tegels op maat met behulp van een tegelsnijder. Teken met een viltstift de 
afmeting op de tegel af en hou rekening met de voegbreedte. Leg de tegel in de tegelsnijder. Duw het mesje 
enkele malen over de tegel, tot er een krasje in het glazuur ontstaat en breek de tegel door. 
 
Tegels invoegen 
Als de lijm geheel uitgehard is (na 24 uur), kunt u de tegels invoegen. U kunt kiezen uit een kant-en-klaar 
voegmiddel of een voegmiddel in poedervorm.  U veegt het voegmiddel met een rubberen spaan over de muur 
in een diagonale beweging. Druk het stevig in de voegen en werk in een hoog tempo, want voegmiddel hardt 
snel uit. Verwijder de restanten voegmiddel op de tegels voorzichtig met een natte spons (schoon water). Pas 
wel op dat u het voegmiddel niet weer uit de voegen veegt. Laat het voegmiddel opdrogen en wrijf de waas weg 
die op de tegels is achtergebleven. Voegen in hoeken, vooral in natte ruimten, werkt u af met siliconenkit. Doe 
dit pas als u de hoeken goed droog, stof – en vetvrij heeft gemaakt! 
Uitsparingen leidingen & kranen 
U tekent voor een leidingdoorvoer de plaats van de leiding op de tegel af. En u snijdt de tegel door ter 
hoogte van het midden van het afgetekende gat. U zaagt vervolgens het gat in beide tegelhelften uit met 
een tegelzaag. Een decoupeerzaag met een keramiekzaagje is ook geschikt. Tenslotte lijmt u beide 
helften om de leiding heen op de muur. 
 

Tip 
 Ook bij tegelzetten speelt het milieu een rol. Breng de tegels aan met tegellijm op 

poederbasis of met mortel of watergedragen lijm. Deze materialen zijn beduidend 
minder belastend voor het milieu dan oplosmiddelhoudende lijm. 

 
Waterdicht afwerken 
Met speciale profielen kunt u een waterdichte en nette afdichting maken tussen aanrechtblad, keukenkasten en 
(tegel)wand. Zo vermijdt u het gebruik van kit, dat vaak stoffen bevat die het milieu meer belasten. Gebruikt u 
toch kit, neem er dan een zonder oplosmiddelen: als elastische kit is siliconenkit geschikt, voor kit die moet 
uitharden (plastische kit) kunt u watergedragen acrylaatkit gebruiken.  
 

Onderhoud 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de nieuwe keuken. Tevens moet u een voorraad 
keukentegels achterhouden (minimaal 10% van de totale oppervlakte) voor eventuele reparaties door u of een 
toekomstige huurder. 
 



Beoordeling verbeteringen bij vertrek uit de woning 
Voor een groot aantal veranderingen in de woning geldt, dat deze bij vertrek uit de woning gehandhaafd kunnen 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze technisch op een goede wijze zijn aangebracht en ook op het moment van 
de verhuizing nog in goede staat verkeren. Onze opzichter zal dit beoordelen. Meer informatie hierover leest u in 
onze folder ‘Huis in Eigen Hand, zelf aangebrachte voorzieningen en het klusoverzicht’.  
 
Advies & ondersteuning 
Als u van plan bent zelf veranderingen in huis aan te brengen, kunt u via het Klusoverzicht nagaan of de 
voorgenomen verandering door ons wordt toegestaan. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze 
opzichter. Wij helpen u graag als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. Wij hebben de beschikking 
over informatie die het doorvoeren van veranderingen in uw woning kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen 
wij u uitgebreid adviseren over materiaalkeuze en aanpak. Maar ook met vragen over gemeentelijke 
vergunningen kunt u bij ons terecht. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon 055 – 
369 69 71. 
 
De Goede Woning 
Bezoekadres   : Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden     : op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
Telefoon   : 055 - 369 69 69 
Fax    : 055 - 369 69 09 
Postadres    : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
E-mail    : info@degoedewoning.nl       
Internet    : www.degoedewoning.nl 
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