“Het gaat altijd om
unieke ontwerpen”

Innovatie mixt
met oud
vakmanschap
Natuurlijk is het idee belangrijk. Maar het gaat er bij een goede meubelmaker
om dat wensen en praktische eisen een mooie vertaling krijgen van de vakman. Meubelmakerij Zwiers combineert moderne technieken met traditioneel
handwerk en maakt zo de droomkeukens die de klanten wensen.
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“Een kok kijkt anders naar een werkblad
dan iemand die snel, snel wat kookt”
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“Het is prachtig dat we telkens weer mooie dingen
mógen maken”, benadrukt Rudy Zwiers van
meubelmakerij Zwiers. Uit zijn manier van praten
blijkt dat zijn werk absoluut zijn hobby is en dat
hij elke klant opnieuw dankbaar is voor de unieke
opdracht. In verreweg de meeste gevallen is dat een
opdracht om een keuken te maken. Bij de keukens ligt
zijn passie. “Wij leveren handwerk dat bijna
niemand meer kan maken. Het gaat altijd om unieke
ontwerpen. Natuurlijk hebben we de moderne
machines en materialen, maar we gebruiken ook nog
de oude beitels.”
Koper
De combinatie van innovatie met degelijk oud vakmanschap houdt Zwiers voortdurend geïnspireerd.
En daarbij verbaast hij zichzelf nog steeds. “Wij verkopen nu bijvoorbeeld als enige in Nederland
koperen werkbladen. Dat is min of meer toevallig
gegaan. Ik zag zo’n werkblad in een keuken in een oud
huis waar ooit een koperslager en smederij had gezeten. Hartstikke slim natuurlijk, koper is het meest
hygiënische materiaal dat er bestaat. Daar wil geen
bacterie op leven. Ga maar na, bier wordt er ook in
gebrouwen en ketels waren van koper.”
Zwiers begint pas met ontwerpen als hij weet wat de
klant in de nieuwe keuken gaat doen. “De keuken
is meestal de ontmoetingsplaats in het huis. Ik wil
weten wat de klant er doet en met wie en hoeveel tijd
iemand dagelijks in een keuken doorbrengt. Natuurlijk
gaat het om eten, maar een kok kijkt anders naar
een werkblad dan iemand die snel, snel wat kookt en
vooral geniet van de sociale functie van de ruimte.
Dat moet ik allemaal weten voordat we kunnen gaan
ontwerpen.”
Koken
De landelijke, Engelse sfeer spreekt Zwiers wel aan.
Een recente reis naar Engeland heeft hem weer
nieuwe inspiratie gegeven. Om zijn passie voor keukens te benadrukken zijn er in de showroom in
het Overijsselse Den Ham ook regelmatig kookdemo’s.
“Zo laten we zien wat je kunt in een keuken.
Uiteindelijk ga je er toch in koken. Het is net als met
een auto, die koop je ook om erin te gaan rijden.”

“De keuken is meestal de
ontmoetingsplaats in huis”
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Juist omdat het om unieke ontwerpen en veel handwerk gaat, kan de meubelmakerij bijna alle
keukenwensen in vervulling laten gaan. “Gekke wensen? Daag me maar uit. Als het maar van hout is. Het
is leuk om bijzondere ideeën te vertalen naar de praktijk. We hebben bijvoorbeeld wel eens op verzoek
een onzichtbare lade gemaakt, zoals in oude Engelse
bureaus ook van die geheime lades zitten.”
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