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De charme van

					eikenhout

Eikenhout is één van de edelste houtsoorten in Europa. Het is precies dit materiaal dat de basis van de handgemaakte keukens
van Eiken Project vormt. Rita Ràcz laat ons de warme sfeer van haar nieuwe toonzaal proeven terwijl ze met passie over haar
realisaties vertelt. De liefde voor hout bracht ze mee van haar geboorteland Hongarije, waar de keukens van Eiken Project verwaardigd zijn.

Tekst: Bert De Pau Fotografie: Bieke Claessens Advertorial

Rita Ràcz begon zo’n vijf jaar geleden met haar keukenzaak. Dat gebeurde
eerder toevallig: nadat ze tal van positieve reacties gekregen had op de zelf
ontworpen keuken bij haar thuis, borrelde bij haar het idee op om er ook
op professioneel vlak iets mee te doen. Het is de eerste keer dat we Rita
ontmoeten in de toonzaal in Kapellen, die pas recent de deuren opende.
“Een droom die uitkomt”, vertelt ze met een glimlach. “Toen ik enkele
jaren geleden met Eiken Project begon, was het mijn ambitie om geïnteresseerden te kunnen verwelkomen in een mooie toonzaal. Ik vond het weliswaar gezellig om mensen bij mij thuis te ontvangen, maar ik snakte toch
naar wat meer ruimte, vooral om potentiële klanten meer mogelijkheden
te kunnen laten zien. Met eik kun je immers verschillende richtingen uit.”

Sfeervol kader
Het pand waarin de gloednieuwe toonzaal ondergebracht is, biedt het perfecte kader voor de massief eiken keukens van Eiken Project. “Toen we
hier in de voormalige antiekwinkel terechtkwamen, was die in een verregaande staat van verval”, zeg Rita. “We hebben het pand echter volledig
opgeknapt. Een aantal bestaande elementen die helemaal passen bij het
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verhaal dat we voor ogen hadden, hebben we kunnen behouden, zoals de
terrazzovloer en de doorleefde houten balken. Voor een extra warme en
natuurlijke uitstraling hebben we de wanden bekleed met kalkverf, handgemaakte tegels en linnen gordijnen. Tegen die achtergrond kunnen we de
verschillende keukens laten zien zoals ze bij mensen thuis zouden kunnen
ogen. We hebben ook veel zorg besteed aan de verlichting, die wij ook aan
onze klanten kunnen voorstellen, om hun keukens in een mooi geheel te
kunnen afwerken.”

Tegelkachel als kookfornuis
De belangrijkste aandacht gaat uiteraard uit naar de keukens zelf. Verschillende modellen staan er opgesteld zodat u meteen kunt zien welke
diverse sferen er zoal mogelijk zijn met eikenhout. “Bij het ontwerpen van
die keukens zijn we telkens vertrokken vanaf het fornuis dat erin staat. Een
echte blikvanger op dat vlak is bijvoorbeeld de houtgestookte tegelkachel
in de vorm van kookfornuis. Tijdens de wintermaanden worden de projecten naast de warme kachel besproken, waarin ik soms ook koekjes bak.
Ons huis in Hongarije was uitsluitend met tegelkachels verwarmd, zo was
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Een gemeenschappelijk kenmerk van alle keukens is dat
ze volledig uit massief eikenhout vervaardigd zijn
dat al vanaf het begin van de verbouwingen een vaste vertrekpunt voor één
van de toonzaalkeukens. De keuken in blank eik errond kreeg een sober
karakter, met authentieke accenten zoals de grote spoeltafel in arduin, of
het raampje met een ijzeren kader in de kolomkast. Het is alsof ze er al
honderd jaar stond.“

Vakmanschap tot in de details
Rond een imposant Lacanche-fornuis van niet minder dan150 centimeter
pronkt een klassieke keuken met een groot kookeiland. De artisanale witte
wandtegels vormen een mooi contrast met het zwart fornuis. De moderne
inbouwtoestellen zijn netjes achter de eiken fronten verstopt om de dominantie van het fornuis en de nostalgische stemming niet te verstoren. De
inliggende kaderdeuren, de muizentrapjes en de eiken lades met zwaluwstaartverbinding getuigen ongetwijfeld van vakmanschap.

Engelse keuken
De firma Eiken Project staat vooral bekend door de realisaties in blank geoliede eik. Rita toont toch heel trots haar nieuwste model: een gelakte Engelse keuken met een crèmekleurig Aga-fornuis. “Ik bewonder al lang de
Engels traditie van keukenbouwen. Dit toonzaalmodel heb ik samen met één
van de zaakvoerders van de Hongaarse bedrijven waarmee ik samenwerk
ontworpen. Het heeft even geduurd tot we tot een ontwerp kwamen dat we
alle twee mooi vonden. We hebben over elk detail en accessoire heel grondig

nagedacht. Het resultaat mag uiteindelijk gezien worden”, zegt ze lachend.
Deze keuken is zoals al de andere volledig in eik verwaardigd, maar de fronten zijn grijs gelakt, terwijl de binnenkant in blank eik is uitgevoerd. Het
werkblad in Valverde kalksteen met een papegaaienbek benadrukt het fijne
karakter van de fronten. De porseleinen spoeltafel, de kraan, de tegels en de
gordijnen zijn afkomstig van Engelse leveranciers. Het prachtige meubelbeslag in britannium wordt door de Belgische firma Dauby verdeeld.

Eik van binnen en buiten
Een ander gemeenschappelijk kenmerk van de keukens van Eiken Project
is dat ze volledig uit massief eikenhout vervaardigd zijn. Niet alleen de
buitenzijde, maar ook het binnenwerk. Alle legplanken, binnenlades, bestekindelingen, muizentrapjes … zijn uitgevoerd in dit edele hout. “Wij
zijn niet verplicht om standaard maten te gebruiken, waardoor we een
grotere vrijheid kunnen aanbieden qua ontwerp en maatvoering dan de
gemiddelde keukenzaken. Het neemt vanzelfsprekend meer tijd in beslag
bij de voorbereidingsfase. Dat is ook de belangrijkste reden waarom we
geïnteresseerden bij voorkeur op afspraak ontvangen. Op die manier kunnen we hen beter leren kennen, krijgen we voldoende tijd om ons helemaal
op elk afzonderlijk project toe te leggen en kunnen we nóg beter tot een
keuken komen die helemaal bij hun wensen en persoonlijkheid aansluit.
Dat persoonlijke contact en een duidelijke communicatie vind ik nog altijd
heel belangrijk.”
◊
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