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Eelco Ronner, Schelde Keukens, Hoogerheide

ALLE TIJD OM EEN 
WELOVERWOGEN 
KEUZE TE MAKEN
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Onze showroom in Hoogerheide biedt een keur aan prachtige 
keukenopstellingen: mooie, moderne keukens in uiteenlopende stijlen en 
voorzien van alle gemakken en de nieuwste technische snufjes. Maar bovenal 
biedt Schelde Keukens begeleiding. We geven je alle tijd om een weloverwogen 
keuze te maken – het gaat tenslotte om een grote aankoop die je voor jaren 
doet – en staan je gedurende het hele proces met raad en daad bij.

IEDEREEN KAN 
SLAGEN BIJ 
SCHELDE KEUKENS
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In een iconisch winkelpand in Hoogerheide maakte Eelco Ronner in 2021 
werkelijkheid van zijn droom. Na meer dan vijftien jaar keukenadviseur te zijn 
geweest bij gerenommeerde specialisten elders in het land opende hij toen zijn 
eigen zaak: Schelde Keukens. ‘In onze showroom laten we zien wat we kunnen 
en we kunnen veel. Met een team van specialisten om me heen kunnen we 
klanten van A tot Z ontzorgen; van advies en ontwerp tot montage en oplevering, 
inclusief (desgewenst) demontage van de oude keuken.’
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Iedereen kan slagen bij Schelde Keukens. We presenteren alle stijlen in onze 
showroom: strak design, eigentijds landelijk, stoer industrieel. Daarnaast vinden 
we een mooie oplossing voor elke ruimte, van relatief eenvoudige opstellingen 
tot uitgekiend maatwerk. Allemaal van topkwaliteit, dat is de gemene deler. 
Graag komen we bij de klant thuis op bezoek, zodat we het keukenontwerp 
optimaal kunnen afstemmen op de woon- en leefsituatie. 

ÉÉN AANSPREEKPUNT 
VOOR ALLE 

WERKZAAMHEDEN
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Eerlijkheid en transparantie staan voorop in onze begeleiding. Geen 
druk om snel te beslissen, geen sprake van afdingen of gratis extraatjes, 
maar gewoon een duidelijk onderbouwde en scherpe offerte. En onder 
het genot van een goede kop koffie vertellen we wat je daarvoor van 
ons mag verwachten. We nemen alle tijd om samen tot de beste keuzes 
te komen; de keuzes die we in de situatie van de klant zelf ook zouden 
maken.
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In Schelde Keukens heb je één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden 
die bij de installatie van de nieuwe keuken komen kijken. Leidingwerk, 
elektra, stucwerk; we beheersen alle facetten van ons vak en kunnen 
daardoor de planning strak houden van begin tot eind. Ook na oplevering 
kun je op ons bouwen. Zijn er zaken die nazorg verdienen, dan staan we 
altijd voor je klaar!
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BINNENKIJKEN BIJ
Monique en Ronald wilden een nieuwe keuken en daarop volgde 
aansluitend een bijna volledige verbouwing van de benedenverdieping. 
Met de nieuwe keuken, een combinatie van strak design met warme, 
sfeervolle elementen, als centrale en open plek in huis.

Monique en Ronald 
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‘Onze oude keuken was nog half dicht. De muur naar de eetkamer wilden 
we eruit. Daarna hebben we ook een nieuwe vloer genomen met vloer
verwarming, alle muren opnieuw laten stuken; maar het begon met de keuken’, 
vertelt Monique lachend. 
‘We hadden een vrij goed beeld van wat we wilden. Daarmee zijn we naar René 
en Marlou van Schalk Keuken gegaan, na een tip van een collega van mij. Dat 
beviel gelijk goed, omdat ze ons de ruimte gaven om ons te oriënteren zonder 
opdringerige vragen. Daarom zijn we bij Schalk terechtgekomen. We hebben 
verteld wat wij wilden en dat hebben ze heel goed opgepikt.’

‘WE KREGEN DE RUIMTE 
OM ONS TE ORIËNTEREN 
ZONDER OPDRINGERIGE 

VRAGEN’
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Ze wilden in ieder geval een keer iets anders dan wit. Monique wilde 
graag een houtlook en dat werd gecombineerd met een strak antraciet 
kookeiland met Bora inductieplaat en een bargedeelte. Gezellig, want 
als de kinderen langskomen, komen ze er aan de bar bij zitten als er 
wordt gekookt. Een andere wens van Monique en Ronald was de aparte 
koffiecorner. Marlou deed de suggestie om de muur rondom de kasten 
ernaast door te trekken en zo de eenheid in het beeld te bewaren.

DE LICHTBAND ONDER 
HET KOOKEILAND 

CREËERT EXTRA SFEER 
ALS HET DONKER WORDT 

BUITEN
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Bijzonder is de lichtband onder het kookeiland. Het creëert extra sfeer 
als het donker wordt buiten en geeft precies voldoende verlichting om 
’s avonds een kopje koffie te halen. ‘Het licht boven het tafeltje was dan 
weer een idee van Marlou, zodat je daar geen donker hoekje krijgt. Zoals 
zij ook voorstelde om de vensterbank in hetzelfde materiaal te maken als 
het werk blad van stoer composiet. Dat is inderdaad mooi geworden. Er 
wordt prettig meegedacht bij Schalk en ze stemden hun werkzaamheden 
goed af met de aannemer. Het is allemaal prima verlopen.’
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Met dank aan
Monique en Ronald 
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BINNENKIJKEN BIJ
Een moderne keuken met zo veel mogelijk hitech materiaal en een 
tijdloze badkamer vol slimme oplossingen. Cleo en Anderson slaagden 
voor beide met glans bij Schalk Keuken & Bad.

Cleo en Anderson

19

Schalk_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19Schalk_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19 28-10-2022   13:2328-10-2022   13:23



De één (Cleo) wilde graag een zwarte keuken, de ander (Anderson) 
prefereerde wit. Dat bleek uitstekend te combineren in deze opstelling. 
‘De eyecatcher, het zwarte kastenblok met de houtnerf tegenover de 
strakke greeploze witte kasten, maakt het gedurfd’, constateert Cleo 
tevreden. ‘Een tikkeltje speels.’

GEDURFDE COMBINATIES
IN EEN KEUKEN VOL

TECHNISCHE SNUFJES
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De opstelling wordt afgemaakt door het stoere werkblad dat doorloopt tot aan de grond, in een mix 
van betonlook en marmeren uitstraling. ‘Dat blad had Schalk Keuken & Bad niet standaard in huis. Maar 
omdat wij dat blad zo graag wilden, zijn ze er voor ons achteraan gegaan en is het toch geregeld.’ 
Daarnaast zijn alle technische mogelijkheden in de keukenapparatuur verwerkt. De oven en het 
koffieapparaat zijn op WiFi aangesloten. ‘Met ons koffieapparaat kun je alles maken. Je kunt je eigen 
koffieprogramma naar wens instellen via de app Smart Home. Ideaal! Mijn favoriet is een perfect 
samengestelde cappuccino met een vleugje cacao’, vertelt Cleo. 
De afzuigkap zit in de BORA Pure kookplaat verwerkt (zonder de opstaande rand). Cleo en Anderson 
kozen ook voor de meest geavanceerde Quooker Cube. ‘Uit de kraan hebben we normaal water, kokend 
water, gefilterd water en bruisend water. We hebben onze gasten veel te bieden in onze keuken!’
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Op het houten badkamermeubel was aanvankelijk plaats voor maar 
één waskom. Schalk tipte echter  een andere vorm bad. Dat creëerde 
extra ruimte voor een grotere wastafel en de tweede waskom. En voor 
nóg een pronkstuk: de ronde spiegel van 90 centimeter groot, boven 
de wastafel. ‘We zijn ook helemaal weg van de douche’, besluiten ze. 
‘Zonder deur, ruimtelijk en met een heerlijke grote regendouche. De 
badkamer is niet heel groot, maar Schalk heeft hem zo ontworpen dat 
we alles konden realiseren met de chique look die we graag wilden.’

De badkamer is een heerlijke combinatie van elementen die elkaar fraai 
in balans houden. In het oog springen direct de hexagon tegels achter 
het bad en in de inloopdouche en dat geldt ook zeker voor de messing 
kranen met luxe touch. Alle kranen en de douchekop heeft Schalk zo 
verwerkt dat ze uit de muur komen. ‘We dachten eerst aan zwart, net als 
in de keuken, maar messing was een tip van Schalk’, vertellen Cleo en 
Anderson. ‘Daar zie je minder kalk op. En het oogt wat luxer bovendien.’

CHIQUE BADKAMER MET
HEXAGON TEGELS 

EN MESSING KRANEN
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Met dank aan
Cleo en Anderson
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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
De keuken werd een paar slagen groter tijdens een grote verbouwing 
bij Gerda en Michael thuis. De ruimte mocht dus ook royaal, maar 
subtiel tegelijk, worden ingevuld. Het ontwerp dat Schalk Keuken & Bad 
ontwikkelde, leidde tot deze glans zwarte keuken: stijlvol en sfeervol en 
met behoud van de ruimtelijkheid.

Gerda en Michael
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‘De verbouwing begon met nieuwe fronten voor onze vorige keukenkasten’, vertelt 
Gerda lachend. Dat voornemen ontwikkelde zich daarna spectaculair. Vloeren en 
muren werden geïsoleerd en uiteindelijk werden zelfs drie ruimten samengebracht tot 
één zeer ruime keuken. ‘Het was een gang, keuken en eetkamer. Daar zijn de muren 
tussenuit gegaan.’ Het grote oppervlak vroeg om een gepaste invulling. Gerda en 
Michael lieten zich inspireren en legden hun ideeën voor aan René van der Schee bij 
Schalk Keuken & Bad. ‘We wilden graag een zwarte keuken en gaven in een collage een 
beeld van de stijl die ons aansprak. René is bij ons thuisgekomen om mee te denken 
en heeft daarna een ontwerp gemaakt. Daar konden we ons helemaal in vinden. Het is 
heel snel gegaan. Binnen een week was het definitieve keukenontwerp klaar.’

‘RENÉ IS BIJ ONS THUIS 
GEWEEST OM MEE TE 
DENKEN EN HEEFT 
DAARNA DIT ONTWERP 
GEMAAKT’
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De ruimtelijkheid is het uitgangspunt gebleven in de opstelling van de warme, 
zwarte keuken. Rondom het centrale kookeiland – met blad en flanken 
zwart glanzend en fraai afgewerkte laden in een houtlook die in de hoge 
kasten terugkomt – hebben ze bewegingsruimte in overvloed. ‘Daarmee 
zijn we erg blij. Je staat elkaar zo nooit in de weg. De opstelling is perfect 
ingevuld.’ Ze genieten van het gemak van de Quooker en het comfort van 
de wijnklimaatkast. ‘We houden van een borrel met vrienden. Daarom wilden 
we zeker een bargedeelte aan het kookeiland. Daar moet de wijn natuurlijk 
op temperatuur zijn’, lacht Gerda.
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Enthousiast zijn ze ook over de hoogwaardige keukenapparatuur die René van 
der Schee adviseerde in zijn keukenontwerp. ‘We hebben een combimagnetron 
en een combi-stoomoven van Siemens. Alles is aangesloten op WiFi, net als de 
andere apparatuur in huis.’ De apparatenwand tekende Schalk Keuken & Bad 
bewust in L-vorm om de ruimtelijkheid te optimaliseren. Dé blikvanger erin is 
natuurlijk de grote, dubbele, Amerikaanse koelkast. Met camera’s erin en uiteraard 
ook op WiFi. ‘Grandioos!’
‘René heeft er zelfs rekening mee gehouden dat de pijpen van de vloerverwarming 
zijn weggewerkt onder de glazen kastenwand. Het is prachtig geworden.’

‘JE STAAT ELKAAR 
NOOIT IN DE WEG: 
DE OPSTELLING IS 

PERFECT INGEVULD’
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Met dank aan
Gerda en Michael
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BINNENKIJKEN BIJ
Deze moderne keuken, strak van design, werd door Schalk Keuken 
en Bad helemaal naar de zin van Miek en Paul ontworpen en ingericht. 
Het resultaat is open, licht, zeer ruimtelijk en van alle gebruikscomfort 
voorzien.

Miek en Paul

79

Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79 28-10-2022   13:2728-10-2022   13:27



80 

Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   80Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   80 28-10-2022   13:2728-10-2022   13:27



De nieuwe keuken was onderdeel van een uitgebreide verbouwing. 
Daarbij werd onder andere de ‘doorbraak’ tussen kookschiereiland en 
apparatenwand gerealiseerd, alsmede de stalen deur die een subtiele 
afscheiding vormt tussen keuken en woonkamer.

‘SUPER VEEL 
OPBERGRUIMTE

DANKZIJ DE DIEPE LADEN 
IN HET KOOKEILAND’

De strakke keuken is in een combinatie van greeploos peperkleurig en een 
robuust zwart blad. Met de donkere houtlook van de hoge kasten (en de zijkant 
van het eiland) die warmte in de ruimte brengt. ‘Het keukenblad van keramiek 
is ook heel fijn in gebruik’, vertelt Miek. ‘En dankzij de extra diepe laden eronder 
hebben we super veel opbergruimte, meer dan in vijf hoge kasten. Daar zijn we 
heel blij mee.’

81

Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81Schalk_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81 28-10-2022   13:2728-10-2022   13:27



Ook de inductieplaat van BORA met kookveldafzuiging is een schot in de 
roos. ‘We kenden dat systeem nog niet, dus we hadden er twijfels over. 
Maar het werkt als een tierelier. Een Quooker hadden we al wel vijftien 
jaar. Dat was weer een must.’ Miek, lachend: ‘Ik wil wel zeker weten dat ik 
m’n handen onder koud water steek, dus we wilden er een kraan naast. 
Dat klopt helemaal zo.’
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KOFFIEAPPARAAT UIT 
HET ZICHT DANKZIJ 

UITSCHUIFBARE LADE

Mooi geclusterd in de hoge kasten zit alle keukenapparatuur: een gewone 
bakoven en een combimagnetron van Siemens en een hoge koelkast; de vriezer 
staat in de bijkeuken. Het koffieapparaat wilden Miek en Paul liefst uit het zicht. 
Daar werd een slimme oplossing met een uitschuifbare lade voor gemaakt. De 
vaatwasser ten slotte zit naast de oven. ‘Die is op hoogte gemaakt. Heel fijn, 
want wij zijn allebei vrij lang. Dat is erg gemakkelijk in het gebruik.’

‘Met Schalk hadden wij eerder al goede ervaring voor de badkamer. Met deze 
keuken zijn wij zeker net zo tevreden!’
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Met dank aan
Miek en Paul
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