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‘Rudy en Harriët creëren keukens voor iedereen die dol op koken is, 
keukens om iedere dag van en in te genieten’

Al meer dan honderd jaar zit het ambacht familie Zwiers in het bloed. 
Rudy Zwiers is afkomstig van de timmerfamilie van Platjan. “Dat is ’n 
Platten”, zoals het in de volksmond heet, oftewel de oude huisnaam van 
de familie. Meubelmakerij Zwiers richt zich net als 125 jaar geleden 
op massief hout, maar maakt méér dan alleen een keuken. Het bedrijf 
richt zich op het hele interieur. In de showroom wordt een tipje van de 
sluier opgelicht met landelijk getinte badkameronderdelen, woonkame-
relementen, losse meubels en complete keukens. 

OnhOOrbaar 
Dat Zwiers sinds 1900 een timmerfamilie is, kunt u zelf zien in de Tim-
merkamer met antiek gereedschap en zwartwitfoto’s uit de 19e eeuw. 
Maar u ervaart het vooral door de producten die in de eigen werkplaats 
gemaakt worden. Een keuken ziet er niet alleen stijlvol uit, hij heeft 
ook kasten die onhoorbaar openen en sluiten, heeft lades die handig 
zijn ingedeeld en ‘lekker lopen’. Keukens met zorgvuldig geselecteer-

de apparatuur die praktisch is en die het maximaal doet. Een keuken 
waar geen enkele hoek onbenut wordt gelaten, hoe klein ook. Rudy en 
Harriët merken hoe belangrijk klanten al deze aspecten vinden. “Onze 
werkplaats wordt meer dan vroeger bezocht.”

Zachte cadans
Meubelmakerij Zwiers leverde twee zeer verschillende keukens 
in stijl. Toch hebben ze overeenkomsten. Allereerst hield het be-
drijf alle taken die met de keukens te maken hadden in eigen hand. 
Opdrachtgevers mogen weinig tot geen last hebben van rommel en 
andere ongemakken. De tweede overeenkomst heeft te maken met 
het ontwerp. Beide concepten zijn ritmisch van toon. Symmetrie en 
eenvoud zorgen voor een zachte cadans. De sfeer wordt als vanzelf 
neergezet, vindt ook Rudy: “Opdrachtgevers  brengen hun gevoel 
over in wat ze willen laten creëren. Daarom zijn de eerste gesprek-
ken zo belangrijk.” 

Bij Meubelmakerij Zwiers worden net zo bekwaam keukens ontworpen als badkamermeubelen, schouwen, bibliotheken, 

lambriseringen, hoekbanken, wandmeubels, deuren-en-suite en andere interieurelementen. Alles wat er wordt gemaakt, 

heeft vooral te maken met emotie. De allereerste vraag die Rudy en Harriët Zwiers dan ook graag met u willen delen is: 

waar voelt u zich prettig bij?  Tekst: Anja Bemelen  Fotografie: Hagemeier Fotografie  Advertorial

Keukens om in 
te genieten
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stOere lOOk 
Ruwe, natuurlijke materialen zoals hout, erts en steen werden als ba-
sis voor een fraai keukenontwerp toegepast. In een nieuwbouwwoning 
werd ‘buiten’ als het ware mee naar binnen genomen. De houten fron-
ten kregen metalen grepen, het werkblad van natuursteen  werd letter-
lijk afgehouwen om de stoere uitstraling minutieus te realiseren. 

nauWGeZet cOncept
In de woonkeuken met pittoresk uitzicht werd een fornuis van Viking 
centraal geplaatst. Erboven kwam een afzuigkap die 1.500 m3 kan af-
voeren. “Dat was ook noodzakelijk vanwege de bijkomende barbecue”, 
zegt Rudy. “Het is een fornuis van 1,22 meter met een bakplaat, vier 
branders en een barbecue. Het past precies bij deze mensen. Ze zijn ido-
laat van koken en alles wat ermee samenhangt.” Het fornuis inspireerde 
Harriët tot het maken van een nauwgezet concept. Ze integreerde een 
groot, stoer schiereiland en ontwierp de handgrepen van de fronten 
nauwkeurig en als afgeleide van het Viking-fornuis. Strak en symme-
trisch, in zowel gesloten als open stand. 

bescheiden en charmant
Een haast tegenovergestelde stijl kreeg een keuken in een woning in 
Zetten. In plaats van groot en stoer, werd deze keuken juist beschei-

den en charmant. Net als het pand zelf. De woning heeft veel detail-
lering in de vorm van smalle deuren, hoge plafonds, kleine raampjes, 
glas-in-loodramen en aan de buitenkant fraaie gevels. De keuken werd 
ingericht met een fornuis van Falcon en eikenhouten fronten. Een deel 
van de fronten werd grijsblauw geverfd, het andere deel behield zijn 
natuurlijke charisma. Meubelmakerij Zwiers zorgde verder voor een 
buffetkast op het granieten aanrecht en een witte spoelbak die een paar 
centimeter naar voren verspringt. Geen porseleinen spoelbak, maar een 
van Fireclay: een gebakken vuurvaste steensoort met een hoog alumi-
niumgehalte waardoor het harder is dan porselein. 

elke daG Genieten 
Meubelmakerij Zwiers maakt keukens en interieurs die in overeenstem-
ming zijn met het pand en met zijn bewoners. Zo is ook de samenwer-
king. Alleen door harmonieuze gesprekken kan er een concept ontstaan 
waar klanten zich prettig bij voelen. Wanneer naar een compromis moet 
worden gezocht, bijvoorbeeld door twee tegengestelde smaken van de 
partners, geeft Zwiers huiswerk mee: “We laten beide bewoners alles 
verzamelen wat met kleur, sfeer en vorm te maken heeft. Zo ontstaat 
er een patroon van overeenkomsten waarmee we aan de slag kunnen.” 
Rudy en Harriët creëren keukens voor iedereen die dol op koken is. 
Keukens om iedere dag van en in te genieten.  ◊


