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Echtheid tot
in de kern
Eiken planken die de sporen van honderd jaar langzame groei in de zuid-Hongaarse bossen
dragen. Een groei die nu eens in grillige, dan weer in voorspoedige weersomstandigheden
verliep. Een groei ook die geen mens of machine ooit verstoorde en waarin alleen de
elementen hun zeg hadden. Met dit ruwe materiaal wekt Eiken Project een verloren
gewaand ambacht en een onweerstaanbare charme weer tot leven: de massief
eiken keuken.
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(crémaillières) versteld. Precies die details maken de keukens van Eiken Project zo uniek.

Inspelen op individuele noden
Eiken Project staat vooral sterk in keukeninrichtingen in landelijke stijl. Dat het telkens weer om
puur maatwerk gaat, spreekt ook uit het hierbij
geïllustreerde project van een gezin dat in 2006
zijn nieuwbouwwoning in Haasrode realiseerde. Omdat de ouders beiden eerder groot van
gestalte zijn, werd voor hen een maatoplossing
uitgewerkt met comfortabele, hoge keukencorpussen. Plint en werkbladdikte inbegrepen
heeft de keuken een werkbladhoogte van precies één meter. De klant vroeg ook om symmetrie, soberheid en een strakke belijning. De
keuken bestaat uit één volledige kastenwand
en een ruim bemeten spoeleiland. Omwille
van de visuele rust werden aan de kastenwand
alleen het kookgedeelte en de kolomkasten
links en rechts van het fornuis in massieve eik
uitgevoerd. Voor een maximale opbergruimte
werd de rest van de wand uitgerust met discrete kasten in neutraal donkergrijs geschilderd
mdf. Op de spatwand achter het kookgedeelte
Eiken Project werd vier jaar geleden op haast

goede Hongaarse contacten en haar uitgespro-

kwamen zwarte zelliges. De inductiekookplaat,

toevallige wijze opgestart. De uit Hongarije

ken visie op de tijdloze landelijke keuken wel-

stoomoven, combi-oven en warmhoudlade

afkomstige Rita Rácz, die van opleiding licenti-

licht nog veel anderen zou kunnen overtuigen.

zijn van Küpperbusch. Het gezin koos ook voor

ate Taalkunde is, stelde bij de verbouwing van

Met haar talenkennis overbrugt ze sindsdien

een bijpassende, op maat gemaakte eiken tafel,

haar eigen woning vast dat er op de Belgische

moeiteloos iedere taalkloof tussen haar Hon-

twee zitbanken en bijbehorende stoelen. De

keukenmarkt maar weinig landelijke keukens in

gaarse fabrikanten en haar Belgische klanten.

uitgietbak en de werkbladen bestaan uit blau-

volledig massief eik te vinden waren. “Meestal

“De wereld is klein geworden, en dat opent

we hardsteen waarvan de zijkanten een mooie

bestaan alleen de fronten en de zijpanelen uit

onnoemelijk veel mogelijkheden. Zo ‘skype’ ik

oude frijnslag-afwerking kregen.

eik. Bij nader toezicht zie je al vlug dat het hart

tegenwoordig minstens twee uur per dag om

van de keuken uit één of ander plaatmateriaal

alles in Hongarije perfect te kunnen opvolgen.

bestaat. Ik besloot om in mijn thuisland Hon-

Ik pendel ook intensief tussen België en onze

garije een schrijnwerker aan te spreken en hem

vier Hongaarse ateliers. Het transport en de

mijn keukenideeën te laten uitvoeren. De keu-

visuele overdaad aan hout te vermijden werd
ook in deze keuken afgewisseld tussen eiken-

Uitdaging in maatwerk

hout en geschilderd mdf. Vooral bij de zijpane-

mische sectoren. De duurzaam beheerde pro-

Een totaal andere keukenrealisatie voerde Ei-

len van het centrale werk- en aanzitblok werkt

ductiebossen zijn er alomtegenwoordig. Het

ken Project uit in het dakappartement van een

dit heel verzachtend. In het eiland zijn alle kast-

plaatsing van de keukens wordt altijd door onze

eikenhout krijgt er door het strenge klimaat een

historisch pand op de markt van Diksmuide.

deuren inliggend. De werkbladen en de spoel-

ken werd daar perfect op maat gebouwd, naar

eigen mensen uit Hongarije verzorgd. Werkbla-

dichtere structuur dan bijvoorbeeld de Franse

Geheel aansluitend bij het eiken dakgebinte

tafel bestaan uit gezoet graniet. De onderbouw

hier gebracht en gemonteerd. Het resultaat was

den en toestellen bestellen we uiteraard in Bel-

eik. Het ambacht van houtbewerker is er ook

dat hier bloot werd gelaten, opteerde de eige-

wastafel is uitgevoerd in inox. In de leefruimte

zo veel mooier dan wanneer ik een standaard-

gië. Tijdens het hele proces blijf ik het directe

beter bewaard gebleven dan in het Westen.

naar voor een massief eiken keuken. Blikvanger

naast de open keuken werden alle dressoirs in

keuken had gekozen.”

aanspreekpunt, omdat ik het belangrijk vind dat

Typerend voor de keukens van Eiken Project is

in deze leefkeuken is het imposante Lacanche-

dezelfde stijl door Eiken Project verzorgd. Be-

de klant weet met wie hij contact heeft.”

bijvoorbeeld de bijna volledige afwezigheid van

fornuis, waar de keuken omheen moest worden

halve massieve eik kan Eiken Project ook keu-

Al skypend coördineren
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houtschroeven. De keukens worden er gemon-

gebouwd. De grootste uitdaging kwam echter

kens uit kerselaar of notenhout bouwen. Ieder

2040 Berendrecht (Antwerpen)

Dat eerste privéproject in haar woning in het

Niets kan tijd vervangen

teerd met pen- en gatverbindingen en zwaluw-

van de vele schuine en onregelmatige wanden

meubel wordt met de hand gemaakt en afge-

Tel.: +32(0)496/37.83.32

Antwerpse polderland bracht de bal aan het

In het zuiden van Hongarije is de houtproductie

staarten. De schappen in de meubelen worden

en hoekjes en kantjes. Voor een maximaal ruim-

werkt, waardoor er een grote keuze qua maat

e-mail: info@eikenproject.be

rollen voor Rita Rácz. Ze besloot dat ze met haar

en -bewerking één van de belangrijkste econo-

niet met pinnetjes, maar met echte tandlatten

tegebruik was maatwerk dus een must. Om een

en ontwerp is.
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www.eikenproject.be

