
• Kasten en grepen: massief eikenhouten kasten, laden en fronten met grepen van Dauby 

• Werkbladen: keramiek

• Kraan: uittrekbare Quooker 

• Apparatuur: fornuis van Falcon, afzuigunit van Novy

• Ontwerp en uitvoering: Schoonhoven Keukens & Interieur, Lopikersingel 11, 2871 AP 

Schoonhoven (NL), tel. +31(0)182 38 30 18, info@kcschoonhoven.nl, schoonhovenkeukens.nl
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MASSIEF EIKENHOUTEN KASTEN, VEEL UITTREKLADES, EEN KOOKNIS MET 
TEGELTJES ACHTER HET FORNUIS EN EEN OUDE VOEDERBAK WAAR ALLES 
MEE BEGON. EEN LEEFKEUKEN OP BASIS VAN EEN BOERDERIJSTIJL.

BEGINNEN MET EEN TROG
Ingrid Nuys woont samen met haar man en hun drie dochters in een monumentale 
boerderij uit 1856. In vijf jaar tijd heeft het tweetal de boerderij steeds een beetje 
meer opgeknapt. Vroeger was er nog een kaaskamer, tegenwoordig is deze bij de 
keuken getrokken. Nu is het één grote ruimte, met centraal een spoeleiland met 
zitplaatsen. “De spoelbak in het eiland is een oude trog”, zegt Ingrid. “Daarmee is 
de keuken eigenlijk begonnen. De trog had ik al best lang. Heel onze keuken is op 
die voederbak gebaseerd, daardoor is ook die boerenstijl ontstaan.” Het was een uit-
daging om de trog in het spoeleiland te integreren. “We zijn blij dat Schoonhoven  
Keukens het voor elkaar kreeg.” 

INTENSIEF GEBRUIK 
Het spoeleiland en de massief eikenhouten kasten werden in de werkplaats van 
Schoonhoven Keukens volledig op maat gemaakt. “Dat is onze specialiteit”, zegt 
eigenaar Richard Hoogendoorn. “We maken handgemaakte keukens, badkamers 
en interieurs in onze eigen werkplaats. We zijn ook een aannemersbedrijf, zo-
dat we de klant volledig kunnen ontzorgen.” Richard dacht over elk keukendetail 
na. Het gezin wilde bijvoorbeeld heel graag een betonnen blad, maar keramiek 
met een betonnen uiterlijk bleek een veel beter alternatief. Ingrid zegt: “Richard 
is verschillende keren bij ons thuis geweest om onze stijl en onze manier van le-
ven te proeven. Met drie jonge dochters hebben we ruimte nodig. We gebruiken 
de keuken bovendien heel intensief. ’s Morgens ontbijten we aan de keukentafel,  
’s middags maken de meiden er hun huiswerk of ze nemen vriendinnetjes mee. Ze 
zijn niet meer uit de keuken weg te krijgen!” 

HANDGEMAAKTE 
KEUKEN MET  
LANDELIJK GEVOEL
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SCHOONHOVEN KEUKENS

“Onze meiden zijn niet meer 
uit de keuken weg te krijgen”

INGRID NUYS, BEWOONSTER


