INTERIEUR

METAMORFOSE

met eikenhout
als sfeerbrenger

De eigenaren van deze woning in hoevestijl runden hier vroeger een
restaurant. Ze hielden bij de bouw van het pand al rekening met een
eventuele omvorming tot woonhuis. Vandaag de dag merk je dan
ook aan niets dat hier vroeger vele gasten kwamen tafelen. Toch is de
keuken ook nu nog steeds het kloppend hart van de woning dankzij het
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excellente vakwerk van Eiken Project.
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e bewoners hadden voor hun keuken een specifieke

gemoedelijke uitstraling. De liefde voor koken en lekker eten

stijl en sfeer in gedachten. Ondanks een intensieve

vormde het uitgangspunt voor het keukenontwerp. In de licht-

zoektocht naar de juiste keukenbouwer kwamen ze

rijke ruimte overheersen nostalgie en harmonie, met een even-

telkens zonder resultaat weer thuis. Tot ze via een kennis in

wichtige mix van blank en geschilderd hout. De pastelblauwe

contact kwamen met Eiken Project. Eén blik op de prachtige

kasten inspireerden ook de kleurkeuze voor de muren: een mat

showroom en een inspirerend gesprek met eigenaresse Rita

en vrolijk ogend blauw. De heer des huizes stak de handen uit

Racz en ze waren verkocht. Bij Eiken Project vind je uitslui-

de mouwen voor het balkenplafond dat de charmante lande-

tend maatwerk van de allerbeste kwaliteit. Het massieve hout,

lijkheid onderstreept.

de ambachtelijke werkwijze en de piekfijne afwerking garanderen een keuken uit duizenden die een leven lang meegaat. Tel

EVEN PRACHTIG ALS PRAKTISCH

daar nog een groot inlevingsvermogen en sterk ontwerptalent

De lay-out van de keuken zorgt voor een optimale benutting

bovenop. Het resultaat van deze samenwerking spreekt boek-

van de ruimte en de mogelijkheid om praktisch te werken. In

delen: dit is de keuken waarvan de bewoners droomden.

het kookgedeelte springt het glimmend zwarte Lacanche-for-
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nuis in het oog. De kleur contrasteert mooi met de pasteltint
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EEN TOEFJE BLAUW

van de ladekasten aan weerszijden. In de opstaande muurtjes

Hoewel de woning dateert van begin jaren negentig ademt ze

werden kruidenkastjes geïntegreerd achter een houten luikje;

die authentieke hoevestijl van weleer. De combinatie van hout,

een kleine maar vernuftige ingreep. In het midden van de keu-

smeedijzeren accenten en kalkverf draagt bij aan de warme en

ken zien we een eiland met een fors werkblad in Belgische blau-
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De lay-out van de keuken
zorgt voor een optimale
benutting van de ruimte
en de mogelijkheid om
praktisch te werken.
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Voor de inkomhal maakte
Eiken Project nog een
praktische schoenenkast
en kapstok.
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we hardsteen. Aan de ene kant gesloten kasten, aan de andere

uitgekiende kleurkeuze en de voortreffelijke afwerking. Esthe-

legplanken en kleine laden. Het spoelgedeelte werd onderge-

tiek en functionaliteit gaan hier trouwens hand in hand. Deze

bracht bij de ramen met uitzicht op de tuin. Blikvangers zijn

keuken is een lust om naar te kijken én om je culinaire talenten

de robuuste gootsteen en originele kraan van Kenny & Mason.

de vrije loop te laten.

OP MAAT VAN CULINAIRE PASSIE

WARME WOONRUIMTE

Rita ontwierp nog een hoge kastenwand waarvan de fronten

Keukens zijn het paradepaardje van Eiken Project, maar daar-

verticaal gegroefd zijn. Ernaast staat een bank die uitnodigt om

naast maken Rita en haar team nog vele andere elementen in

even heerlijk te ontspannen met een kopje thee. De bank werd

hout. Omdat de bewoners in de wolken waren over hun keu-

geschilderd met een overschotje kalkverf en opgevrolijkt met

ken, lieten ze ook enkele binnendeuren ontwerpen. In de keu-

zelfgemaakte kussens. Ook de linnen stoffen voor de gordij-

ken prijkt een kaderloze deur met smeedijzeren klink. Voor de

nen komen van Eiken Project. De eigenaresse ging er handig

woonruimte realiseerde Eiken Project een deur met verticale

mee aan de slag. Zelfs de smeedijzeren hanglampen vonden

panelen en een stalen kader met drie glaspartijen. Boven het

hun weg van Eiken Project naar deze innemende keuken. Tot

oude bureautje nog meer maatwerk van Eiken Project: een

slot nog een oude houten tafel met zitbank; een prima plekje

reeks leggers om boeken, accessoires en vondsten te etaleren.

om aan te eten of de chef gade te slaan. Dat Eiken Project oog

De leefruimte werd ingericht in een meer hedendaagse lande-

heeft voor details blijkt uit elk element in deze keuken. Van de

lijke stijl. Ook hier voert hout de boventoon in een mix van

ingenieuze kastenindeling en het verfijnde deurbeslag tot de

oude en nieuwe stukken.
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NATUUR ALS INSPIRATIE

Rita toonde met deze samenwerking wederom hoe maatwerk

De stoere houten tafel op stalen onderstel biedt ruim plaats

van Eiken Project voor een sfeerinjectie zorgt. De ontwerpen

om met de kinderen of gasten te genieten van het heerlijks

zijn van een ingetogen en tijdloze schoonheid, gemaakt met

dat hier uit de keuken komt. Eromheen staan comfortabele

liefde voor het vak. Dat zie, voel en ervaar je hier volop. Van

lederen kuipstoelen in een warme roodbruine tint. Het lich-

restaurant naar knus en bezield nest? Een kolfje naar de hand

telement erboven zorgt voor een speelse noot. De bewoners

van Rita Racz!

vulden het interieur met smaakvolle meubels in zachte tinten
en decoratieve elementen met een naturelle uitstraling. Van
een wandelement in wrakhout en aardekleurige kruiken tot
bonte ruikers en gedroogde planten. Voor de inkomhal maak-
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te Eiken Project nog een praktische schoenenkast en kapstok.
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Met dank aan: EIKEN PROJECT
Dorpsstraat 58, 2940 Stabroek
Tel: +32 496 378 332, info@eikenproject.be
www.eikenproject.be
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