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BEWONERS IN ROCKANJE (NL) SELECTEERDEN HUN KEUKEN OP GROND VAN 
EEN BESTAAND FORNUIS MET LANDELIJKE UITSTRALING. RESTYLE XL MAAKTE 
ER EEN KEUKEN VAN GERECYCLED EIKEN OMHEEN. 

BETON MET OUD EIKEN 
In een vrijstaande, grondig verbouwde notariswoning uit begin negentiende eeuw 
is een keuken gebouwd waarin oud eiken gecombineerd is met beton. De combi-
natie was een specifieke wens van de bewoners in Rockanje. Dennis van Oudenal-
len van Restyle XL: “De bewoners hebben een duidelijke voorkeur voor oude, ge-
bruikte materialen. En dat is nu juist onze expertise: keukens bouwen van oud, 
gebruikt hout.” 

VOORKEUR VOOR OUDE MATERIALEN 
De nieuwe keuken is groot en staat in verbinding met de woonkamer. Het is een 
hoekkeuken met lage kasten die om het fornuis van Lacanche heen zijn gebouwd. 
Dennis: “Niet alleen het gerecyclede hout bepaalt samen met het fornuis de uitstra-
ling van deze keuken. Ook het acht centimeter dikke betonnen aanrechtblad is 
een blikvanger.” Restyle XL maakte verder een stijlvolle kastenwand, eveneens van 
gebruikt eikenhout. In de kast is voldoende ruimte voor een koelkast, vriezer en 
wijnkoeler. Ook voor de boerenschouw – de stenen ballusters leverde de klant zelf 
– gebruikte Restyle XL massief, gerecycled eikenhout. “Ons hout is afkomstig uit 
oude panden. Door de tijd heen wordt het mooier en mooier. Het is een materiaal 
dat eindeloos gecombineerd kan worden.” 

OUD HOUT  
BEPAALT DE  
UITSTRALING

“Dat is nu juist onze expertise: 
keukens bouwen van oud, 

gebruikt hout” 
DENNIS VAN OUDENALLEN, RESTYLE XL

• Kasten en grepen: kasten en laden van gerecycled eikenhout met ambachtelijk gesmede  

 handgrepen van Dauby. 

• Werkbladen: beton van Grezzo

• Kraan: Quooker Combi+ Fusion RVS round

• Apparatuur: fornuis Citeaux 150 van Lacanche, 2 afzuigunits Novy 810 

• Ontwerp en uitvoering: Restyle XL, Kuipersweg 25a, 3449 JA Woerden (NL) 

 tel. +31(0)348 56 27 02, info@restylexl.nl, restylexl.nl
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