[ RhijnArt Keukens ]

Van koeienstal
tot droomkeuken
“Een unieke keuken op een unieke plaats.” Dat is wat de bewoners van deze boerderij van hun favoriete plek vinden. Na jarenlang verbouwen aan hun stulpje kozen
ze er als grand finale voor om de oude deel te gebruiken voor een riante leefkeuken.
Waar eerst de koeien stonden, is nu hun droomkeuken gerealiseerd die al vanaf dag
één het kloppend hart van het huis vormt.
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“D

e bewoners van deze oude boerderij hebben
ruim drie jaar aan hun woning verbouwd. Al
die tijd hebben ze zich gered met het keukentje dat
al aanwezig was. Maar ze hadden zichzelf beloofd dat
ze aan het einde van de rit een fantastische keuken
zouden laten maken. Als kers op de taart. En toen ze
op onze website hadden gekeken, wisten ze waar ze
zijn moesten. Want die was helemaal in de stijl die
ze zochten”, vertelt Jan van Harberden van RhijnArt
Keukens. “De samenwerking verliep uiterst soepel.
De man des huizes kwam eerst alleen langs om kennis te maken en even in de showroom rond te kijken.
Vervolgens kwam zijn vrouw ook mee. En de eerste
keuken vlakbij de ingang was ook meteen de keuken
die ze uitkozen. Eentje die landelijk modern van stijl is
en met een stoere uitstraling. “Het was liefde op het
eerste gezicht”, vertelden ze me.”

Mooie uitdaging
“Natuurlijk hadden ze eerst goed op onze site gekeken wat we precies maken, dus ze wisten al heel
aardig wat ze wilden. Toen ze mij de afmetingen van
de deel gaven, heb ik gelijk een ontwerp gemaakt.”
De opdracht was een kolfje naar de hand van Jan van
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Harberden. “Spelen met lijnen, vormen, kleuren en
materialen is de essentie van ons vak. Het is geweldig
als je dan zo’n fantastische ruimte mag invullen met je
ideeën. De oude schuur met een enorm plafond waar
de hooizolder nog in zat, was een mooie uitdaging.
De riante afmetingen lieten het toe om flink uit te pakken. We hebben de schouw tot hoog in de nok door
laten lopen, wat een ruimtelijk effect geeft. Ook was
er genoeg plaats voor een werkeiland, waar aan een
kant ladekasten in zijn gemaakt. En links en rechts van
het zespits Boretti-fornuis zijn nog extra diepe lades
gemaakt voor pannen en voorraad.”
Extra stoere uitstraling
De keuken is door RhijnArt speciaal ontworpen voor
deze ruimte en daarna op maat gemaakt. Bij het bedrijf
uit Kesteren is veel mogelijk. De keuze aan materialen
en afwerking is oneindig. “Deze keuken is uitgevoerd
in watervast mdf dat daarna met een hoogglansverf
zwart is geschilderd. De bewoners kozen voor een
handgeschilderde versie omdat die een wat ambachtelijke uitstraling heeft die goed past in hun boerderij.
De accessoires zoals de kraan en de tinnen knoppen
voor op de deurtjes hebben we op de stijl en het ont-

werp afgestemd. De deurtjes bevatten één groef. We
maken dit type keuken ook wel met meerdere groeven maar het voordeel van slechts een groef is dat
je tot op de millimeter nauwkeurig kunt werken in de
beschikbare ruimte. Het aanrechtblad is extra diep gemaakt, dat meet hier zeventig centimeter in plaats van
de gebruikelijke zestig. Het blad is van geïmpregneerd
natuursteen met gefrijnde randen. We hebben er bij
de afwerking voor gekozen om het blad te branden,
wat ook wel anticato genoemd wordt. Daardoor is de
uitstraling extra stoer geworden.”
Kroon op werk
Het keukenblok meet in totaal ruim vijf meter. Daarmee biedt het plek genoeg voor een dubbele spoelbak
met twee kranen en een Quooker. Verder is er allerlei
apparatuur ingebouwd: van een koffiemachine en een
magnetron tot een bijna twee meter hoge koelkast.
“We hebben hier nagenoeg alle apparatuur van het
merk Siemens gebruikt, maar we kunnen alle merken
leveren”, vertelt Jan van Harberden. Hij kijkt met veel
plezier terug op de realisatie van de droomkeuken.
“Het klikte echt goed met de bewoners en dat was
heel fijn samenwerken. Ik kreeg alle vertrouwen en de

vrije hand om mijn ideeën voor te stellen. Al met al is
het niet alleen een droomkeuken voor de bewoners,
het was voor ons ook echt genieten om zoiets moois
te mogen maken. Het totaalplaatje en de hele entourage eromheen zorgen ervoor dat we echt met heel
veel trots naar het eindresultaat kijken. De bewoners
kozen voor een vloer van beton, de wanden zijn strak
wit gestuukt en de plinten zijn extra hoog. Helemaal in
de stijl van RhijnArt. Ik merkte dat voor de bewoners
vooral het design belangrijk was, maar ik heb er ook
voor gezorgd dat het naast een hele mooie keuken
ook een hele praktische werd. En dat het al vanaf de
dag dat we opleverden gelijk de favoriete plek in huis
is, is natuurlijk een prachtige kroon op ons werk. Daar
doen we het voor!”
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