
- Meubelmakerij Zwiers & Zonen -

Pure materialen

Gespecialiseerd in: Keukens, interieurs, houten meubels en vloeren
Vakmanschap: Eigen werkplaats en interieurontwerp
Adres: Bossinkkamp 2a, 7683 SL Den Ham (NL)
Telefoon: +31(0)546/67.16.01 - Fax: +31(0)546/67.17.28
E-mail: info@meubelmakerijzwiers.nl - Website: www.meubelmakerijzwiers.nl 
Openingsuren: Dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur. ‘s Avonds op afspraak.
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Meubelmakerij Zwiers & Zonen in Den Ham oogt als een klein
museum. In de Timmerkamer bijvoorbeeld komt u oude schetsen van
‘de Schrijnwerker’ tegen of ziet u een verzameling oude beitels, zagen
en hamers. Meubelmakerij Zwiers & Zonen is dan ook een bedrijf met
een meer dan honderdjarige traditie.

Veel van de keukenontwerpen van meubelmakerij Zwiers & Zonen zijn geïnspi-
reerd door oude meesters uit de negentiende eeuw zoals de Nederlandse Willem
Noorlander en de Schotse Charles Rennie Mackintosh. Volgens Rudy Zwiers,
eigenaar van het keukenbedrijf uit Den Ham, was Mackintosh behalve architect
en kunstenaar ook één van de belangrijkste meubelontwerpers uit zijn tijd:
“Mackintosh streefde ernaar om architecturale en decoratieve elementen in zijn
werk te integreren. Hij heeft prachtig gedetailleerd meubilair ontworpen.” Het
bekendste zijn de houten stoelen met hoge ruggen, maar Mackintosh ontwierp
ook ander meubilair en zelfs klokken. Ook Noorlander was een groot ontwerper
die een passie had voor tekenwerk en detaillering. Hij en Mackintosh zetten een
eigen stijl neer, net als meubelmakerij Zwiers & Zonen.

Kern van de zaak
Het neerzetten van een eigen stijl ontstaat niet vanzelf. Vaak betekent het hard
werken en weer bijschaven. Dat laatste zelfs letterlijk. Toch is juist daardoor
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meubelmakerij Zwiers & Zonen toonaangevend geworden in
keukens op maat. Hoewel Zwiers net als de oude meesters
van weleer prachtig gedetailleerd meubilair maakt, en zelfs
complete interieurs, blijft de kern van de zaak de ambachtelij-
ke keuken.

Concurrerend
Onlangs rondde meubelmakerij Zwiers & Zonen twee heel
aparte projecten af. Rudy: “De eerste was een strakke, maar
toch nostalgische keuken. De vaatwasser is, net als de mag-
netron, verborgen achter drie ladefronten. Ook hebben we er
een apart wijnrek in verwerkt en vrij moderne kranen
gebruikt.” Bij het tweede project ging het om een zwarte keu-
ken met een mooie lambrisering en met keukenkastjes van
zwart essen, in hoogglans afgelakt. Bijzonder is dat er in de
keuken, behalve achter het fornuis, geen tegeltjes zijn
gebruikt. Boven het aanrecht is een lambrisering gemaakt.
De eigenares heeft rode accessoires gebruikt, waardoor het
zwart nog meer opvalt. Voor de vloer is wit gemêleerd terraz-

zo toegepast, net als voor het werkblad. “Behalve in maat-
werk zijn we ook in terrazzovloeren heel concurrerend.”

In de genen
Het sterke punt van meubelmakerij Zwiers & Zonen is het
ambacht. Een ambacht dat in de genen lijkt te zitten. Rudy: “We
komen uit de timmerfamilie van Platjan. ‘Platten’ was de oude
huisnaam van Zwiers. Platjan maakte al rond 1900 eenvoudige
meubels, maar ook wagens en zelfs doodskisten.” Bij meubel-
makerij Zwiers & Zonen is niets standaard, zoveel is duidelijk.
Maten, ontwerp en kleurgebruik worden tot in detail afgestemd.
Daarbij werkt Zwiers & Zonen als een van de weinige keuken-
bedrijven met hoogwaardige lak, waarmee een op maat ge-
maakte keuken netjes afgewerkt kan worden. Want een bevlo-
gen vakman zoals Rudy vindt dat alles tot in de puntjes afge-
werkt moet zijn: “Waarom heb je anders een keuken op maat?”

Country & western
Een nog te maken keuken is van een aparte klasse en bestemd
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voor de Melody Ranch, een Amerikaanse ‘guestranch’. De
ranch – in Nederland overigens de enige in zijn soort – is
helemaal in Amerikaanse stijl gebouwd. Rudy: “Voor deze
ranch wordt een ‘log’ gebouwd. Een ‘log’ is een woning die
uit héle boomstammen wordt vervaardigd. Wij zorgen voor
een mooie bijpassende Amerikaanse keuken in stijl.” Country
& western dus? “Dat betekent onder andere deuren van vier
centimeter dik. En natuurlijk robuust, doorleefd eiken dat
mooi mat wordt afgelakt. Voor het blad zal er zwart antraciet
worden gestort.” In de keuken komt ook een bar, wat natuur-
lijk precies in het Amerikaanse plaatje past.

Gebrandmerkt logo
Ook het gebrandmerkte logo van meubelmakerij Zwiers &
Zonen past prima bij die ruige Amerikaanse stijl. Zo is de cir-
kel weer mooi rond. Want of het nu gaat om een bijzonder
project zoals de ‘log’ of om een ‘gewoon’ exemplaar, geen
enkele keuken verlaat de werkplaats zonder het gebrand-
merkte logo ‘Eerlijk in hout’. Dat betekent dat er bij meubel-
makerij Zwiers & Zonen alleen met pure materialen wordt
gewerkt. Spaanplaat en geplastificeerd hout zijn woorden die
niet thuishoren bij dit bedrijf. Wel puur hout. Voor de keu-
kens en voor het héle huis: “Wij kunnen zelfs elementen
terugzetten in een keuken of schouw of waar dan ook. Zo
gaan we elke keer een stapje verder.” ◆
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