
Marjolein en Eric maakten 
tijdelijk behang door met 

een decoratieroller de 
onafgewerkte gipsplaten 

wand te versieren en  
er persoonlijke lijsten en 

schilderijen op te 
hangen. 

De Culinaire Werkplaats is een bijzonder eet-initiatief in Amsterdam. 
Hier kun je spontaan aanschuiven en mee-eten, terwijl Marjolein en 
Eric aan het werk zijn in de open keuken. Maar wat nog veel leuker  
is: je kunt zelf meewerken en van alles leren over eigentijds eten.  
Meenemen is ook een optie: gerechten, producten en culinaire  
cadeaus, waaronder bijzondere creaties van Marjolein voor op en  
rond de eettafel. Schuif aan in De Culinaire Werkplaats.

Onconventioneel
Het was niet bepaald gemakkelijk om deze plek open te stellen 
voor het publiek. Het idee was er al een tijd, maar door allerlei 
regelgeving en hier en daar wat onbegrip duurde het lang om het 
allemaal voor elkaar te krijgen. Eric vertelt: ‘Het was echt een 
zware bevalling. Maar het voordeel van de vertraging is dat we 
alle tijd hadden om goed na te denken over het interieur en om 
van alles uit te proberen.’ Marjolein deed bijvoorbeeld een  
cursus vilten. Ze vertelt: ‘Dat smaakte naar meer, dus ben ik de 
tijd gaan benutten met het maken van onder andere vilt en zijden 
papier. Daarmee maak ik van alles voor op en rond de eettafel 
zoals tafeldoeken en servetten. Het leuke is dat het zo mooi 
samengaat met wat hier verder gebeurt.’

Betrokken
Marjolein legt uit waar het allemaal om gaat bij De Culinaire 
Werkplaats: ‘We willen mensen inspireren om anders en bewust 
te gaan eten. We laten zien dat je ontzettend lekker kunt eten als 
je je beperkt tot groenten, fruit, granen, noten, oliën en pitten.  
Er gaat een hele wereld open in plaats van dat je je beperkt.  

(en avontuurlijk eten)

  Plek voor een   
     goed 
gesprek

De plek
Wat DE CulinairE WErkplaats
Wie MarjolEin WintjEs (49) En  
EriC MEursing (52)
Waar Fannius sCHoltEnstraat  
6 En 10 in aMstErDaM
ContaCt t 06 54646576, 
WWW.DECulinairEWErkplaats.nl
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De Culinaire Werkplaats is  
onconventioneel, positief, open, actief, 

betrokken, ritmisch en persoonlijk

Bewust eten
Veel mensen willen gezonder leven en 
bewuster eten, met respect voor mens, dier 
en milieu. De productie van vlees levert 
namelijk een grote bijdrage aan de uitstoot 
van broeikasgassen, 18 procent van de 
mondiale broeikasgassenuitstoot is afkomstig 
van vee teelt*. Biologisch voedsel  
dat op een natuurlijke manier geproduceerd 
en verwerkt wordt, wint aan populariteit.  
Er komen geen bestrijdingsmiddelen of 
genetische modificatie aan te pas. De 
voedingswaarde van de gewassen blijft hoog, 
waardoor biologisch voedsel puur smaakt. 
groente en fruit van de koude, nederlandse 
grond veroorzaken bij de teelt de laagste 
Co2-uitstoot. als voedsel inge vlogen wordt of 
gekweekt is in een verwarmde kas, komt er 
meer Co2 vrij. (*Bron: onderzoek door de 
Food and agriculture organization / 
Verenigde naties)

Het gereedschapsbord is gemaakt van 
bedbodems van de Praxis en pennen in 
verschillende maten die vaak gebruikt worden 
voor winkelinrichting. Daarboven (niet te zien 
op de foto) werd een overgebleven stuk 
verwarmingsbuis opgehangen. Marjolein: ‘Als ik 
in een ijzerwinkel ben, word ik helemaal blij. Ik 
vind het leuk om er iets anders mee te doen 
dan waar het voor is bedoeld. 

<
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Er zijn zoveel meer grondstoffen dan wat er in de supermarkt ligt: 
allerlei granen, bonen, linzen, kiemen en rijstsoorten waar je heel 
lekker mee kunt koken. Quinoa bijvoorbeeld, heel Zuid-amerika 
eet deze graansoort, maar hier kennen we het niet.’

Actief en ritmisch
De Culinaire Werkplaats heeft een wisselend thema, op het 
moment dat wij aanschoven was dat zwart. ieder gerecht heeft 
minimaal één zwart ingrediënt, bijvoorbeeld zwarte rijst of 
belugalinzen, ook wel kaviaar voor vegetariërs genoemd. steeds 
ontdekken en bedenken Marjolein en Eric andere ingrediënten en 
nieuwe gerechten die je daarmee kunt maken. Eric: ‘We delen 
hier ons persoonlijk eetavontuur met de gasten zodat ook zij een 
eigen eetavontuur gaan opzoeken.’ Marjolein: ‘De kookunits die 
we gebruiken zijn niet gemaakt voor professioneel, maar voor 
huishoudelijk gebruik om het tempo en de sfeer van thuis te 
creëren. Wij willen dat mensen zich vrij voelen om aan de slag te 
gaan, het moet dus herkenbaar en veilig zijn. Dat zorgt voor een 
persoonlijke sfeer waarin mensen zich op hun gemak voelen. En 
dan ontstaat een interessante wisselwerking.’

Positief en persoonlijk
Marjolein en Eric begonnen met gehuurd tweedehands meubilair 
en gaandeweg werd de inrichting steeds meer van henzelf; zelf 
bedacht, zelf ontworpen en als het even kon ook zelf gemaakt. 
Dat ging allemaal organisch. Zo maakten ze tijdelijk behang door 

Alles is zelf bedacht,  
zelf ontworpen en als het even 

kan ook zelfgemaakt

< De keukenkast bestaat uit underlayment met 
daartussen opbergdozen. De planken werden  
grondig geschuurd en meerdere keren gelakt zodat  
ze niets kunnen opnemen of afgeven.
<< Zahtar en dukkah zijn kruidenmengsels die in de 
Arabische wereld in veel keukens worden gebruikt.
 In de zakjes van Ikea zitten materialen die Marjolein 

voor haar textiele creaties gebruikt.
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met een decoratieroller de onafgewerkte gipsplaten wand te 
versieren en er persoonlijke lijsten en schilderijen op te hangen.  
En dat ziet er geweldig uit. ‘We zijn nog maar kort open en er is 
van alles wat nog moet worden verbouwd en veranderd. toch valt 
af en toe onze mond nu al open door het enthousiasme van 
mensen die – vaak toevallig – langskomen. We zijn ontzettend blij 
dat ons initiatief ook werkt. Echt áf zal deze plek trouwens nooit 
zijn, want alles is altijd in beweging: de wereld, het gedachtegoed 
over eten, onze eigen smaak en interesses. Dat heeft allemaal z’n 
weerslag op de werkplaats.’ 

Open
De filosofie van De Culinaire Werkplaats is overal in de locatie 
terug te vinden. Marjolein legt uit: ‘We hebben zeven sleutel-
woorden geformuleerd waaraan we alles wat we hier doen 
toetsen: onconventioneel, positief, open, actief, betrokken, 
ritmisch en persoonlijk. ook de inrichting is daarop gebaseerd.’ 
Het pand met z’n grote ramen is transparant en dat geldt ook voor 
het interieur. Er zijn zo min mogelijk barrières, overal kun je als het 
ware doorheen kijken. Eric: ‘We zijn zelf al complex genoeg, de 
ruimte moet dus zo eenvoudig mogelijk zijn.’ Marjolein: ‘alles staat 
bewust in het zicht. Zo kunnen mensen zien waar we mee bezig 
zijn. Er is geen dichte kast te vinden, zelfs de koelkasten hebben 
een glazen deur. Die openheid zie je ook terug in de gaatjesborden 
die op elke werkplaats worden gebruikt om gereedschap op te 
hangen. We worden meteen verplicht om netjes te werken.’

‘Echt áf zal deze plek 
nooit zijn, want alles is altijd 

in beweging’
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Woontips van Marjolein
1. Zet niet klakkeloos dingen in je omgeving neer omdat ze toevallig in de 
mode zijn. probeer juist te zoeken naar spullen die bij jou persoonlijk passen 
en neem daar de tijd voor.

2. laat je niet te snel uit het veld slaan door tech nici die beweren dat iets niet 
kan. Vraag door, want er kan meer dan zij in eerste instantie zeggen. 

3. schoolbord verf is er in alle kleuren! Bouw markten en verf speciaalzaken 
maken school bordverf in elke gewenste tint. Zo kun je dus ook een witte 
muur maken om op te schrijven met gekleurd krijt.

<  Dit is het hart van De Culinaire 
Werk plaats: ‘Het gaat om die twee 
stoeltjes, het maakt niet uit waar 
ze staan. Ze vormen steeds weer 
de plaats voor het goede gesprek.’
Er is bewust alleen wit, crème en 
grijs in het interieur gebruikt om 
juist de vaak kleurrijke producten 
waar het om gaat te laten spreken. 
< < De tafels en de kookunits  
(hier niet te zien) zijn in hoogte 
verstelbaar. ‘We werken hier zo 
open mogelijk voor een zo groot 
mogelijke groep. Kinderen en 
rolstoelers kunnen meteen aan de 
slag als we de units verlagen. Ook 
staat alles op wielen om zo flexibel 
mogelijk te kunnen zijn met de 
indeling van de ruimte.’
> We gebruiken nieuw servies, 
maar antiek bestek. De soeplepels 
heb ik uitgezocht omdat er initialen 
van mensen opstaan. Die zijn dus 
ooit speciaal voor iemand 
gemaakt. We zijn steeds op zoek 
naar dat persoonlijke.’
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