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Warm eikenhout voor
echte levensgenieters
Een blik op deze keuken is voldoende om te besluiten dat de bewoners echte levensgenieters zijn. Een fornuis met diverse
mogelijkheden, een goed gevuld wijnrek, een gezellige eettafel … Voor het grootste deel van de sfeer is echter het eikenhout
verantwoordelijk, dat alle verschillende elementen stijlvol tot een harmonieus geheel verbindt.
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Een echte gezinskeuken, dat hadden de bewoners voor ogen toen ze plannen

Project, waar zaakvoerster Rita Ràcz van nul af aan een keuken volledig op hun

koesterden om hun huis uit het begin van de vorige eeuw te verbouwen. Ze

maat ontwierp. “Eik was voor hen een belangrijke vereiste”, doet Rita het verhaal.

vertoeven vaak met drie generaties samen onder één dak en de keuken moest dé

“Dat is immers een houtsoort die bij de eigenaars in de smaak valt. En laat dit type

familieruimte bij uitstek worden. Om dat te verwezenlijken, trokken ze naar Eiken

hout nu net onze specialiteit zijn. Al onze keukens zijn gemaakt van massief hout,
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zowel het exterieur als het binnenwerk. De keukens worden op een ambachtelijke
manier vervaardigd in Hongarije. Ik heb nog verschillende goede connecties in
mijn vaderland en de mensen uit de ateliers waarmee ik samenwerk, vertrouw
ik volledig. Ik stuur hen aan en zij weten dat perfect in een compleet afgewerkte
keuken om te zetten. Ook bij deze keuken zijn we op die manier te werk gegaan.”
Al het hout in de keuken werd licht geborsteld, waardoor het hout een mooie,
licht verweerde uitstraling heeft gekregen. Laat u echter niet misleiden door die
verweerde look, want het hout is net heel duurzaam. Naast het mooie uiterlijk van
het hout zelf valt vooral de zeer verfijnde afwerking op. “Over elk afzonderlijk
onderdeel heb ik goed nagedacht. De lage gedeeltes bijvoorbeeld, zoals het lange
spoelgedeelte en het voorbereidingsblad naast het fornuis, hebben inliggende
plinten, maar de kolomkast – waarin bergruimte voorzien is en waarin ook
enkele toestellen onzichtbaar verwerkt zijn – hebben uitspringende plinten en
daarbovenop ook een fijn kader en een kroonlijst. Door die variatie en door het
ontbreken van gesloten hangkasten krijg je niet het gevoel van een ingebouwde
keuken, iets wat de bewoners ook absoluut wilden vermijden. De lijnvoering van
de kolomkast vertoont ook een zekere variatie. Dat heeft gedeeltelijk praktische
redenen, want het formaat wordt bepaald door de toestellen of de bergruimte die
erachter zitten, maar het geeft de keuken ook een extra speelse en landelijke
uitstraling.”
Omdat de bewoners het hout dat Eiken Project gebruikt zo mooi vinden, vroegen
ze Rita niet alleen om de keuken zelf te ontwerpen, maar ook verschillende andere
elementen in de ruimte. “Alles sluit op die manier mooi bij elkaar aan, zeker omdat
het hout overal dezelfde afwerking gekregen heeft. De oude eiken balk boven het
fornuis bijvoorbeeld was iets waar ze al vanaf het begin helemaal weg van waren.
De eettafel en de stoelen, die het mogelijk maken om met het hele gezin gezellig
bijeen te komen, zijn ook een eigen ontwerp. In hun vorige keuken hadden ze
nog een hoge bartafel, maar nu gaven ze de voorkeur aan een lagere eettafel om
comfortabel aan te kunnen zitten. De tafel hebben we op maat gemaakt, zodat
die perfect in de ruimte past. Net zoals bij de keukens is er ook voor dergelijke
meubels geen standaard; we gaan telkens op zoek naar de perfecte oplossing
voor elke situatie. Naast dit alles hebben we ook de binnendeuren gerealiseerd.
Het boekenrek en het wijnrek naast het fornuis waren eveneens concrete wensen
van de bewoners. Het was geen evidentie om de twee precies op die plaats te
integreren, maar door ze elk op een verschillende hoogte te plaatsen, is het toch
mooi gelukt.” Het consequente gebruik van eikenhout gaat zelfs nog een stuk
verder dan wat visueel zichtbaar is. “Ook alles achter de fronten is van massieve
eik: de binnenlades, de bestekindelingen … Bovendien zie je aan het binnenwerk

Al het hout in de keuken werd licht geborsteld, waardoor het
hout een mooie, licht verweerde uitstraling heeft gekregen
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Ook alles achter de fronten is van massieve eik:
de binnenlades, de bestekindelingen …

ook goed hoe ambachtelijk de keuken gemaakt is, want dan kun je duidelijk de

met een gefrijnde rand en de dubbele wasbak uit massief arduin stralen stuk voor

traditionele zwaluwstaartverbindingen en pen-en-gatverbindingen zien.”

stuk warmte en gezelligheid uit. De toestellen die de opdrachtgevers gekozen
hebben, hebben eveneens een charmante uitstraling. Door zowel bij de twee

Uiteraard draait het in deze keuken niet om het hout alleen. Het hout is een

Smeg-koelkasten als bij het Boretti-fornuis voor een zwarte uitvoering te kiezen,

essentiële sfeermaker, maar ook andere elementen dragen hun steentje bij

werd er ook op die manier een soort van eenheid gecreëerd. Alles oogt met andere

tot de warme, landelijke sfeer die de eigenaars nastreefden. “De als spatwand

woorden heel harmonieus, met het charmante eikenhout als rode draad om alle

gebruikte metrotegels, het vier centimeter dikke werkblad van massief arduin

elementen met elkaar te verenigen.”
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