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TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS

In 2015 kocht het stel een oude hoeve met schuur op een lap grond van 

8500 vierkante meter. Ze droomden van een leven dicht bij de natuur, 

met volop ruimte voor zichzelf en hun dieren. Het resultaat? Om door 

een ringetje te halen, mede dankzij het vakmanschap van Eiken Project.

VERHEFT OPGEWAARDEERDE SCHUUR 
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Aanvankelijk wilde het stel de hoeve ombouwen tot 
woning, maar tijdens de renovatie van de schuur 
besloten ze om daar hun hoofdwoning in onder te 

brengen. Vooral het imposante dakgebinte overtuigde hen. De 
nostalgische schoonheid vormde het uitgangspunt voor de ver-
bouwing en inrichting. Om het authentieke karakter te bewa-
ren, kozen ze voor recuperatiestenen, houten ramen en deuren 
en een traditionele muurbezetting met leem en kalk. Daarvoor 
werkte Eiken Project samen met Ionica dat zicht toespitst op 
speciale verf-, pleister- en stuctechnieken. 
 
MAATWERK: EEN KOUD KUNSTJE 
VOOR EIKEN PROJECT
De zoon van de bewoners had voor zijn eigen woning een 
beroep gedaan op Eiken Project voor de badkamer, keuken, 
maatwerkkasten en binnendeuren. Hij was zo tevreden over de 
samenwerking met Rita Ràcz dat hij zijn ouders aanspoorde 

om ook met de firma in zee te gaan. Dat bleek een schot in 
de roos. Het ambachtelijke maatwerk in massief eiken past 
naadloos bij de karaktervolle uitstraling van de schuur. Hout 
brengt bovendien charme en warmte in huis en harmonieert 
met de rode recuperatiestenen en de wandafwerking.
 
HOUT EN NATUURSTEEN
Het forse werkblad in arduin oogt fraai en biedt maximaal 
gebruiks- en onderhoudsgemak. Ook de dubbele gootsteen 
werd in dezelfde natuursteen uitgevoerd. Tussen het spoel- 
en kookgedeelte is volop werkruimte. Het zwarte Lacanche-
fornuis vormt de glimmende kers op de taart. Aan de muur 
en onder de afzuigkap prijken Friese witjes: handgemaakte 
wandtegels met een ludieke opdruk van een stel kippen. Die 
knipogen naar de bijnaam van de bewoonster: moe Kloek. Ook 
elders in de woning keren her en der kippen terug als decoratief 
element.
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SPOREN VAN HET VERLEDEN
De keuken bevindt zich op de plek waar vroeger 
de varkensstal was. Dat verklaart meteen 
waarom het plafond lager is. Toch voelt het 
vertrek niet benauwend aan, want de horizontale 
raampartijen laten royaal licht binnenstromen. 
Op de vloer liggen nieuwe patroontegels met 
een oude look. De groene accentkleur op de 
muur steekt fris af tegen het rode plafond en het 
vele hout. Rita tekende een ontwerp met een 
lange kastenwand om de lengte van de ruimte 
optimaal te benutten. Het hout vertoont mooie 
noesten en natuurlijke schakeringen. Voor een 
vleugje rustiek zorgt het kraanwerk: honderd 
procent messing met porseleinen hendels van het 
exclusieve Kenny & Mason via Taps & Baths. Het 
deurbeslag in smeedijzer is van Dauby.



CHARMANT COMFORT
Zoals elk ontwerp van Eiken Project werd deze keuken van 
a tot z in massief eiken uitgevoerd, inclusief zijwanden en 
legplanken. En dat alles volgens de regels van het ambacht 
met pen-, gat- en zwaluwstaartverbindingen. De uitstraling is 
landelijk, de indeling functioneel en het comfort eersteklas. 
Zo verzoent deze keuken een doorleefde look met moderne 
toestellen en slimme snufjes om kasten en lades moeiteloos te 
openen en te sluiten. 
 
In het hoge element naast de koelkast werd de oven netjes 
geïntegreerd. Verder zien we nog leggers om kookboeken uit 
te stallen. In de opening die uitgeeft op de woonruimte staat 
een lage buffetkast. Die biedt extra opbergruimte en zorgt 
voor een optische verbinding met de living en de eetkamer.

GRANDIOOS GEBINTE
De grote, open woonruimte is adembenemend door de 
robuuste balken en gewelven. Hier komt de honderd jaar 
oude geschiedenis van het pand tot zijn recht. Een deel van 
de wanden toont ‘naakte’ recuperatiestenen. De rest werd 
traditioneel afgewerkt met leem en kalk. Er kwam geen lik 
verf aan te pas; de kleurpigmenten zitten rechtstreeks in 
de kalk. Op de vloer ligt een verouderde gezoete Belgische 
blauwe hardsteen voor een mooi contrast met het oude hout. 
De inrichting is sober en houdt het midden tussen landelijk 
en klassiek. Zo gaat alle aandacht naar het houten gebinte dat 
van deze woning een unicum maakt.
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Het vakmanschap van 
Eiken Project steelt ook de 
show in de badkamer. Het 
massieve wastafelmeubel 
oogt ingetogen landelijk 
en combineert massief 
eiken met natuursteen.
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BADEN IN ROMANTIEK
Het meubilair is deels nieuw en deels afkomstig van 
antiekwinkels. Enkele accessoires hebben een grote emotionele 
waarde voor de bewoners, zoals de miniatuurkoetsen. Rita’s 
ontwerptalent en het vakmanschap van Eiken Project stelen 
ook de show in de badkamer. Ook daar pronken prachtig 
bezette kalkmuren en romantische patroontegels. Het massieve 
wastafelmeubel oogt ingetogen landelijk en combineert 
massief eiken met natuursteen. Het kraanwerk van Taps & 
Baths, inclusief de handdoekhouder, rijmt authentieke charme 
met de nieuwste technologie; het beste van twee werelden. Het 
ligbad op pootjes en de zachtblauwe wanden onderstrepen de 
romantiek in dit sierlijke vertrek.

VAKMANSCHAP 
IN DIENST VAN LEVENSGELUK
De slaapkamer van het stel ademt een koloniale stijl met 
spullen die de bewoners uit hun vorige woning meebrachten. 

Eiken Project vervaardigde enkel de dressing: authentieke 
eenvoud op zijn mooist. 
 
Deze bijzondere woning werd gerenoveerd en ingericht met 
veel liefde en respect voor het verleden. Het meesterschap 
van Eiken Project tilt het huis naar een nog hoger niveau. Het 
massieve eikenhout, het elegante kraanwerk en de speciale 
wandtechnieken zijn een ode aan het verleden. Tegelijk 
trotseren ze moeiteloos de tand des tijds omdat ze wars zijn 
van trends. En juist daarin schuilt de kracht van Eiken Project: 
meesterlijk maatwerk dat zich plooit naar de architectuur van 
het huis en de levensstijl van de bewoners.

Met dank aan: EIKEN PROJECT - Dorpsstraat 58, 2940 Stabroek
Tel: +32 496 37 83 32 - info@eikenproject.eu
www.eikenproject.eu
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