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Het belangrijkste thema bij Meubelmakerij Zwiers & Zonen is het persoonlijke aspect. Rudy en Harriët Zwiers weten dat een 

keuken meer is dan alleen opstelling en de juiste apparatuur. Een keuken is tevens deel van het interieur, met stoffen, kleuren 

en verf die met elkaar moeten matchen. Vandaar dat Meubelmakerij Zwiers & Zonen steeds meer een persoonlijke meubel-

maker wordt.  Tekst: Anja Bemelen  Fotografie: Hagemeier Fotografie   Advertorial

Individueel concept,
persoonlijke beleving

Een keuken is in eerste instantie beleving, waarbij eigenaren Rudy en Harriët 
alle taken uit handen nemen. Ze ontzorgen, fungeren als aannemer voor lood-
gieter of tegelzetter en laten alles soepel verlopen. Want een nieuwe keuken 
moet een feestje zijn. En daar zijn ze druk mee, in het Overijsselse Den Ham. 
Zwiers werkt met een klein team waarbij één meubelmaker leiding heeft over 
één project. Zo weten ze niet alleen met welke keuken ze van doen hebben, 
maar ook welke naam en welk gezicht er bij de desbetreffende keuken horen. 
Door die persoonlijke touch kunnen ze zo nodig ter plekke adequate verande-
ringen en alternatieven in de werkplaats bedenken. 
 
Goede raadGever
Elke keuken die de werkplaats verlaat moet dat zijn wat de klant voor ogen 
had. Om daarvoor te zorgen, willen Harriët en Rudy al tijdens het eerste ge-

sprek erachter komen wat een opdrachtgever wenst. “De opdrachtgever en wij 
moeten elkaar aanvullen”, legt Rudy uit. “We praten in een ontspannen sfeer 
met een kopje cappuccino en voelen aan met welke klant we te maken hebben. 
Niet de kleur of het soort hout, maar weten hoe iemand woont en leeft, is een 
goede raadgever.” 

Binnen handBereik 
Meubelmakerij Zwiers & Zonen wil zo veel mogelijk info vergaren, tot aan 
de vakverdeling van de lades aan toe. Kookt u veel of bakt u liever en heeft 
u ruimte nodig voor springvormen en tulbanden? Wilt u alles binnen hand-
bereik? Bent u al grootouder en wilt u pepernoten maken met uw kleinkind? 
Vragen die de keuken al voor een belangrijk deel inrichten. “Hou je van koken 
of heb je een keuken nodig? Het lijken twee dezelfde vragen, maar zijn het niet. 
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Het hart van de woning is de keuken, het hart van de keuken is het fornuis. 
Anders gezegd: als de magnetron het belangrijkste apparaat in de keuken 
is, dan is er een heel andere keuken nodig.” 

MoodBoard  
Rudy en Harriët willen niets aan het toeval overlaten en denken daarom 
steeds mee. Het advies van Meubelmakerij Zwiers & Zonen aan nieuwe 
opdrachtgevers is dan ook om een moodboard te maken. Door knipsels, 
kleuren en materialen te verzamelen, zien mensen vanzelf hun eigen smaak 
ontstaan. Als rasechte keukenbouwer ontwikkelt Meubelmakerij Zwiers 
& Zonen zich steeds meer tot interieurarchitect voor totaalinrichtingen. 
Daaronder verstaan Rudy en Harriët behalve keukens, ook badkamers, 
lambriseringen, en-suite-kasten met geïntegreerde airconditioning, ser-
vieskasten en zitvensterbanken, sommige zelfs langer dan twee meter. 

WaanzinniG Mooie uiTsTralinG
Dezelfde filosofie die voor keukens geldt, past Meubelmakerij Zwiers & 
Zonen ook in badkamers toe. Een ruimte die net zo persoonlijk wordt be-
leefd. Rudy bedenkt de ruimte als het ware opnieuw met creativiteit en 
aparte materialen, zoals het nieuwe Marmorin sanitair, keramische meu-
bels, gegoten badkuipen of een koperen blad. “Koper is een van de meest 
hygiënische materialen en gemakkelijk te onderhouden”, aldus Rudy. “Het 
heeft een waanzinnig mooie uitstraling, brengt meteen sfeer en is met alle 
andere materialen mooi te combineren.” 

onGeWild TrendseTTend
Hoewel Rudy en Harriët zich niet met trends bezig houden, zijn ze ongewild 
toch trendsettend. De nieuwe combinatie van zwarte en metallic tegeltjes op 
een showroommuur werd ook bij een opdrachtgever toegepast. Waar het ook is 
in Nederland, Rudy en Harriët willen dingen bedenken die nog niet eerder zijn 
gedaan. Creatief zijn is daarbij belangrijk, zoals in het huis van een hoefsmid, 
waar Rudy het beslag van de keukenfronten van gesmede handgrepen voorzag. 

onGedWonGen sFeer
Een bezoek aan Den Ham is meer dan de moeite waard, want behalve dat u het 
kleine museumpje de Timmerkamer met oude, houten machines binnenstapt, 
is er een overzichtelijke showroom met verschillende keukenopstellingen. 
Allemaal ontworpen en vervaardigd door Rudy en Harriët. Ook het bijpas-
sende hakblokeiland dat Rudy puur heeft bedacht voor de spullen die nodig 
zijn voor het gebruik van een Aga-fornuis. In de showroom staan een opera-
tioneel Viking-fornuis zodat ze de bijzondere mogelijkheden hiervan kunnen 
demonstreren. Daarnaast staat er een operationele Aga, want Meubelmakerij 
Zwiers & Zonen is tevens een Aga Living Centre en geeft kookworkshops. In 
het landelijk gelegen bedrijf heerst een ongedwongen sfeer, waarbij Harriët en 
Rudy gewoon Harriët en Rudy zijn en hun trouwe klanten graag op de hoogte 
houden met een persoonlijke kerstkaart of bijvoorbeeld een uitnodiging voor 
een nieuwe kookworkshop. In deze gemoedelijke sfeer staat uw persoonlijke 
beleving centraal en kan de keuze worden gemaakt voor een klassieke of mo-
derne, dan wel strakke of landelijke keuken.  ◊

“Het hart van de woning is de keuken, het hart van de keuken is het fornuis”


