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Erik Schepers, Schepers Keukendesign, Anna Paulowna

WE GENIETEN VAN EEN 
PRACHTIG LIJNENSPEL, 
SYMMETRIE EN EEN 
HARMONIEUZE UITSTRALING
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Schepers Keukendesign levert prachtige keukens. Origineel, van een hoge 
kwaliteit en op maat gemaakt. Keukens die getuigen van schoonheid en 
creativiteit. Wij leveren keukens op maat, voor ieder budget. Van ontwerp tot 
oplevering en van sloop tot inrichting houden wij de regie strak in handen. Wij 
laten niets aan het toeval over. De keuken is immers het hart van uw huis! Aan 
de wieg van deze klantvriendelijke bedrijfsvoering staat Erik Schepers. Hij was 
voorheen werknemer in een keuken- en badkamerwinkel en kreeg de kans om 
een gerenommeerd bedrijf over te nemen. Die kans heeft hij met beide handen 
aangegrepen om voor u prachtige droomkeukens te realiseren.

SAMEN MET U 
KOMEN WE TOT 
EEN STIJLVOLLE 
INRICHTING 
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Niets is ons teveel: we kunnen alles zelf maken of laten maken. Wij houden 
rekening met comfort, gebruiksgemak en ergonomie. Stijlen, kleuren en 
materialen passen naadloos bij uw woonkamer. Uw wens staat, net als kwaliteit 
en service, hoog in ons vaandel. Wij zijn flexibel en houden ons voor honderd 
procent aan onze afspraken. In onze showroom treft u vooral moderne, 
minimalistische en sobere keukens aan, maar wij leveren bijvoorbeeld ook 
landelijke of stoere houten keukens. Net als u kunnen wij genieten van een 
prachtig lijnenspel, symmetrie en een harmonieuze uitstraling.
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We geven u graag deskundig advies in onze showroom, maar komen op uw 
verzoek net zo graag bij u thuis. We stemmen ons advies af op uw wensen 
en leefsituatie. We bespreken uw ideeën en meten tevens de ruimte op, zodat 
we u daarna van een passend ontwerp kunnen voorzien. Uiteraard letten wij 
ook op de technische details. Daarna kunt u weloverwogen tot een goede 
keus komen. Schepers Keukendesign streeft altijd naar duurzaamheid, 
functionaliteit, vakkundigheid en een servicegerichte houding. Samen komen 
we tot een stijlvolle inrichting van uw leefomgeving.

WIJ ZETTEN IN OP  
TOPKWALITEIT
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Wij zetten in op topkwaliteit als het gaat om keukens, leveranciers en 
materialen. Wij zijn gewend om kwaliteit te leveren en zorgvuldig en 
accuraat te werk te gaan. Niet zonder resultaat. Sinds 2001 ontvangen 
wij jaar op jaar het keurmerk van de stichting Kwaliteitsbevordering 
Keukenbranche. Onze klanten geven telkens aan zeer tevreden te zijn 
over Schepers Keukendesign. En die tevredenheid willen we uiteraard 
blijven zien! Daarom zullen we ons elke dag blijven inspannen om deze 
kwaliteit te waarborgen.
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Als de keuken is opgeleverd, komen we graag nog even bij u langs 
om u te feliciteren met uw aankoop. Ook lopen we alles nog even na. 
Soms geven we uitleg over het gebruik of het schoonmaken van de 
keukenapparatuur. Zo kunt u meteen aan de slag in uw gloednieuwe 
droomkeuken. Ook als u enige tijd de keuken in gebruik hebt, kunt u ons 
altijd even bellen voor een advies of aanpassing. Met onze service bent 
u verzekerd van jarenlang kook- en woonplezier!
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BINNENKIJKEN BIJ
Ze kregen een imposante ruimte voor de keuken in hun nieuwe woning 
en Sandra en Stephan gaven die een passende invulling: even imposant, 
maar sfeervol en uitnodigend tegelijk. Hun donkere, moderne keuken is 
een heerlijke ruimte geworden om in te werken en te leven en is voorzien 
van alle gemakken die ze zich wensten.

Sandra en Stephan
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Sandra en Stephan lieten zich inspireren in de showroom van Schepers Keukendesign. Ze 
hadden alle vrijheid voor hun keukenontwerp en gingen het proces heel open minded in. ‘We 
hadden wel een paar ideeën. We wilden graag een eiland met een bargedeelte eraan om 
gezellig te kunnen zitten en we dachten aan een donkere keuken, omdat de ruimte licht is’, 
vertelt Sandra. ‘En een grote koelkast en een grote vriezer waren een wens. Die hebben we 
ook gekregen. Maar in kleuren of materialen hadden we ons nog niet echt verdiept.’

GEMARMERD WERKBLAD VAN
KERAMIEK IS DE GROTE

EYECATCHER IN DE KEUKEN
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Bij Schepers Keukendesign vonden ze de stoere, donkere en greeploze 
kastenfronten en het prachtige gemarmerde werkblad van keramiek, 
de onmiskenbare eyecatcher in de keuken. Eiland, hoge wand en het 
keukenblok onder het raam voorzien gezamenlijk riant in bergruimte, 
maar ook in comfort voor de gebruiker. 

‘SENSORKRAAN VAN MISCEA
IS FIJN HYGIËNISCH EN 
MOOI OM TE ZIEN OOK’

De BORA kookplaat valt mooi ‘weg’ in het werkblad. ‘Dat je dankzij de 
kookveldafzuiging geen afzuigkap meer nodig hebt, daar zijn we erg 
blij mee’, ervaren ze. Het werkblad blijft verder vrij, omdat apparatuur en 
kranen een plekje op het aanrecht langs de muur hebben. Ze hebben 
zowel een Quooker als een sensorkraan van miscea. ‘Die hoef je nooit 
aan te raken, wat fijn hygiënisch is. En hij is erg mooi ook.’ In de hoge wand 
hebben Sandra en Stephan naast de al genoemde koelkast en diepvries 
een oven en een combimagnetron – de laatste met warmhoudlade 
eronder, die ook de symmetrie bewaart.
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‘Via onze aannemer kwamen we met Erik Schepers in contact. Het 
gevoel was meteen goed toen we daar kwamen. Er is zó veel mogelijk bij 
Schepers Keukendesign, ook qua maatwerk. Dat was wat we zochten, 
het is allemaal super verlopen.’
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Met dank aan
Sandra en Stephan

18 

Schepers_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18Schepers_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 11-11-2022   07:2311-11-2022   07:23



BINNENKIJKEN BIJ
Het was een bewuste keuze voor Jenneke en Peter om de keuken centraal 
te positioneren in hun nieuwe woning. In deze open keukenopstelling 
hebben ze met alles en iedereen contact in huis en daar genieten ze 
volop van.

Jenneke en Peter
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‘In ons vorige huis stond je tijdens het koken erg alleen te zijn, in een U-vormige keuken in een afgesloten ruimte’, lacht 
Jenneke. ‘Het contact met je omgeving misten we daar erg. In dit nieuwbouwhuis stond de keuken eigenlijk gepland op 
de plaats waar de eettafel staat, maar we hebben ervoor gekozen om dat anders in te delen. Peter kwam zelf met het 
idee om de ruimte horizontaal ‘te breken’ met het kookschiereiland. Daardoor kijk je alle kanten op als je staat te koken, 
heel leuk.’

‘ERIK WAS HEEL GASTVRIJ,
WE KONDEN MET VRAGEN

ALTIJD BINNENLOPEN’
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De grijze keuken met het strakke, minimalistische design (en met de 
‘fingerprint-proof’ fronten) en het werkblad van composiet vonden 
ze bij Schepers Keukendesign. We hebben een aantal zaken bezocht; 
Schepers was de eerste en dat beviel gelijk goed. Het is een relatief 
kleine winkel, maar erg inspirerend. En uiteindelijk was de kwaliteit van 
de keukens het mooist en vonden we er de meeste keuze van allemaal.’

De BORA-inductieplaat met geïntegreerde afzuiging is prettig in het 
gebruik en de Quooker was min of meer een must voor de fervente 
theedrinkers die ze zijn. De koelkast zit onder de oven; een aparte grote 
vriezer hebben Jenneke en Peter in de bijkeuken. ‘Die hadden we al en 
op deze manier hoefden we er geen kastruimte voor in te leveren.’
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Het kookschiereiland met de bar is de verbindende schakel in het interieur en een 
geliefde zitplaats. ‘Ik volg een opleiding thuis en ga altijd lekker aan de bar zitten’, 
vertelt Jenneke, ‘maar ook visite loopt altijd automatisch daarnaartoe. En het is fijn 
om daarnaast nog twee extra kastjes te hebben, die openen met een druksysteem.’

Een fraai decoratief element ten slotte is de design lamp van Jansen & De Bont, de 
plank boven het aanrecht. ‘Die zagen we bij Schepers in de winkel en die moésten 
we hebben. Het contact met Schepers is heel aangenaam geweest. Erik was heel 
gastvrij, we konden altijd binnenlopen als we vragen hadden of stalen mee naar huis 
nemen als we ergens over twijfelden. Daar zijn we erg tevreden over.’

‘TIJDENS HET KOKEN KIJK
JE ALLE KANTEN OP:

HEEL LEUK!’
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Met dank aan
Jenneke en Peter
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Hun voormalige werkmanshuisje (1930) lieten Yvonne en Wim jaren 
geleden uitbreiden met een ruime eetkeuken. Nu, ongeveer vijfentwintig 
jaar later, werd het tijd om de keuken nog eens helemaal te vernieuwen. 
Schepers Keukendesign hielp hen bij het realiseren van deze landelijke 
keuken, in de stijl die bij het karakter van de woning past.

Yvonne en Wim
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‘Ja, dat hoort zo. Vinden wij tenminste’, zegt Yvonne. ‘We wilden nog één 
keer een hele nieuwe keuken hebben en zijn bij Schepers Keukendesign 
gaan kijken om ideeën op te doen. Een zwarte of een witte keuken wilden 
we in ieder geval niet, dat vonden we te modern voor dit huis. Je moet 
er een beetje in kunnen leven.’ De keuze viel op deze warme olijfgroene 
keuken, in combinatie met een stoer werkblad in een grijze betonlook.

EEN LANDELIJKE KEUKEN
DIE BIJ HET KARAKTER
VAN HET HUIS PAST
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In het ontwerp werkte Erik Schepers binnen de contouren van de 
bestaande keuken. Yvonne en Wim wilden de vloer, met vloerverwarming, 
niet openbreken en het leidingwerk ongemoeid laten. De keuken bleef 
in grote lijnen op dezelfde plaats. Het werd alleen een kookschiereiland 
met een lange wand in plaats van de vroegere hoekkeuken. 

De lange schouw aan de muur ten slotte, met het Delfts Blauw erop, 
vormde het kader voor de apparatuur aan de lange wand. ‘Ik ben zelf niet 
zo groot, dus hoger hoefden de kasten ook niet te zijn’, lacht Yvonne. Er 
is slim gebruik van de schouw gemaakt door de nieuwe afzuigkap erin 
te verwerken. Aan het koken op inductie waren ze snel gewend en ook 
de stoomfunctie in de stoomoven wordt inmiddels regelmatig gebruikt. 
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‘De Quooker namen we eigenlijk op advies van Erik, maar die vinden 
we fantastisch nu we hem hebben. Ideaal, ik pak nu elke avond een kop 
thee’, zo is Yvonne enthousiast. ‘En de koelkast is geweldig. We hebben 
er freshladen in, waarin de groenten veel langer vers blijven. Daar zijn we 
heel blij mee!’

KEUKENONTWERP
BINNEN CONTOUREN VAN

BESTAANDE KEUKEN
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Met dank aan
Yvonne en Wim
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BINNENKIJKEN BIJ
De ‘omlijsting’ was het uitgangspunt voor de nieuwe keuken van Marjolein 
en Antoine, die ze vonden bij Schepers Keukendesign. Bij het bijzondere, 
grof aangebrachte donkere stucwerk paste een stoere keuken, met 
natuurlijke kleuren en materialen. De eikenhouten kasten, het antraciete 
blad en de matchende spatlijsten maakten er een prachtig geheel van.

Marjolein en Antoine
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Ze lieten de keuken vervangen toen ze in dit huis kwamen wonen en 
vormden voor zichzelf al een goed beeld van de indeling. ‘Erik Schepers 
heeft ons verder geholpen met praktische tips en handigheidjes voor de 
indeling van de kasten en laden. En hij heeft ons geadviseerd bij de keuze 
van materialen en kleuren. We zijn trots op en blij met het resultaat. Het 
past allemaal perfect bij elkaar.’

‘WE ZIJN TROTS OP 
EN BLIJ MET HET
EINDRESULTAAT’
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Verder was de Quooker een zekerheidje en gingen Marjolein en 
Antoine voor de BORA-inductieplaat af op het advies van Schepers 
Keukendesign. ‘Erik gaf aan dat het de beste keuze was: stil en met veel 
afzuigcapaciteit. We zijn blij dat we erin mee gegaan zijn, hij bevalt erg 
goed.’ De prominente koelkast met wijnklimaatkast, vriezer en koelkast 
met biofreshladen kocht Antoine ook zelf in. ‘Die wilde ik heel graag, ook 
als blikvanger in de keuken.’

Antoine is beroepsmatig deskundig als het om keukenapparatuur gaat, 
als eigenaar van een Expert-winkel. De inbouwapparatuur van AEG – 
vaatwasser en de stijlvolle matzwarte ovens – kocht hij dan ook zelf in. 
‘Een combimagnetron en een stoomoven; voor de laatste zijn we een 
dag op stoomcursus geweest bij AEG en we gebruiken hem steeds 
meer.’
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MOOI MAAR OOK 
HEEL HANDIG: DE PLANK
VAN JANSEN & DE BONT

Nog een stijlvolle eyecatcher is de verlichte plank van Jansen & De Bont. ‘Die laat Schepers 
mooi zien in de showroom, maar het is ook werkelijk heel handig’, vindt Antoine. ‘Wij wilden 
graag iets hebben om de muur te ‘breken’ en deze plank is daar perfect voor, met de 
sfeerverlichting (alle kleuren en lichtsterkten zijn mogelijk, simpelweg door er met de hand 
langs te bewegen) als een super mooi element.’
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Met dank aan
Marjolein en Antoine

84 

Schepers_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   84Schepers_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   84 03-11-2022   11:2403-11-2022   11:24



K
E

U
K

E
N

I
N

S
P

I
R

A
T

I
E

Schepers Keukendesign n Molenvaart 103 n 1761 AC Anna Paulowna
T 0223 - 533 345 n I www.scheperskeukendesign.nl n E info@scheperskeukendesign.nl

pag 00_Omslag 265x265 v2022.indd   19pag 00_Omslag 265x265 v2022.indd   19 25-10-2022   16:1825-10-2022   16:18


