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Ernst van Schelven en Richard Hoogendoorn, Schoonhoven keukens, Schoonhoven

SCHOONHOVEN 
KEUKENS LEVERT 
ÉCHT MAATWERK
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Prachtige keukens, mooie badkamers en fraaie interieurs. Schoonhoven Keukens 
realiseert uw droomhuis in onze eigen werkplaats in de oude melkfabriek. Wij 
vertalen uw wensen in een creatief ontwerp en leveren écht maatwerk, zonder 
beperkingen. Omdat we alles zelf maken, denken we niet in hokjes of standaard
oplossingen. Wij kunnen elk interieuronderdeel op maat maken. Of u nu in een 
grachtenpand, boerderij, appartement of dijkhuisje woont: iedere ruimte kunnen 
wij, met onze eigen vakmensen, onder handen nemen. Daarbij ontzorgen wij van 
a tot z, van ontwerp tot oplevering. U heeft er geen omkijken naar. De regie ligt 
bij één persoon. Samen komen we tot een keuken die bij u én uw interieur past!

MET EEN LIEFDE VOOR 
HOUT CREËREN WE 
DUURZAME KEUKENS
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Ruim vijftig jaar timmert Schoonhoven Keukens aan de weg, letterlijk. We maken 
namelijk alles zelf in eigen werkplaats. Onze timmerlieden verstaan hun vak. Ze 
leveren tot op de millimeter vakwerk, zijn flexibel en denken óók bij de uitvoering 
en installatie creatief mee. Dit betekent dat we voor iedere ruimte oplossingen 
kunnen bieden. Schoonhoven Keukens creëert keukens, badkamers en andere 
interieurdelen op maat, zoals kozijnen, kasten, deuren, kamerensuite, een schouw 
of radiatorombouw. We werken met duurzaam, massief hout of plaatmateriaal. De 
constructies worden gemaakt met bijvoorbeeld zwaluwstaartverbindingen voor de 
laden en penengatverbindingen voor de paneeldeuren.
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Schoonhoven Keukens is tevens aannemersbedrijf. Het maatwerk dat wij leveren, 
beperkt zich daarom niet tot de keukens en badkamers, maar geldt ook voor 
complete verbouwingen en aanpassingen van de ruimte. Dit doen wij met respect 
voor het huis. We hebben een scherp oog voor bestaande details en profilering. 
Omdat wij alles zelf realiseren in onze werkplaats, is maatwerk bij ons echt op 
maat. Als u bijvoorbeeld een volledig handgemaakte, massief eiken houten keuken 
wilt, inclusief kasten en laden van massief eiken en een bijpassende tafel en bank, 
dan zorgen wij daarvoor. Dit betekent dat iedere ruimte die wij opleveren, uniek is!

IEDERE KEUKEN, 
BADKAMER OF 

INTERIEUR IS BIJ ONS 
UNIEK
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Opvallend aan onze keukens zijn onder andere de diepe werkbladen. Daardoor 
oogt de keuken ruimtelijk, stoer en stevig. Bovendien heeft u meer ruimte om te 
koken en diverse spullen neer te zetten. Ook ontstaat meer bergruimte omdat 
wij de kasten en laden op volle diepte maken. Naast handgemaakte keukens, 
badkamers en interieurs is Schoonhoven Keukens leverancier van fabrieks
keukens zodat we voor ieder budget een keuken kunnen leveren. Meestal 
geven wij daar een touch aan door aanvullende maatwerkproducten, zoals een 
prachtige houten schouw of een bijpassende servieskast. Waar u ook voor kiest, 
onze inzet en passie voor schoonheid en kwaliteit zijn altijd groot! 
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Vertrouwen is het sleutelwoord in onze relatie met u. Afspraak is afspraak. 
Heel transparant. We werken met een no nonsens mentaliteit. Met gevoel 
voor stijl en liefde voor hout creëren we duurzame keukens, waar u na 
25 jaar nog steeds plezier van heeft. Onze service strekt zich uit over 
jaren. Schoonhoven Keukens staat u graag met raad én daad bij als u 
bijvoorbeeld na verloop van tijd een aanpassing of renovatie van uw keuken 
en badkamer wilt, omdat uw wensen veranderen. Door onze jarenlange 
ervaring, kennis en vakmanschap kunnen we elke verandering perfect 
afstemmen op uw huis en interieur. Schoonhoven Keukens is er voor ú! 
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Het mooist aan onze landelijke keuken? De eikenhouten schouw met de 
marmeren tegeltjes boven het dieprode inductiefornuis. De dessintegels 
daar van komen uit Rome, die brachten we mee van een reis. Schoonhoven 
Keukens heeft wandtegeltjes erbij gezocht. Dat typeert Schoonhoven 
Keukens, ze denken goed met je mee!’

Wim en Caroline

13
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Caroline en Wim wilden graag een keuken op maat én een grote keuken. 
Nu is een grote keuken ook elders te kopen, maar voor een kwalitatief 
goede keuken op maat, helemaal naar wens, is een keukendesigner nodig. 
Zo kwam Schoonhoven Keukens, op redelijke afstand van hun woonplaats, 
in het vizier. ‘We zijn goed geholpen door Schoonhoven Keukens. Ze waren 
betrokken, waren flexibel en niets was teveel. Bovendien sprak de stijl van 
hun keukens ons aan. Het resultaat mag er zijn: we hebben een prachtige 
landelijke keuken, die uitstekend past bij onze eikenhouten meubels in de 
woonkamer.’

‘ONZE DESSIN
TEGELTJES 
KOMEN UIT 

ROME’
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De ruime, landelijke keuken heeft opvallende details en elementen. Bijvoorbeeld 
de ronde hoeken van de kasten, het kookeiland en het terrazzo blad wat bij hen 
thuis volledig op maat gemaakt is. Het terrazzo blad is daardoor volledig naad loos 
met mooie details als de afwatering bij de spoelbakken en ronde opsmeringen 
aan de achterzijde van de keuken doorlopend als sokkels onder de eikenhouten 
schouwkastjes. Het kookeiland is erg ruim en voorzien van twee spoelbakken; 
een derde, ronde spoelbak is verwerkt in het keuken blad naast het fornuis. ‘Daarin 
kan ik heel handig groenten en fruit afspoelen: het vergiet blijft erin hangen’, 
vertelt Caroline. In de kastenwand zitten glas-in-loodraampjes met kleuren die 
terugkomen in de keuken. Zo vormt alles een harmonieus geheel.

‘SCHOONHOVEN 
KEUKENS DENKT 

GOED MET JE MEE’

16 
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Een pareltje is het inductiefornuis met nostalgische uitstraling van het 
Franse merk Lacanche. ‘We wonen in een gasloze wijk en dit is een prima 
alternatief voor een gasfornuis’, vertelt Caroline. ‘Het werkt uitstekend. Heel 
bijzonder is de garingsoven voor het bereiden van stoofschotels of het 
garen van vlees op een gelijkmatig lage temperatuur.’ Daarnaast hebben 
Wim en Caroline een magnetron en een volautomatische koffiemachine. ‘Ik 
ben helemaal verslingerd geraakt aan de cappuccino’, lacht Caroline. Blij 
zijn ze ook met de USB-aansluiting in het werkblad en de barstoelen aan 
het kookeiland. ‘Praktisch en gezellig. Onze keuken is helemaal compleet, 
we zijn zeer tevreden. Hij voldoet helemaal aan onze wensen!’ 

17
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Met dank aan
Wim en Caroline
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze prachtige houten handgemaakte keuken van Schoonhoven Keukens 
voldoet aan alle wensen. Het is een echte leefkeuken, die past bij ons 
gezinsleven.’

Jan Willem en Marleen

19
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Omdat Schoonhoven Keukens goed bekend staat, stapten Jan Willem en 
Marleen op een dag bij deze keukenzaak naar binnen. Van die beslissing 
hebben ze nooit spijt gehad. ‘De samenwerking met Richard Hoogendoorn 
van Schoonhoven Keukens was heel prettig. De betrokkenheid was groot. 
Richard dacht goed mee, zowel over de vormgeving als de inrichting.’

DE KEUKEN IS 
GEMAAKT VAN 
KAASPLANKEN

20 
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Het mooiste aan de keuken? Marleen en Jan Willem aarzelen geen moment: 
‘De kaasplanken. Onze keuken is daarvan gemaakt. Zó mooi! Ook naast de 
afzuig kap zijn twee kaasplanken aangebracht, voorzien van spotjes.’ Het uit-
stekende lichtplan zorgt ervoor dat het werkblad voldoende verlicht is. ’s Avonds 
zorgen de lampen voor sfeer. Jan Willem geeft aan dat het totaalplaatje klopt. 
‘De houten keuken is één geheel qua kleur, stijl en uitstraling en past helemaal 
bij de rest van het huis.’

22 
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Het keramische keukenblad is heel praktisch. ‘Het is zo sterk dat je er 
hete pannen en ovenschalen zonder problemen op kan zetten. Het blad 
is duur zaam, onderhouds vrij en hygiënisch.’ Marleen houdt van creatief 
koken. Daartoe maakt ze gebruik van de inductiekookplaat en oven met 
veel verschillende functies. In deze oven kan ook het zelfgemaakte brood 
goed rijzen. Heel handig is het zelfreinigende vermogen van de oven bij een 
tempe ra tuur van maar liefst vijfhonderd graden. Het gezelligste moment 
in de keuken? Als Jan Willem met de kinderen pannenboeken bakt, of 
als Marleen met de oudste kookt of met de jongste cakejes bakt: ‘Mooie 
familiemomenten!’

‘ONZE KEUKEN 
PAST HELEMAAL 

BIJ HET HUIS’

23
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Met dank aan
Jan Willem en Marleen
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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INDUSTRIEEL

37

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37 28-09-20   15:0928-09-20   15:09



INDUSTRIEEL

37

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37 28-09-20   15:0928-09-20   15:09



Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Met twee werkplekken en een prachtige, grijsblauwe hoge kast hebben 
we een moderne keuken helemaal naar wens. Eén die perfect past in de 
ruimte.’

Pieter en Tanja

73
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Hun vorige keuken kochten Tanja en Pieter ook tot grote tevredenheid bij 
Schoonhoven Keukens. Zonder aarzelingen stapten ze daarom opnieuw 
over de drempel bij deze keukendesigner in Schoonhoven. ‘We hebben 
uitstekende ervaringen met Schoonhoven Keukens. Ze zijn erg goed in 
maatwerk en denken prima met je mee: ze kunnen echt uit de voeten met 
je ideeën. Zo kom je samen tot een nieuwe keuken en dat is heel prettig’, 
zegt Pieter.

‘SAMEN KOM JE TOT 
EEN NIEUWE KEUKEN, 

EN DAT IS PRETTIG’
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Opvallend aan de moderne keuken van Pieter en Tanja zijn de twee 
werkbladen met witte brede laden aan weerszijden van de ruimte. ‘We 
houden van samen koken, en met deze opstelling kan dat uitstekend’, 
zegt Pieter. De belijning is strak, de zichtlijn loopt zo de tuin in. Twee zitjes 
flankeren de grote raampartij, wat heel uitnodigend is. Niet alleen om er 
gezellig bij te komen zitten als er iemand aan het koken is, maar ook voor 
een heerlijk hapje en drankje of een ontbijtje. Bovenkastjes ontbreken, 
waar door het ruimtelijk effect groter wordt.
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De prachtige grijsblauwe of liever gezegd Frans-grijze kastenwand, 
opgetrokken naar boven, is een idee van Tanja. ‘Anders heb je daarboven 
een loze ruimte van twee meter. Nu zijn de hoge kasten niet alleen een 
eyecatcher, maar je hebt ook nog eens heel veel opbergruimte’, zegt 
Pieter. Als Tanja en Pieter in de keuken staan, maken ze graag gebruik 
van uitstekende keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat met het 
downdraft-afzuigsysteem, een stoomoven en combi-oven. ‘De strakke 
keuken is enerzijds functioneel en praktisch in gebruik, anderzijds is onze 
keuken mooi en strak. De keuken is precies zo geworden als we wensten!’ 

‘ONZE KEUKEN 
PAST PERFECT 
IN DE RUIMTE’
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Met dank aan
Pieter en Tanja
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken van Schoonhoven Keukens is uitgesproken landelijk, maar 
ook modern, met een stoer keukeneiland. Hij past perfect bij ons huis. De 
keuken is tegelijk praktisch en daardoor passend bij ons gezin. Heel fijn!’

Ingrid en Jeroen
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‘Alles moest op de schop. We wonen in een monumentale boerderij uit 1859. We besloten 
tot verbouw om een open doorgang naar de eetkamer – die vroeger kaaskamer was – te 
realiseren. Zo zou een grote ruimte ontstaan voor een prachtige woonkeuken. We zochten 
een keukenzaak die alles op maat zou kunnen realiseren. Die vonden we in Schoonhoven 
Keukens en daar hebben we geen moment spijt van gehad. Richard van Schoonhoven 
Keukens trok samen met ons op: we ontwierpen samen de keuken en zochten ook 
samen de materialen en elementen uit. Ik ben regelmatig teruggegaan om de punten op 
de i te zetten, zoals de wassing van het hout. Ook bezochten we hun werkplaats. Daar 
zagen we hoe onze houten deuren ambachtelijk gemaakt werden, degelijk en vakkundig. 
Die wederzijdse persoonlijke betrokkenheid vonden we erg fijn’, zegt Ingrid.

‘ONZE KEUKEN IS 
VOLLEDIG OP MAAT’
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Heel bijzonder is de spoelbak in het strakke en moderne keukeneiland. ‘Het is namelijk 
een oude voederbak. Het was echt onze wens om die te laten integreren, en dat 
lukte! De voederbak – die niet recht en haaks is – is namelijk aangepast, waardoor 
deze naadloos onder het keukenblad is gemaakt. Bijzonder in deze keuken is ook de 
combinatie van de oude eikenhouten balken en het nostalgische Falcon-fornuis met 
het strakke keukeneiland, waar we tevens met z’n allen aan kunnen zitten.’ De massief 
eikenhouten fronten kunnen niet kromtrekken, er is namelijk onzichtbaar staal in verwerkt. 
‘Het binnenwerk van de kasten is eveneens van massief eiken. De laden hebben 
ook binnenladen met zwaluwstaartverbindingen als mooi detail’, vertelt Ingrid verder. 
De smeedijzeren grepen op de kasten zijn van Dauby.
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‘ONZE KASTEN ZIJN 
VAN MASSIEF EIKEN’

Het Falcon-fornuis zat al in de woning, dus die hebben Jeroen en Ingrid 
laten herplaatsen. In de nis zijn fraaie zelliges (Marokkaanse tegeltjes) 
aan    gebracht. Het keukenblad is van keramiek met betonlook, dat mooi 
contrasteert met de oude elementen. ‘Het is een keuken die heel praktisch 
is en waar we heerlijk kunnen koken en bakken. Anderzijds is de landelijke 
keuken een gezellige leefruimte waar we als gezin heel graag zitten; waar 
onze drie kinderen tekenen of achter de laptop kruipen. We zijn echt zeer 
tevreden over de samen werking met Schoonhoven Keukens maar ook 
enorm blij met het resultaat: landelijk én modern, praktisch, gezellig en erg 
mooi!’
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Met dank aan
Ingrid en Jeroen

84 

Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   84Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   84 25-09-20   20:4625-09-20   20:46



K
E

U
K

E
N

I
N

S
P

I
R

A
T

I
E

Lopikersingel 11 n 2871 AP Schoonhoven
T 0182 – 38 30 18 n I schoonhovenkeukens.nl n E info@kcschoonhoven.nl

pag 00_Omslag.indd   21pag 00_Omslag.indd   21 28-09-20   12:3628-09-20   12:36


