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De jaarlijkse Dutch Design Week 
Eindhoven (DDW) staat op stapel. 
Het moment voor de designliefhebber 
om in verschillende Eindhovense 
ateliers rond te snuffelen, waaronder 
ook dat van het ontwerperskoppel 
Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. 
Al vijf jaar huren zij op StrijpT een 
karakteristiek pand uit 1954 dat ooit 
deel uitmaakte van de Philipsfabriek. 
Denk twaalfhonderd vierkante meter 
oppervlakte, een elf meter hoog 
plafond, brute betonbalken.
Dertig bij tien meter
Het zal de laatste keer zijn dat Kiki en 
Joost het atelier openstellen: ze 
verhuizen hun werkplek naar een 
minstens zo groot pand in 
Eindhoven. ‘We hebben nu eenmaal 
veel ruimte nodig’, zegt Joost over dat 
atelier, al had het ook over hun thuis 
kunnen gaan. Wanneer we dat huis 
binnenwandelen, een oude hoeve in 
een bosrijk gebied net buiten 
Eindhoven, valt onze mond open. De 
woonkamer werd tot aan de nok 
opengetrokken. Niet alleen de hoogte 
van de ruimte, maar ook het houten 

geraamte dat het dak van binnenuit 
in zijn greep houdt, heeft iets 
kerkelijks, met een lange witte 
schouw als monolithische sculptuur. 
‘We hebben ruimte boven ons hoofd 
nodig om na te denken’, aldus Joost. 
‘Daarom wilden we er geen 
verdieping in plaatsen.’ ‘Mensen 
denken vaak te praktisch’, vult Kiki 
aan. ‘Met zo’n extra verdieping heb je 
inderdaad meer oppervlakte voor 
slaapkamers en kunnen de 
stookkosten wellicht verlaagd worden. 
Wij hebben gewoon voor een heel 
stevige kachel gekozen.’
Van de oude hoeve die ze in 2013 
kochten, blijven enkel de 
buitenmuren over. Alles binnenin 
werd vernieuwd, van de betonvloer 
tot de prachtige houten balken die de 
woonkamer visueel domineren ‘We 
wilden dit oude pand een moderne 
invulling geven, zodat het opnieuw 
relevant zou worden’, zegt Kiki. ‘Het is 
een typische Brabantse hoeve uit 
1890. Die hoeves hebben steeds 
dezelfde afmetingen: dertig bij tien 
meter. We vonden dat mooi, zo’n 

ruimte met een duidelijke grid.’ Joost: 
‘De hoeve is opgebouwd uit drie 
gedeeltes. Vooraan was de 
woonkamer met de voorgang waar de 
was werd gedaan: daar hebben wij 
een werkruimte van gemaakt. De 
voorgang hebben we behouden om 
onze rommel in kwijt te kunnen. 
Waar nu de keuken is, was voorheen 
de schuur. Die was gescheiden door 
een muur van de stal, nu onze 
woonkamer.’ Een serieuze 
verbouwing. ‘Die heeft negen 
maanden geduurd en is vooral Joosts 
verdienste’, zegt Kiki. ‘Hij kan groot 
denken en ziet geen beren op de weg. 
Zo’n groot project zou ik niet kunnen 
overzien.’
Gebogen tafelpoten
Niet de hele ruimte werd 
opengetrokken. Vanaf de keuken is er 
een verdieping met slaapkamers en 
een prachtige badkamer met 
betonnen inloopdouche en vrijstaand 
bad, bereikbaar via een stalen, 
monumentale trap. Dat het plafond 
van de keuken, bijkeuken en aanbouw 
lager is, creëert een interessant 
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De jaarlijkse Dutch Design Week
Eindhoven (DDW) staat op stapel.
Het moment voor de designliefheb-
ber om in verschillende Eindhovense
ateliers rond te snuffelen, waaronder
ook dat van het ontwerperskoppel
Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk.
Al vijf jaar huren zij op Strijp-T een
karakteristiek pand uit 1954 dat ooit
deel uitmaakte van de Philipsfabriek.
Denk twaalfhonderd vierkante meter
oppervlakte, een elf meter hoog pla-
fond, brute betonbalken.

DERTIGBIJTIENMETER
Het zal de laatste keer zijn dat Kiki en
Joost het atelier openstellen: ze ver-
huizen hun werkplek naar een min-
stens zo groot pand in Eindhoven.
‘We hebben veel ruimte nodig’, zegt
Joost over dat atelier, al had het ook
over hun thuis kunnen gaan.Wanneer
we dat huis binnenwandelen, een
oude hoeve in een bosrijk gebied net
buiten Eindhoven, valt onze mond
open. De woonkamer werd tot aan

de nok opengetrokken. Niet alleen de
hoogte van de ruimte, maar ook het
houten geraamte dat het dak van bin-
nenuit in zijn greep houdt, heeft iets
kerkelijks, met een lange schouw als
monolithische sculptuur. ‘We hebben
ruimte boven ons hoofd nodig om na
te denken’, aldus Joost. ‘Daarom wil-
denwe er geen verdieping in plaatsen.’
‘Mensen denken vaak te praktisch’,
vult Kiki aan. ‘Met zo’n extra verdie-
ping heb je inderdaad meer opper-
vlakte voor slaapkamers en kunnen
de stookkosten wellicht verlaagd wor-
den.Wij hebben gewoon voor een heel
stevige kachel gekozen.’
Van de oude hoeve die ze in 2013
kochten, blijven enkel de buitenmu-
ren over. Alles binnenin werd ver-
nieuwd, van de betonvloer tot de hou-
ten balken die de woonkamer visueel
domineren ‘We wilden dit oude pand
een moderne invulling geven, zodat
het weer relevant zou worden’, zegt
Kiki. ‘Het is een typische Brabantse
hoeve uit 1890. Die hoeves hebben

steeds dezelfde afmetingen: dertig
bij tien meter. We vonden dat mooi,
zo’n ruimte met een duidelijke grid.’
Joost: ‘De hoeve is opgebouwd uit
drie gedeeltes. Vooraan was de woon-
kamer met de voorgang waar de was
werd gedaan: daar hebben wij een
werkruimte van gemaakt. De voor-
gang hebben we behouden om onze
rommel kwijt te kunnen. Waar nu de
keuken is, was voorheen de schuur.
Die was gescheiden door een muur
van de stal, nu onze woonkamer.’ Een
serieuze verbouwing. ‘Die heeft negen
maanden geduurd en is vooral Joosts
verdienste’, zegt Kiki. ‘Hij kan groot
denken en ziet geen beren op de weg.
Zo’n groot project zou ik niet kunnen
overzien.’

GEBOGENTAFELPOTEN
Niet de hele ruimte werd opengetrok-
ken. Vanaf de keuken is er een verdie-
ping met slaapkamers en een prach-
tige badkamer met betonnen inloop-
douche en vrijstaand bad, bereikbaar
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contrast met de openheid van de 
woonkamer. Het is er knusser toeven. 
Vooral in de aanbouw achter de 
keuken, waar het dak schuin naar 
onderen loopt, is de sfeer heel anders. 
‘Hier eten wij elke dag, tenzij er 
bezoek is’, zegt Kiki. De eettafel is 
ovaal van vorm en oogt erg klassiek. 
Dat komt vooral door de gebogen 
tafelpoten die het koppel van 
grootmoeders meubel heeft 
gerecupereerd. Verder staat er een 
speels kachelontwerp van Dick van 
Hoff en hangt er een leuke mikmak 
van illustraties aan de muur. Joost: 
‘Alles zit door elkaar: van werken van 
Hermès tot een kindertekening van 
mijn neefje. Chique en leuke dingetjes 
bij elkaar.’
De keuken bestaat uit drie aparte 
blokken. Tegen de muur een blok van 
ietwat banale, witte kasten die bij 
nadere inspectie opgewaardeerd zijn 
met handvatten van vergulde 
ijzerdraad; achterin een stokoude 
houten werkbank waarin een blitse, 
witte gootsteen is gemonteerd. En 
dan het groene kookeiland in het 
midden dat bestaat uit een oude 
werkbank uit de Philipsfabrieken en 
een gloednieuw bovenblad uit wit Hi
Macs, een duurzaam 
composietmateriaal dat vooral in 
badkamers wordt gebruikt, 
vergelijkbaar met corian.
Pamflet tegen de saaiheid
‘Van de afzuigkap zijn we geen fan.’ 
De hele keuken wisten de ontwerpers 
naar hun hand te zetten, elke kast en 
stoel, maar de dampkap was een 
struikelblok. ‘Het is een lelijk ding en 
toch kun je niet anders dan er een 
hebben’, zegt Joost. ‘Hetzelfde geldt 
voor een wasmachine.’ ‘En voor 
waterkokers’, springt Kiki bij. ‘Die zijn 
ook altijd lelijk. Daarom hebben we 
een theeketel gekocht.’ Het verbaast 
ons weinig dat Kiki en Joost een kille 
verhouding hebben met de typische 
gebruiksvoorwerpen: hun oeuvre 
beschrijft zich als een pamflet tegen 
de saaiheid. Joost ontwerpt 
voornamelijk stalen meubelen en 
presenteerde dit jaar steampunk
achtige ontwerpen waaronder een 
schaakbord uit zwart staal met witte 
randen. Kiki ontwerpt al even 
toverachtig. Met haar meubelcollectie 
Civilized primitives toont ze dat 

meubelen er niet strak en functioneel 
hoeven uit te zien. Dagbed, vloerlamp 
en kandelaar lijken van takken 
gemaakt en refereren aan het 
meubilair van een holbewoner uit het 
stenen tijdperk.
Het proefstuk van het koppel in de 
strijd tegen banaal design heet 
Physical interaction, een metalen 
lamp in de vorm van een boompje. 

De verschillende lichtbronnen 
kunnen aangezet worden door te 
blazen of zelfs door een vuursteen te 
gebruiken. Het licht dimmen doe je 
door een blad van de boom met je 
handen te omsluiten. ‘De meeste 
mensen lachen bij de eerste indruk,’ 
zegt Kiki, ‘en vervolgens vragen ze 
zich af hoe het in elkaar zit. Wij 
wilden de manier waarop kinderen 
natuurkundige principes ervaren naar 
voren brengen.’ Zo trekt het koppel de 
interactie met verlichting – wat vaak 
neerkomt op een schakelaar 
omdraaien – helemaal open. ‘De lamp 
aansteken wordt opnieuw een 

bijzonder moment. Dat heb je niet 
met een gewone schakelaar. Nu, niet 
alle lampen hoeven zo bijzonder te 
zijn. In mijn keuken wil ik gewoon 
een lamp kunnen aansteken.’
Joost: ‘We zeggen niet dat elk object 
op die manier ontworpen moet 
worden. Maar neem nu een klok. Die 
heb je eigenlijk niet meer nodig: het 
uur lees je van verschillende 
apparaten af, in de eerste plaats van je 
mobieltje. Een klok wordt daardoor 
meer een symbool van de tijd dan een 
gebruiksvoorwerp, waardoor je ze 
kunt ontwerpen zoals je wilt.’ Voor 
Kiki en Joost primeert functionaliteit 
niet bij ieder object. Zo is de 
kandelaar van Joost op de eettafel een 
nogal bombastisch object dat in 
principe te veel plaats inneemt. Joost: 
‘Waarom zou functionaliteit altijd het 
uitgangspunt moeten zijn? Alsof je de 
wereld gaat redden met de zoveelste 
stoel.’
Huis opgestookt
Kiki en Joost hebben lak aan 
functionaliteit, maar ook aan trends. 
‘Milaan staat vol ontwerpen uit 
marmer in combinatie met messing. 
Of geometrische vormen’, grijnst 
Joost. ‘Ik wil verrast worden door 
design’, zegt Kiki. Verrassing is het 
adagium van hun woonkamer. De 
ruimte staat vol objecten die 
excelleren in anderszijn. Zoals de 
zetels en de rode vloerlamp van 
Maarten Baas, de ambassadeur van 
de Dutch Design Week dit jaar, die 
net getekend lijken door een kind. Of 
de gekke bollenvaas van Wieki 
Somers, of de grillige stoel van Emile 
van der Kruk die gebeeldhouwd werd 
door enkel een kettingzaag te 
gebruiken, of Kiki’s wandtapijten met 
Van Goghachtige illustraties, of de 
kamerschermen van Anthony 
Kleinepier in de vorm van uitvergrote 
grassprieten, gemaakt uit kamerbreed 
tapijt.
Dit is een huis vol verbeelding, 
tegelijk een ode aan de Nederlandse 
ontwerper die zijn fantasie de vrije 
loop laat. Geen huis vol 
Scandinavische designmeubelen, 
maar een woning waar de kleine 
bengel Puk, drie jaar oud, als derde 
woord na mama en papa ‘vuur’ zei, 
omdat de kachel vanaf de 
bovenverdieping te zien is. ‘Voorlopig 
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via een stalen,monumentale trap. Dat
het plafond van de keuken, bijkeu-
ken en aanbouw lager is, creëert een
interessant contrast met de openheid
van de woonkamer. Het is er knusser
toeven. Vooral in de aanbouw ach-
ter de keuken, waar het dak schuin
naar onderen loopt, is de sfeer heel
anders. ‘Hier eten wij elke dag, tenzij
er bezoek is’, zegt Kiki. De eettafel is
ovaal van vorm en oogt erg klassiek.
Dat komt vooral door de gebogen
tafelpoten die het koppel van groot-
moeders meubel heeft gerecupereerd.
Verder staat er een speels kachelont-
werp van Dick van Hoff en hangt er
een leukemikmak van illustraties aan
de muur. Joost: ‘Alles zit door elkaar:
van werken van Hermès tot een kin-
dertekening van mijn neefje. Chique
en leuke dingetjes bij elkaar.’
De keuken bestaat uit drie aparte
blokken. Tegen de muur een blok van
ietwat banale, witte kasten die bij
nadere inspectie opgewaardeerd zijn
met handvatten van vergulde ijzer-

draad; achterin een stokoude houten
werkbank waarin een blitse, witte
gootsteen is gemonteerd. En dan het
groene kookeiland in het midden dat
bestaat uit een oude werkbank uit de
Philips-fabrieken en een gloednieuw
bovenblad uit wit Hi-Macs, een duur-
zaam composietmateriaal dat vooral
in badkamers wordt gebruikt, verge-
lijkbaarmet corian.

PAMFLETTEGENDESAAIHEID
‘Van de afzuigkap zijn we geen fan.’
De hele keuken wisten de ontwer-
pers naar hun hand te zetten, elke
kast en stoel, maar de dampkap was
een struikelblok. ‘Het is een lelijk
ding en toch kun je niet anders dan
er een hebben’, zegt Joost. ‘Hetzelfde
geldt voor een wasmachine.’ ‘En voor
waterkokers’, springt Kiki bij. ‘Die zijn
ook altijd lelijk. Daarom hebben we
een theeketel gekocht.’ Het verbaast
ons weinig dat Kiki en Joost een kille
verhouding hebben met de typische
gebruiksvoorwerpen: hun oeuvre

beschrijft zich als een pamflet tegen
de saaiheid. Joost ontwerpt voorna-
melijk stalen meubelen en presen-
teerde dit jaar steampunk-achtige
ontwerpen waaronder een schaak-
bord uit zwart staal met witte randen.
Kiki ontwerpt al even toverachtig.
Met haar meubelcollectie Civilized
primitives toont ze dat meubelen er
niet strak en functioneel hoeven uit te
zien. Dagbed, vloerlamp en kandelaar
lijken van takken gemaakt en refere-
ren aan het meubilair van een holbe-
woner uit het stenen tijdperk.
Het proefstuk van het koppel in
de strijd tegen banaal design heet
Physical interaction, een metalen
lamp in de vorm van een boompje.
De verschillende lichtbronnen kun-
nen aangezet worden door te blazen
of zelfs door een vuursteen te gebrui-
ken. Het licht dimmen doe je door een
blad van de boom met je handen te
omsluiten. ‘De meeste mensen lachen
bij de eerste indruk,’ zegt Kiki, ‘en
vervolgens vragen ze zich af hoe het
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vallen de verwarmingskosten wel 
mee’, zegt Kiki nog. ‘We hebben nu al 
twee jaar gestookt met het hout dat 
wij uit het huis gerecupereerd hebben 
(lacht).’ Ze hebben het huis 
opgestookt.

www.kikiworld.nl, 
www.projectjoost.com
Dutch Design Week, van 22 tot 30 
oktober op verschillende locaties in 
Eindhoven, www.ddw.nl
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in elkaar zit. Wij wilden de manier
waarop kinderen natuurkundige
principes ervaren naar voren bren-
gen.’ Zo trekt het koppel de interactie
met verlichting – wat vaak neerkomt
op een schakelaar omdraaien – hele-
maal open. ‘De lamp aansteken wordt
opnieuw een bijzonder moment. Dat
heb je niet met een gewone schake-
laar. Nu, niet alle lampen hoeven zo
bijzonder te zijn. In mijn keuken wil ik
gewoon een lamp kunnen aansteken.’
Joost: ‘We zeggen niet dat elk object
op die manier ontworpen moet wor-
den. Maar neem nu een klok. Die heb
je eigenlijk niet meer nodig: het uur
lees je van verschillende apparaten
af, in de eerste plaats van je mobieltje.
Een klok wordt daardoor meer een
symbool van de tijd dan een gebruiks-
voorwerp, waardoor je ze kunt ont-
werpen zoals je wilt.’ Voor Kiki en
Joost primeert functionaliteit niet bij
ieder object. Zo is de kandelaar van
Joost op de eettafel een nogal bom-
bastisch object dat in principe te veel

plaats inneemt. Joost: ‘Waarom moet
functionaliteit altijd het uitgangspunt
zijn? Alsof je de wereld gaat redden
met de zoveelste stoel.’

HUISOPGESTOOKT
Kiki en Joost hebben lak aan functio-
naliteit, maar ook aan trends. ‘Milaan
staat vol ontwerpen uit marmer in
combinatie met messing. Of geo-
metrische vormen’, grijnst Joost. ‘Ik
wil verrast worden door design’, zegt
Kiki. Verrassing is het adagium van
hun woonkamer. De ruimte staat vol
objecten die excelleren in anders-zijn.
Zoals de zetels en de rode vloerlamp
van Maarten Baas, de ambassadeur
van de Dutch Design Week dit jaar,
die net getekend lijken door een kind.
Of de gekke bollenvaas van Wieki
Somers, of de grillige stoel van Emile
van der Kruk die gebeeldhouwd
werd door enkel een kettingzaag te
gebruiken, of Kiki ’s wandtapijten
met Van Gogh-achtige illustraties,
of de kamerschermen van Anthony

Kleinepier in de vorm van uitvergrote
grassprieten, gemaakt uit kamer-
breed tapijt.
Dit is een huis vol verbeelding, tegelijk
een ode aan de Nederlandse ontwer-
per die zijn fantasie de vrije loop laat.
Geen huis vol Scandinavische design-
meubelen, maar een woning waar de
kleine bengel Puk, drie jaar oud, als
derde woord na mama en papa ‘vuur’
zei, omdat de kachel vanaf de boven-
verdieping te zien is. ‘Voorlopig vallen
de verwarmingskosten wel mee’, zegt
Kiki nog. ‘We hebben nu al twee jaar
gestookt met het hout dat wij uit het
huis gerecupereerd hebben (lacht).’ Ze
hebben het huis opgestookt.

www.kikiworld.nl
www.projectjoost.com

DutchDesignWeek, van22 tot 30
oktober op verschillende locaties
inEindhoven,www.ddw.nl
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