Houten Keukens
E-book van Keukenwarenhuis.nl

Wat iedereen moet weten bij het
kiezen van een houten keuken
Bedankt voor het aanvragen van dit e-book. U vindt hier inspiratie
en informatie over houten keukens, zoals bijvoorbeeld de stijlen en
populaire materialen binnen de houten keuken. Zo weet u zeker dat
u goed voorbereid op pad kunt om uw nieuwe houten droomkeuken
te vinden!
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Hoofdstuk 1

De houten keuken:
houtfineer vs. houtlook
HET VERSCHIL IN MATERIAAL

Houten keukens staan bekend om hun
warme, natuurlijke en aardse uitstraling.
Deze keukenstijl is met vrijwel alle
interieurstijlen te combineren en geeft een
gezellige sfeer aan elke woning.

HOUTFINEER
Echt hout is een natuurproduct met een
warme, aardse en robuuste uitstraling.
Houtfineer geeft daardoor de ultieme
natuurlijke sfeer waar hout zo om bekend
staat. Hout is tevens sterk, waardoor
houtfineer – mits goed onderhouden
– jarenlang mooi zal blijven.

HOUTFINEER EN HOUTLOOK
Een houten keuken komt in twee varianten:
met houtfineer of met houtlook fronten.
Fronten met houtfineer zijn bedekt met een
laagje echt hout, oftewel een laag houtfineer.
Een houtlook keuken heeft kunststof fronten
die op hout lijken.

Kleine krasjes of
beschadigingen zijn bij
houtfineer makkelijk weg
te schuren.

Houtfineer en houtlook fronten verschillen
voornamelijk van elkaar op het gebied van
materiaal, onderhoud, en prijs.

De kleur van bepaalde houtsoorten kan
veranderd worden door de fronten met
lak of beits te behandelen. Daar hout een
natuurproduct betreft, zal geen houten
keuken hetzelfde zijn. Hierdoor zijn
houtfineer fronten nooit volledig hetzelfde,
waardoor iedere houten keuken kleine
variaties zal vertonen qua textuur en kleur.
HOUTLOOK
Houtlook fronten zijn van kunststof, oftewel
een geproduceerd materiaal. Hierdoor is het
assortiment eindeloos groot. U kunt kiezen
uit duizenden variaties, waaronder donker,
licht, glad of juist knoestig, enzovoort.
Hierdoor zijn de mogelijkheden veel groter
bij houtlook dan bij houtfineer.
Een nadeel van houtlook is dat deze fronten
bij kleine beschadigingen niet geschuurd
kunnen worden. Echter is bij houtlook een
vervangend en bijpassend front wel zo
besteld.
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reinigingsproducten om schade te
voorkomen. Vermijd schuurmiddelen en
schuursponsen.
ONDERHOUD HOUTLOOK
Het grote voordeel van houtlook kunststof
fronten is dat ze geen tot weinig onderhoud
vereisen.

Af een toe een
schoonmaakbeurt is meer
dan voldoende!
Wel dient u ook bij houtlook fronten uit te
kijken voor vochtschade. Reinig uw houtlook
keuken dus niet met bakken water en dep
vloeistoffen zo snel mogelijk droog. Ook
dient u contact met scherpe voorwerpen
te voorkomen, daar deze het front kunnen
beschadigen. Snijd dus niet op een houtlook
aanrechtblad maar gebruik hiervoor een
snijplank.

HET VERSCHIL IN ONDERHOUD
Daar houtfineer en houtlook verschillende
materialen zijn, vereisen ze ook
verschillende soorten onderhoud. Hier
wordt kort het verschil uitgelegd. Meer
informatie over het onderhouden en
reinigen van hout leest u in het tweede
hoofdstuk van dit ebook.
ONDERHOUD HOUTFINEER
Hout is een natuurproduct en vergt
daardoor regelmatig onderhoud. Ten
eerste dient een houten keuken regelmatig
geventileerd te worden om zo schade
door vocht te voorkomen.
De luchtconditie dient zo stabiel mogelijk
te blijven. Grote schommelingen in
temperatuur en luchtvochtigheid kunnen
hout doen werken, waardoor het fineer als
het ware krom trekt.
Voor de dagelijkse reiniging vraagt
houtfineer om een zachte hand en goede
zorg. Gebruik enkel gespecialiseerde
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HET VERSCHIL IN PRIJS

DE VOOR- EN NADELEN VAN HOUTFINEER
Twijfelt u nog tussen houtfineer en
houtlook? Hierbij even de grootste vooren nadelen van beide materialen, handig op
een rijtje.

De uiteindelijke prijs van een keuken is
natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren,
zoals de gekozen materialen, het ontwerp,
de apparatuur, het aanrechtblad, de
accessoires, en meer.

VOORDELEN
• Voor de echte kenners heeft alleen
houtfineer de echte uitstraling van hout.
Desalniettemin worden kunststof houtlook
fronten met de dag realistischer en
beter, waardoor ze haast niet van echt te
onderscheiden zijn.
• Houtfineer is een natuurproduct, waardoor
geen enkel front – en daardoor geen enkele
keuken – precies hetzelfde is.
• Hout is een sterk en robuust materiaal, wat
– mits goed onderhouden – goed bestand
is tegen de tijd.
• Kleine krasjes en ondiepe beschadigingen
kunnen worden weggeschuurd.
• De kleur en afwerking van houtfineer
kunnen met lak of beits worden aangepast
naar smaak.

Als we puur naar de materialen kijken is
houtfineer echter een stuk duurder dan
houtlook. Hoe meer echt hout er gebruikt
wordt, hoe hoger het prijskaartje van de
keuken. Houtlook wordt geproduceerd en
is daardoor vele malen voordeliger.

NADELEN
• Overmatig vocht en hitte, mede als fikse
temperatuurschommelingen, kunnen
houtfineer laten werken, waardoor de
fronten hun oorspronkelijke vorm kunnen
verliezen.
• Echt hout vereist regelmatig onderhoud.
Om de elasticiteit te behouden
dient houtfineer namelijk regelmatig
geïmpregneerd te worden.
• Houtfineer is relatief prijzig.
• Daar geen enkel front hetzelfde is, kunnen
de keukendeurtjes in dezelfde keuken
lichtelijk van elkaar verschillen.
• Hout is een natuurproduct, en kan
daardoor niet volledig naar smaak gemaakt
of ontworpen worden.
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WAT PAST BETER BIJ U:
HOUTFINEER OF HOUTLOOK?
Afhankelijk van wat u wilt betalen en
hoeveel onderhoud u wilt plegen, kunt
u afwegen om houtfineer of houtlook
fronten te nemen.

DE VOOR- EN NADELEN VAN
HOUTLOOK
VOORDELEN
• Houtlook fronten worden geproduceerd,
waardoor alle kleuren en vormen mogelijk
zijn. Hierdoor is houtlook in een zeer
breed assortiment beschikbaar.
• Kunststof fronten zijn makkelijk te
reinigen en vergen geen speciaal
onderhoud.
• Houtlook fronten kunnen naar smaak
worden gekozen, dus u kunt kiezen voor
keukendeurtjes die volledig egaal zijn,
juist een zichtbare nerf hebben, of zelfs
knoesten.
• Veel goedkoper dan houtfineer.
• In geval van schade is een
plaatsvervangend front vaak na te
bestellen.

Wilt (en kunt) u diep in de buidel tasten,
deinst u niet terug voor regelmatig
onderhoud, en vindt u dat er niks
gaat boven de uitstraling van een
natuurproduct? Dan is een echte houten
keuken een waardevolle investering waar
u lang van gaat genieten.
Wilt u wel de voordelen van echt hout,
maar niet de nadelen? Zoekt u een keuken
in een voordelige prijscategorie? Wilt u
een keuken die weinig onderhoud vereist?
Indien u op één of meer van deze vragen
ja heeft geantwoord, is de houtlook
keuken waarschijnlijk een betere optie.

NADELEN
• Kleine beschadigingen kunnen niet
makkelijk hersteld worden.
• Kunststof fronten kunnen gevoelig zijn
voor overmatig vocht of hitte.
• De kleuren van houtlook kunnen niet
met lak of beits worden aangepast.
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Hoofdstuk 2

Houten keukendeurtjes
Bij het kopen van een nieuwe keuken
komt veel kijken. Naast het kiezen van
een opstelling, het aanrechtblad, de
apparatuur, en meer, moeten natuurlijk
ook de nieuwe fronten uitgekozen
worden.
Maar, welke houten keukendeurtjes
passen dan het beste bij u? Met deze
Houten Keukendeurtjes Keuzegids kunt
u weloverwogen en goed voorbereid op
stap om de houten fronten te vinden die
perfect bij u en uw houten keuken passen.
We volgen deze stappen:
• De keuze maken tussen houtlook en
houtfineer,
• De kleur kiezen,
• De vormgeving bepalen,
• De richting van de nerf kiezen.
HOUTFINEER EN HOUTLOOK
De eerste keuze is of u graag houtfineer of
houtlook fronten wil. Het grote verschil zit
hem in de kenmerken van het materiaal, de
onderhoudsvereisten, en de prijs.
HOUTFINEER
Een houtfineer front heeft een dun laagje
echt hout. Hierdoor hebben houtfineer
keukendeurtjes de echte natuurlijke
uitstraling van hout. De keerzijde is
dat houtfineer niet bestand is tegen
temperatuurschommelingen en overmatig
vocht. Ook vereist houtfineer regelmatig
onderhoud, en hangt er een flink prijskaartje
aan.
HOUTLOOK
Een houtlook front is gemaakt van
kunststof. Hierdoor zijn houtlook fronten
in een zeer breed assortiment verkrijgbaar.
Tevens vereist kunststof geen onderhoud
en is het goedkoper dan houtfineer. De

keerzijde is dat houtlook niet de échte
uitstraling van hout heeft. Desalniettemin
zijn de productietechnieken inmiddels zo
gevorderd, dat houtlook haast niet van echt
hout is te onderscheiden.
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DE KLEUR
Ga voor een kleur fronten die u mooi vindt,
maar die ook bij uw eisen passen. Op lichte
keukendeurtjes is viezigheid sneller zichtbaar,
terwijl stof juist weer beter zichtbaar is op
donkere fronten. Onthoud ook dat lichte
fronten uw keuken groter doen ogen, terwijl
donkere fronten juist een verkleinend effect
hebben. Afhankelijk van of u gaat voor
houtfineer of houtlook is er ook een verschil
in de verkrijgbare kleuren.
HOUTFINEER
Elke houtsoort heeft een andere kleur,
waardoor u uw keuze hierop zult moeten
baseren. Let wel, bepaalde houtsoorten zijn
nog duurder dan andere, waardoor de kleur
van uw houtfineer ook het prijskaartje van
uw keuken flink kan beïnvloeden.

Iedere houtsoort heeft een
andere kleur en soms ook
een andere prijs.

Een alternatief is kiezen voor een naturel
kleur, en deze later met lak of beits aanpassen
naar smaak.
HOUTLOOK
Het grote voordeel van houtlook is dat het
geproduceerd wordt. Houtlook fronten zijn
dus in zo goed als alle kleuren en afwerkingen
verkrijgbaar, en ook nog eens voor een
vergelijkbaar prijskaartje. Wit hout, naturel
hout, donker hout, en zelfs zwart hout, het
kan allemaal.Tip 1 – Kies de kleur van uw
nieuwe fronten.
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DE VORMGEVING
Een kaderkeuken – of kader front – is te
herkennen aan het ‘gekaderde’ rechthoekige
vak, dat dieper in het front ligt. Een
landelijk front lijkt deels op een kader front,
maar heeft meer reliëf en vaak ook een
uitbundigere decoratie.

Fronten komen in
verschillende materialen
en ontwerpen. Zo is er voor
ieder wat wils.
Over het algemeen kunnen we fronten
opdelen in 4 verschillende designs: glad en
glad met reliëf, kader, en landelijk. Een glad
front is, zoals de naam al doet vermoeden,
een volledig glad front. Uiteraard zijn er in
de gladde categorie ook gladde fronten met
reliëf, oftewel met verschillende texturen.
Er bestaan bijvoorbeeld betonlook fronten
die ogen en voelen als steen, houten
of houtlook fronten met een zichtbare
houtnerf, fronten met een gegraveerde
streep, en meer.
DE RICHTING VAN DE HOUTDRAAD
De draad van hout is de interne richting van
het hout. Deze loopt meestal over de lengte
van een boom en is te herkennen aan de
zichtbare dunne lijntjes in het hout.
Indien u kiest voor houten fronten met de
draad in de lengte, zal uw keuken hoger
lijken. Gaat u voor een houtdraad in de
breedte zal uw keuken breder lijken. Beide
opties werken in ieder geval verruimend.
Welke richting u ook kiest, houd er rekening
mee dat het meestal niet mogelijk is om
alle houtdraden van de verschillende
keukendeurtjes precies in elkaar over te
laten lopen. Indien u een complete keuken
laat maken uit eenzelfde stuk hout is dit
enigszins mogelijk, doch blijft het een
moeilijke – en zeer kostbare – klus.
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Hoofdstuk 3

HOUTEN
AANRECHTBLADEN
VOORDELEN
• Een houten aanrechtblad heeft de
karakteristieke warme en natuurlijke
uitstraling van hout.
• Omdat geen enkel stuk hout hetzelfde is,
geeft een houten keukenblad een unieke en
eigen draai aan elke keuken.
• Bepaalde houtsoorten kunt u bewerken
met lak of beits, waardoor u de kleur kunt
afstemmen op de rest van uw keuken.
• Ondiepe krasjes en lichte beschadigingen
zijn makkelijk weg te schuren. Hierdoor
blijft een houten aanrechtblad – mits verder
goed onderhouden – jarenlang mooi.
• Er zijn verschillende soorten hout met
ieder hun eigen kenmerken qua kleur,
textuur, en robuustheid. Hierdoor kunt u
een houtsoort kiezen die goed bij u en uw
keuken past.

Voor de echte liefhebber gaat er niks boven
een houten aanrechtblad. Geen enkel ander
materiaal kan de warme en natuurlijke
uitstraling van hout namelijk evenaren.
Net als bij een houten keuken, bestaan
de houten aanrechtbladen ook in
twee vormen, namelijk echt houten
keukenbladen en houtlook kunststof
bladen.
AANRECHTBLADEN VAN ECHT HOUT
Voor een massief houten werkblad worden
alleen de sterkste houtsoorten gebruikt. Een
aanrechtblad krijgt namelijk nogal wat te
verduren. De meest gebruikte houtsoorten
zijn beukenhout, eikenhout of mahoniehout.
De keuze is afhankelijk van persoonlijke
smaak, bijvoorbeeld qua kleur of textuur.

NADELEN
• Temperatuurschommelingen of
overmatige luchtvochtigheid kunnen
hout doen werken. Hierdoor gaat het
aanrechtblad krimpen of uitzetten,
waardoor deze de oorspronkelijke vorm
verliest.
• Hout is poreus, waardoor het vloeistoffen
en dergelijke kan opnemen. Hierdoor is een
houten aanrechtblad gevoelig voor vlekken.
Ook kan het snel onhygiënisch worden
indien voedselresten in het blad trekken.
• Een houten keukenblad krast makkelijk en
is niet bestand tegen overmatig vocht of
zeer warme temperaturen.
• Vereist regelmatig onderhoud.
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of schuurmiddelen. Mocht het blad in
contact komen met één van bovenstaande
producten, spoel het blad dan gelijk af met
voldoende water, en dep vervolgens goed
droog. Maak ook geen gebruik van kokend
water, daar dit het hout kan laten werken,
waardoor het blad onherstelbaar kan
vervormen.
HOUTEN AANRECHTBLAD ONDERHOUDEN
Een houten keukenblad goed onderhouden
vereist wat algemene zorg en een grondige
onderhoudsbeurt. Een houten aanrechtblad
is niet bestand tegen hitte. Gebruik daarom
altijd onderzetters, en vermijd kokend water.

ECHT HOUTEN AANRECHTBLAD
REINIGEN
Verwijder eerst al het loszittend vuil
met een vochtige doek. Neem het blad
daarna af met een sopje van water
met een mild reinigingsproduct, zoals
bijvoorbeeld een beetje afwasmiddel.
Poets na met een vochtige schone doek
om eventuele restjes en het resterende
schoonmaakmiddel te verwijderen.
Voor een extra grondige reiniging kunt
u gebruik maken van een mengsel van
appelazijn en amandelolie. Sproei wat op
het blad, en neem vervolgens af met een
vochtige schone doek.
Droog tenslotte het blad altijd af als u
klaar bent met schoonmaken. Vocht dat
blijft liggen kan een houten aanrechtblad
onherstelbaar beschadigen.

Tevens kan hout slecht tegen vocht.
Laat vloeistoffen daarom nooit te lang
liggen. Kijk ook uit bij het opendoen van
de vaatwasser voor deze is afgekoeld; de
warme stoom kan op de lange termijn
schade veroorzaken en het blad laten
kromtrekken. Probeer tenslotte het ‘klimaat’
van de keuken zo stabiel mogelijk te houden,
met een gematigde temperatuur, en met een
luchtvochtigheid van rond de 55%.
Om jarenlang mee te gaan dient een houten
aanrechtblad regelmatig geïmpregneerd te
worden met gespecialiseerde producten.
Door het aanrechtblad regelmatig hiermee
in te vetten kunnen vocht en vlekken minder
makkelijk worden opgenomen, waardoor
uw houten aanrechtblad langer mooi blijft.
Of deze onderhoudsbeurt jaarlijks of om de
paar jaar moet hangt af van het gebruik en
de staat van het blad.

Gebruik nimmer agressieve chemicaliën
of bijtende schoonmaakmiddelen, zoals
ovenreinigers, bleek, of chloor. Vermijd
ook zure middelen, zoals witte wijnazijn
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U kunt bij de grondige onderhoudsbeurt de
volgende stappen volgen:
• Schuur het blad zachtjes met een fijn
schuurpapier in de richting van de nerf.
Zo werkt u kleine beschadigingen weg en
wordt en blad weer mooi egaal glas.
• Verwijder al het stof.
• Zet het houten keukenblad in de olie
en laat goed intrekken. Let wel, sommige
oliesoorten kunnen de kleur van het blad
veranderen. Gebruik daarom altijd de
oliesoort waar het blad oorspronkelijk mee
behandeld is.
• Herhaal de olie-behandeling indien deze
volledig intrekt. Zo raakt het blad verzadigd,
waardoor het veel beter bestand wordt voor
externe invloeden.
U kunt er ook voor kiezen om het houten
aanrechtblad te lakken in plaats van olie
te gebruiken. Laat u hiervoor echter goed
adviseren, daar er verschillende soorten lak
bestaan die ieder hun eigen kenmerken en
werking hebben. Lak verandert daarbij vaak
de uitstraling van het blad, daar het een
glimmende afwerking geeft.
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HOUTLOOK AANRECHTBLAD
Naast houten aanrechtbladen bestaan
er ook houtlook aanrechtbladen van
kunststof.
Vindt u een houten aanrechtblad te veel
werk of te prijzig? Dan is een houtlook
keukenblad een goed alternatief. Deze
hebben een vergelijkbare uitstraling, maar
vereisen geen tot weinig onderhoud.
Regelmatig afnemen met een mild sopje
van water en allesreiniger is voldoende.
Let er bij houtlook aanrechtbladen
wel op dat u geen water laat liggen.
Overmatig vocht kan het blad namelijk
aantasten. Neem vlekken ook direct af
om te voorkomen dat ze indrogen en/of
intrekken.
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Hoofdstuk 4

HOUTEN KEUKEN
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN
NEEM VLEKKEN DIRECT AF
Hout is poreus waardoor vloeistoffen,
vlekken of etensresten kunnen intrekken.
Zelfs de beschermende laklaag kan dit niet
altijd voorkomen. Wees daarom snel bij
vlekken. Neem ze gelijk af en laat ze niet
indrogen. Vooral met donkere vlekken op
een lichte houtsoort is dit belangrijk – zoals
bijvoorbeeld een omgestoten glas rode wijn.

Een houten keuken heeft speciale zorg
nodig. Hout is namelijk een natuurproduct,
waardoor het wat gevoeliger is dan
geproduceerde materialen. Hout kan
bijvoorbeeld niet tegen chemische
schoonmaakmiddelen, overmatig vocht of
grote temperatuurschommelingen.
Houtfineer (echt hout) en houtlook
(kunststof dat lijkt op hout) hebben
daarom verschillende reinigings- en
onderhoudsvereisten. Kunststof houtlook
fronten kunnen namelijk veel meer hebben
dan onderdelen met houtfineer.

Let ook goed op met flessen. Bijvoorbeeld,
een druppel rode wijn kan omlaagglijden
langs een geopende fles en een kring
vormen die niet direct zichtbaar is. Hoe
langer deze blijft staan, hoe moeilijker de
vlek te verwijderen zal zijn.

Wil u uw houten keuken graag jarenlang
spic en span? Volg dan het onderstaande
advies bij het schoonmaken en
onderhouden van uw houten keuken!

Kijk ook uit met hete pannen – deze kunnen
ook (brand)kringen achterlaten. Gebruik
daarom onderzetters of viltjes waar nodig.
SCHOONMAAKMIDDEL VOOR HOUT
Gebruik voor het schoonmaken van uw
houtfineer keuken een mild sopje en een
zachte doek die niet pluist. Pluizende
doeken kunnen (zoals de omschrijving
al verklapt) pluisjes achterlaten in het
houtfineer.
Kies een reinigingsmiddel zonder (zwaar)
chemische bestanddelen en dat geschikt
is voor hout. Ook loont het om het middel
eerst te testen op een klein (onzichtbaar)
stukje van de keuken.
HOUTFINEER KEUKEN REINIGEN
Deurtjes met houtfineer worden afgewerkt
met een speciale laklaag. Deze dient het
hout te beschermen tegen invloeden
van buitenaf. Om deze bescherming te
behouden dient de laklaag intact te blijven.
Gebruik daarom bij het reinigen van
houtfineer altijd milde reinigingsmiddelen en
sponsjes die niet schuren.
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HOUTLOOK KEUKEN REINIGEN
Een keuken met kunststof houtlook fronten
kunt u hetzelfde als een ‘normale’ kunststof
keuken behandelen. Een mild sopje van
water met een beetje allesreiniger is vaak
voldoende. Neem de keuken af met een
doek en het sopje en neem vervolgens af
met een schone droge doek. Klaar is kees!
HOUTLOOK KEUKEN ONDERHOUDEN
Qua onderhoud vereist houtlook weinig
tot niks. Zorg er wel goed voor – vooral
bij kunststof aanrechtbladen – dat er
geen water blijft liggen. Maak vlekken zo
snel mogelijk schoon om indrogen te
voorkomen.

HOUTFINEER KEUKEN ONDERHOUDEN
Een houten keuken onderhouden heeft
vooral te maken met de omgeving waarin
de keuken zich bevindt. Het is voor een
houten keuken belangrijk om in een
(relatief) stabiele omgeving te staan.
Grote verschillen in luchtvochtigheid
en temperatuur kunnen ervoor zorgen
dat het hout gaat werken. Dat betekent
dat het hout gaat uitzetten, waardoor er
kleine scheurtjes in het houtfineer kunnen
komen. Om dat te voorkomen is een
stabiele omgeving van belang. Houd de
temperatuur van de keuken tussen de 16º
en 25º C en zorg ervoor dat de relatieve
luchtvochtigheid tussen de 40% en 55%
ligt.
Heeft u onbewerkt hout? Of ook een
houten aanrechtblad? Dan kunt u het hout
eens in de zoveel tijd impregneren met
een speciale olie. Laat u hiervoor adviseren
door een expert of volg de instructies van
de leverancier op.
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Laat je inspireren op Pinterest
https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

