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D e n  H a m  ( N L )  |  M e u b e l m a k e r i j  Z w i e r s  &  Z o n e n

fornuis heeft wel de uitstraling van Aga, maar koken gebeurt op 
een traditionele manier. Meubelmakerij Zwiers is officieel een van 
de zeven Aga Living Centers in Nederland. Vanaf september kunt u 
het nieuwste Agafornuis bewonderen én in de showroom in werking 
zien: de Aga Total Control. 

Meer dan een eeuw
Meubelmakerij Zwiers is een bijzonder sfeervol bedrijf, gelegen tus-
sen de weilanden in het Overijsselse Den Ham. Zwiers is afkomstig 
uit een echte timmerfamilie. Tegenwoordig wordt al het werk met 
moderne gereedschappen verzet, maar aan ‘De Timmerkamer’ in 
de toonzaal af te lezen heeft Zwiers meer dan honderd jaar vakman-
schap in de genen. De familie van Platjan – ‘Platten’  was de oude 
huisnaam van Zwiers – maakte al rond 1900 eenvoudige meubels, 
wagens en doodskisten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam 

Als kastdeuren scheef gaan hangen, keukenfronten niet meer slui-
ten, het ene na het andere apparaat het laat afweten en het geduld 
begint op te raken, dan rest er nog maar een alternatief. “We wilden 
een compleet nieuwe keuken”, vertelt Petra. “De onze was hoogno-
dig aan vervanging toe, omdat de fronten niet meer van deze tijd 
waren en allerlei apparatuur, van koelkast, kookzone, magnetron en 
oven, niet meer naar behoren functioneerde. Liefst wilden we een 
landelijke keuken van massief eiken. Dat vonden we passen in de 
rest van onze woning met en-suitedeuren en glas-in-loodramen. Als 
je al deze aspecten bij elkaar optelt, kom je al gauw uit bij Meubel-
makerij Zwiers.”  

aga ToTal ConTrol
Ook een Aga-fornuis was van belang, maar dan één met een kera-
mische kookplaat. De Six-Four vormde een mooi alternatief. Het 

Datgene wat Meubelmakerij Zwiers & Zonen maakt, hangt altijd samen met emotie. Rudy en Harriët creëren keukens 

van natuurlijke, eerlijke materialen en duurzame kwaliteit voor iedereen die van koken houdt. Met meer dan honderd jaar 

vakmanschap belooft Zwiers niet alleen tot in de puntjes afgewerkte keukens, maar ook lambriseringen, schouwen, vloeren, 
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Rudy Zwiers het bedrijf over. Hij wist nostalgie te combineren met 
het vakmanschap en de technieken van nu. Net als de tafels uit de 
vorige generaties dragen zijn keukens een gebrandmerkt logo.

een sChouw MeT ‘sMoel’
Zwiers gebruikt alleen puur en massief hout. Zowel voor de keuken, 
als voor lambriseringen, badkamers, bars, bibliotheken, het complete 
interieur, maar ook voor details. Zoals twee ladekasten die over el-
kaar heen kunnen schuiven, een rek voor vergiet en andere kookbe-
nodigdheden en een schouw met een grote rand. “Het is een schouw 
met ‘smoel’”, vertelt Petra. “Daaronder wilden we een tegeltableau 
dat nog van Wims grootvader is geweest. Zwiers heeft dat allemaal 
verwezenlijkt, ook de gewaagde blauwe kleur, de houten vloeren en 
de inbouwkasten. Daardoor hebben we nu een keuken voor het leven.” 

PriMa bewegen
Massief hout was ook voor Erna en Gerlo een bewuste keuze. Meu-
belmakerij Zwiers werd hen door een aannemer aanbevolen, omdat 
Zwiers met eerlijke materialen werkt. De keukenkasten en -lades 
zijn bijzonder stevig door het massieve hout. “Je kunt er zelfs in 
staan.” De lades maakte de meubelmaker van eikenhout, de kastjes 
van Canadees maplewood. Speciale wens was een gezellige koffie-
hoek aan de zijkant van het Falcon fornuis. In de koffiehoek ver-
vaardigde Zwiers een nis zodat apparaten aan het zicht onttrokken 

werden. “We kunnen ons prima bewegen, doordat alles in kasten is 
ingebouwd, ook de koel-vriescombinatie. Bovendien heeft hij van 
oud eiken een klaptafel gemaakt, iets hoger dan een normale tafel. 
Als je hem dichtklapt vormt hij één lijn met de keukenkasten.” 

drieMaal auThenTiek 
De stoere, landelijke keuken heeft een lichtbeige kleur met een haast 
voorzichtige tint groen erin. “Daarin heeft Zwiers ons erg goed ge-
adviseerd. De taupe kleur op de muren matcht prachtig in het ge-
heel. Door het daglicht oogt het steeds weer anders.” Ook de vloeren 
en het aanrechtblad van terrazzo passen mooi in deze keuken. Beide 
zijn gemaakt in een authentieke kleurstelling uit het begin van de 
twintigste eeuw. De authentieke pompkast die Zwiers vervaardigde 
maakt verder duidelijk waarom dit een landelijke keuken is. 

VooruiTgang
Een lastige kwestie was een berging die niet functioneel werd ge-
bruikt. “Wij wilden graag de berging bij de keuken betrekken. 
Zwiers maakte meteen bij het eerste gesprek een schets die ons bei-
den aansprak. Hij maakte een entree met een ruime kast en een 
handgemaakte kapstok die helemaal in eenheid is met de rest van 
het huis. Als je nu binnenkomt, heb je meteen zicht op de fraaie 
schouw. Bovendien hebben we nu aan alle kanten licht in de keuken. 
Ik vind het een hele vooruitgang!” ◊
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