
Deze gids helpt je door alle stappen 
die je moet volgen, van het vinden 
van je voorkeurstijl en het opmeten 
van je IKEA keuken tot de planning, 
bestelling, levering en installatie.

van begin
tot eind

PLANNING-
GIDS  
KEUKENS
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INLEIDING

Wij weten dat dit een complex project 
is, met heel wat keuzemogelijkheden en 
beslissingen.  
Om je reis op weg naar je nieuwe 
keuken zo vlot en stressvrij mogelijk te 
maken, kan je een beroep doen op onze 
keukenexperts in je IKEA winkel. 

AAN DE 
SLAG

Bij IKEA vind je al het nodige om je complete 
droomkeuken waar te maken. Of je keuken 
nu groot of klein is, wij bieden een zeer ruim 
assortiment van doordacht ontworpen en op 
elkaar afgestemde keukenproducten voor iedere 
behoefte, stijl en persoonlijkheid. Bovendien 
hebben wij onze keukens zo ontworpen dat je 
ze makkelijk zelf kan plaatsen. 

MET JE NIEUWE  
IKEA KEUKEN
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Vind je  
eigen stijl 
Neem even de tijd om te 
dromen. Hoe ziet je ideale 
keuken eruit, en wat moet er 
allemaal in zitten? Wij tonen 
je waar je inspiratie en ideeën 
vindt.

Meet op
Het opmeten is heel belangrijk, 
het vormt immers de basis voor 
je nieuwe keuken. We tonen je 
hoe je dat doet.

Services
Je kan alles zelf doen, maar dat 
hoeft niet. Je kan je keuken laten 
leveren en monteren door IKEA.  

Plan je 
keuken
Leg de grote lijnen van je keuken 
vast en bekijk het resultaat. Wij 
reiken je de nodige aanbevelingen 
en tips aan. 

Bestellen, 
leveren en  
installeren
Je kan je keuken op diverse manieren 
bestellen, en je kan haar zelf mee 
naar huis nemen of ons haar thuis 
laten leveren. Je kan de keuken zelf 
installeren of beroep doen op onze 
installatieservice.

Meer 
informatie  
en advies
Om het hele proces voor de aankoop 
van een nieuwe keuken vlot te laten 
verlopen, kan je bij ons terecht voor 
inspirerende brochures en 3D-planners 
en een praktische installatiegids om  
je een eind op weg te helpen.
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OPMETENVIND JE EIGEN STIJL

Vind je eigen stijl

01  Begin met het meten van de afstand tussen 
vloer en plafond. Daarna de afstand tussen de 
wanden, en van de hoeken tot de deuren.

02  Meet elk raam op, met de afstand tot de vloer, 
het plafond en de hoeken van de kamer. Doe 
hetzelfde voor de deur(en).

Opmeten

Wees nauwgezet bij het meten 
De ruimte opmeten waarin je keuken komt, is niet 
moeilijk, maar het moet wel nauwkeurig gebeuren. 
Deze meetgegevens vormen immers de basis voor  
het hele verdere proces. 
Neem rustig de tijd om precies op te meten.  
Noteer de afmetingen in millimeter, om zeker te zijn dat 
je nieuwe keuken exact in de beschikbare ruimte past.  
Ga als volgt te werk: 

Neem even de tijd om te dromen
Dit is waar je dromen en ideeën stilaan vorm krijgen. Voeg er je 
behoeften aan toe, en hoe je ideale keuken eruit ziet, en je vindt 
ongetwijfeld een perfecte oplossing bij IKEA.

Ontdek alle stijlen, functies en ideeën 
die wij te bieden hebben.

A: De ruimte opmeten

03  Duid alles aan wat uitsteekt, zoals radiatoren en 
ventilatie- en andere buizen.

Meet op en noteer waar de stopcontacten en 
lichtschakelaars staan. Duid ook aan waar er nieuwe 
moeten komen.

Noteer waar de watertoevoer en -afvoer zich 
bevinden. Als je ze wil verplaatsen, duid dan ook 
hun nieuwe posities aan. 

Ga na of je meer 
het klassieke 
type bent dat een 
keuken wil met veel 
zichtbare lades en 
details...

...dan wel of je 
meer voor een 
moderne aanpak 
gaat, met een 
gestroomlijnd 
design en lades 
verborgen achter 
grotere fronten...

...of misschien iets 
tussenin, om te 
profiteren van het 
beste van beide 
werelden?

De IKEA winkel
In je IKEA winkel kan je rustig 
rondwandelen in diverse 
opgebouwde keukens in 
uiteenlopende stijlen en groottes. 
Open de deuren en lades om 
te achterhalen wat erin zit, 
inspecteer de functies van onze 
toestellen en overleg met onze 
keukenexperts om nog meer 
ideeën op te doen.

De IKEA website
Op onze website vind je talloze 
stijlvolle en functionele ideeën. 
In de keukengalerij hebben 
we een hele reeks keukens 
in verschillende stijlen en 
afmetingen opgesteld. Daarnaast 
hebben we alle keukens 
opgesplitst in hun onderdelen, 
zodat je makkelijker kan 
wisselen en combineren om je 
droomkeuken te realiseren.  
Meer op IKEA.be.

De koophulpen 
Ook onze twee koophulpen zit 
boordevol ideeën en inspiratie. 
Je vindt er een greep uit de 
duizenden combinaties die je 
kan maken. Pik hen op in jouw 
IKEA woonwarenhuis of blader er 
digitaal door op onze website.



Bereiden/koken 
Afwassen
Koelkast/vriezer

PLAN JE KEUKENOPMETEN
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01  Begin in de hoek aan de wand 
waar je werkblad tegen komt. 
Meet precies langs de wand en 
vertrek altijd van hetzelfde punt.

02  Om de diepte te meten, begin 
je vanaf de wand en meet je naar 
buiten. Vergeet niet 15 mm toe te 
voegen voor de overstek.

03  Voor een vrijstaand 
werkblad (voor een kookeiland 
bijvoorbeeld) voeg je gewoon 
30 mm toe voor de overstek.

B: Je werkblad opmeten

C: Berekening werkblad op maat

Wil je graag een nieuw werkblad op je huidige 
keuken? Dan is het uiterst belangrijk dat de 
opmeting heel nauwkeurig gebeurt. Zeker als je 
van plan bent er een op maat te laten maken.

Met deze calculator ontwerp je zelf 
je keukenwerkblad. Hij berekent 
ook meteen de prijs. Combineer 
verschillende werkblad- en 
spoelbakmaterialen, afmetingen en 
stijlen uit ons keukenassortiment om 
een werkblad samen te stellen dat 
perfect bij je past.

Plan je keuken

Nu breekt het moment aan om je 
dromen en ideeën vorm te geven
Er zijn heel wat zaken om mee rekening te houden. Neem 
rustig de tijd, om zeker te zijn dat je keuken wordt wat 
je wilde. Op de volgende pagina's hebben we een serie 
aanbevelingen en tips verzameld die je een heel eind op 
weg helpen. 

Denk na over hoe je je keuken gewoonlijk gebruikt en wat 
voor jou comfortabel aanvoelt. Bekijk je huidige keuken 
en maak een lijst van de dingen die goed zijn, en van wat 
beter kan.

A: Workflow

01  Een goede, natuurlijke flow tussen 
de koelkast/vriezer, de kookzone en de 
afwaszone maakt je het leven in de keuken 
een stuk makkelijker. 

Bij het plannen van 
je keuken, hou je drie 
werkzones voor ogen: 

De positionering van en 
de afstand tussen deze 
werkzones noemen we de 
werkdriehoek.

Met een goede werkdriehoek 
ga je makkelijk van de ene 
keukentaak naar de andere 
– en het vergemakkelijkt het 
werk als meerdere personen 
tegelijk bezig zijn in de 
keuken.  
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05  Als er genoeg plaats is, biedt een keukeneiland 
extra opbergruimte en veel werkruimte, en het doet 
ook dienst als “sociaal trefpunt”. Laat 1200 mm 
tussen het eiland en de andere kasten om je 
makkelijk te kunnen verplaatsen.

03  Een parallelle keuken is ideaal als er soms 
verschillende mensen tegelijk moeten werken in de 
keuken. Er is ook veel plaats om eten te bereiden en 
dingen op te bergen.

01  De beste plek om eten te 
bereiden is het werkoppervlak 
tussen kookplaat en spoelbak.

02  Zorg voor voldoende afstand 
tussen tegenover elkaar liggende 
rijen kasten, zodat de kastdeuren 
aan beide kanten tegelijk open 
kunnen.

03  Hang de bovenkasten niet te 
laag, zodat ze het overzicht over 
het werkblad niet belemmeren.

04  Maak plaats voor hete 
potten naast de kookplaat met 
pottenhouders

05  Monteer voor de veiligheid en 
de functionaliteit de afzuigkap op 
de aanbevolen hoogte boven de 
kookplaat, zoals aangegeven in de 
montage-instructies.

07  Monteer een passtuk 
van 50 mm tussen boven- en 
onderkasten en de wand, zodat er 
zeker genoeg plaats is om lades en 
deuren volledig te openen.

08  Als het werkblad meer dan 
250 mm voorbij de kast uitsteekt, 
voeg je een extra steun toe.

09  Plaats de kookplaat en 
spoelbak op dezelfde lijn, zodat je 
geen hete spullen boven de vloer 
moet verplaatsen.

A: Planning

06  In een grote ruimte is een opstelling in U-vorm 
ideaal. Zo krijg je een maximum aan ruimte en tal 
van opbergopties.

04  Met een L-vormige keuken kan je een hoek 
optimaal benutten. Deze indeling is ook handig  
als je een kleine eettafel of een keukeneiland  
wil toevoegen.

02  Een keuken in één lijn is perfect als je weinig 
ruimte hebt. Het is strikt gesproken geen driehoek, 
maar de drie punten zijn wel met elkaar verbonden.

50 mm
> 250 mm

C: Aanbevelingen

06  Laat ruimte over voor 
afwerkingspanelen als er 
bovenkasten naast de afzuigkap 
komen.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Do’s-and-don’ts
Hier vind je enkele aanbevelingen en tips, 
en welke valkuilen je best vermijdt voor een 
ideale keuken.
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D: Tips

01  Bij een hooggeplaatste oven 
hoef je je niet te bukken.

02  Zet de vaatwasser dicht bij 
de spoelbak voor makkelijker 
vullen en leegmaken en om niet te 
morsen op de vloer.

03  Bewaar je keukengerei, potten 
en pannen dicht bij de kookplaat 
en spoelbak waar ze makkelijk 
bereikbaar zijn bij het koken. 
Bewaar het bestek in een lade dicht 
bij de eettafel.

04  Lades bieden een prima 
overzicht en makkelijke toegang 
voor de spullen die je nodig 
hebt. Voeg ladematten toe om 
te voorkomen dat de inhoud 
rondbeweegt en om het geluid te 
dempen.

05  Plaats je afvalscheidingsbakken 
in een lade onder, of dicht bij, de 
spoelbak voor makkelijke toegang.

09  Stal je mooiste glazen uit op 
planken van gehard glas, achter 
vitrinedeuren. Voeg kastverlichting 
toe voor een gezellige sfeer en om 
de keuken groter te doen lijken.

10  Gebruik wandrails en 
accessoires voor een optimale 
benutting van de wandruimte en 
om het werkblad vrij te houden. 
Bovendien heb je zo de dingen die 
je vaak gebruikt bij de hand om 
efficiënt te kunnen koken.

11  Als je genoeg plaats hebt, 
kun je ook een roltafel of een 
werkbank toevoegen voor 
meer opbergmogelijkheden en 
werkruimte.

06  Elektrisch druk-en-openbeslag 
komt van pas wanneer je de 
handen vol hebt en je een lade kan 
openen met een knie of elleboog 
– en zo voorkom je ook vlekken 
op fronten en handgrepen door 
plakvingers.

07  Maak optimaal gebruik van 
de ruimte achter je fronten met 
binnenlades. Zo blijft de buitenkant 
gaaf, terwijl de binnenkant 
helemaal vol lades zit.

08  Gebruik ladeverlichting om 
makkelijk te vinden wat je zoekt, 
ook wanneer de keuken niet 
volledig verlicht is.

F: Oplossingen voor kleine ruimtes

Wanneer de ruimte beperkt is, moet je soms 
een tussenoplossing zoeken. 

01  Gebruik een kleine spoelbak, 
die past op een kast van 600 mm. 
Zorg ervoor dat er minstens 
100 mm is tussen de spoelbak en 
de randen van het werkblad om de 
structuur stevig genoeg te houden. 

02  Laat minstens 400 mm 
werkruimte tussen de kookplaat en 
de spoelbak voor voldoende ruimte 
om er eten te kunnen bereiden.

03  Laat minstens 200 mm ruimte 
tussen de kookplaat en de wand 
om veilig te kunnen koken.

04  Als je ruimte te beperkt is 
voor 600 mm diepe kasten, kan je 
in plaats daarvan 370 mm diepe 
kasten gebruiken.

05  Maak gebruik van de wand voor 
maximale opbergmogelijkheden en 
om het werkblad vrij te houden.

E: Niet vergeten

01  Een raam boven de spoelbak is 
leuk wanneer je de vaat doet, maar 
als het naar binnen opent, wordt 
het misschien geblokkeerd door de 
kraan.

02  Zet de spoelbak liever niet  
in een hoek of aan het einde  
van een rij kasten. Je hebt zo 
immers minder werkruimte en  
dat verstoort de workflow.

03  Als je de oven in de hoek 
installeert, heb je minder 
werkruimte en dat verstoort de 
workflow. Bovendien kan de muur 
beschadigd raken door hitte of 
vlekken.

04  Als je toestellen zoals de oven, 
de vaatwasser of de afzuigkap in 
een hoek installeert, kunnen de 
aangrenzende kasten en/of lades 
soms niet helemaal open.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm



LEVERING
De meeste van onze producten zijn zo 
ontworpen en verpakt dat je ze zelf kan 
meenemen.
Maar als je dat wilt, leveren we alles bij je 
thuis of op kantoor.
Als je de keuken meteen mee naar huis 
wilt nemen, dan kan je hem laten leveren 
via een Expresslevering, eventueel in 
combinatie met een Verzamelservice.
Je keuken kan ook geleverd worden met 
een vrachtwagen op een afgesproken 
datum.

MONTAGE
Je kan er voor kiezen de installatie van 
jouw nieuwe keuken toe te vertrouwen
aan onze montagepartner.
Ze zorgen ook voor de aansluitingen op 
bestaande aan- en afvoerpunten.  
Ze nemen de verpakking mee voor een
milieuvriendelijke verwerking.
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SERVICESBESTELLEN, LEVEREN EN INSTALLEREN

Onze servicesBestellen, leveren  
en installeren

Soms kan je wat hulp gebruiken en soms heb je helemaal geen zin om zelf de  
handen uit de mouwen te steken.
Geen probleem! Kies hieronder welke services jouw leven wat makkelijker kunnen maken.

Wanneer je keukenplan volledig naar wens is,  
kan je bestellen
We raden je echter aan om eerst een bezoekje te brengen aan onze 
keukenexperts in je IKEA woonwarenhuis. Zij helpen je verder met alles waar je 
nog vragen bij hebt, en zij nemen je plan ook door om zeker te zijn dat alles past. 
Daarbij kan je meteen je bestelling plaatsen als je dat wil.

IKEA keukens zijn gemaakt om door jou te worden 
geïnstalleerd. 
Een goed vertrekpunt is de Keuken installatiegids, die je vindt in je IKEA 
woonwarenhuis (en in digitale vorm op de IKEA website). Hij toont je stap voor 
stap hoe je het zelf kan doen. Het is ook belangrijk dat je de montage-instructies 
volgt die je in alle productverpakkingen vindt.

Als je hulp kan gebruiken bij het monteren en installeren 
van je nieuwe keuken kan je beroep doen op onze 
gespecialiseerde montagepartner. 

Keuken 
installatiegids
Deze gids maakt duidelijk 
in welke volgorde je je IKEA 
keuken moet monteren,  
naast tips en ideeën om 
lastige kwesties te verhelpen. 

Je leest meer 
over onze  
installatie-
services op 
pagina 15.

die je het leven makkelijker maken.

KEUKEN
INSTALLATIE-
GIDS
Deze gids biedt tips en  
stapsgewijze instructies  
om zelf je keuken te installeren.

Een gids voor 
het installeren 
van een nieuwe 
IKEA keuken 



METOD keukensysteem

Onze keukens zijn duurzaam en gebruiks
vriendelijk zodat jij er de komende jaren 
graag tijd in zal doorbrengen. Kwaliteit 
speelt dus een belangrijke rol, net als stijl 
en functionaliteit. We zijn zo zeker van de 
kwaliteit van onze METOD keukens dat we 
je gratis 25 jaar garantie aanbieden. 

De garanties zijn geldig vanaf de datum 
van aankoop bij IKEA. Het originele 
kassaticket is vereist als bewijs van 
aankoop.
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Checklist

Niet vergeten
Voor je onze keukenexperts in je IKEA winkel een bezoek 
brengt, heb je hier wat tips om je planning zo vlot en  
efficiënt mogelijk te maken:

 

 

Breng het volgende mee:

De afmetingen van je keuken

Je logingegevens voor de IKEA Home Planner 
(indien je al aan de slag bent gegaan met deze planner op onze 
website)

Heb je hierover nagedacht?

Kasten, lades en fronten

Deuren en handgrepen

Werkbladen

Spoelbakken

Kranen

Oven

Microgolfoven

Kookplaat

Afzuigkap  afvoer naar buiten of niet?

Koelkast/vriezer

Vaatwasser

Verlichting – werk en sfeerverlichting

Levering

Montage

Wil je gebruik maken  
van onze services?


