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Ontdek alle geheimen van de 

landelijke keuken

Bedankt voor het aanvragen van dit e-book. U vindt hier verschillende 

soorten landelijke keukens inspiratie en informatie, zoals bijvoorbeeld 

de landelijke keukenstijl en populaire materialen binnen de landelijke 

keuken. Zo weet u zeker dat u goed voorbereid op pad kunt om uw 

nieuwe landelijke droomkeuken te vinden!

De landelijke keuken heeft die gezellige en knusse uitstraling die het 

hart van het huis zou moeten hebben. Daarbij kunt u deze tijdloze 

en nostalgische keuken in veel soorten stijlen vinden. Iedere stijl met 

zijn eigen charme, maar allen knus en gezellig.
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Een landelijke keuken wordt landelijk dankzij de verschillende landelijke en nostalgische 

stijlelementen. Denk bijvoorbeeld aan sierlijke grepen en een decoratie front.

Landelijke grepen en knoppen

De knoppen en grepen van een landelijke 

keuken zijn er om gezien te worden. 

Landelijke keukendeurtjes staan bekend 

om hun decoratieve uiterlijk, waardoor ook 

de grepen en knoppen vaak een sierlijke en 

opvallende vorm hebben.

U vindt op deze pagina allerlei verschillende 

soorten landelijke grepen en knoppen ter 

inspiratie. Zo kunt u een goed beeld krijgen 

van welke soorten landelijke grepen en 

knoppen er op de markt verkrijgbaar zijn.

De brede RVS greep heeft een stoere 

uitstraling, die goed combineert met de wat 

robuustere landelijke keuken. De decoratieve 

lijnen van het kaderdeurtje verzachten de 

stoere uitstraling, waardoor deze vierkant 

greep zowel een stoere als elegante 

uitstraling heeft. Een groot voordeel van zo’n 

grote en brede landelijke greep, is dat deze 

voor iedereen makkelijk bedienbaar is.

Hoofdstuk 1 

Landelijke Elementen
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Het bewerkte metaal geeft deze brede 

elegante greep een antieke uitstraling, wat 

perfect aansluit bij de ‘sfeer van weleer’ van 

de landelijke keuken. Deze greep valt verder 

vooral op door de decoratieve vormgeving, 

waardoor elk front een extra speciale en 

landelijke uitstraling krijgt.

Deze chique en ietwat ingetogen landelijke 

greep valt op door het moderne en strakke 

ontwerp. Dankzij het middenstuk met reliëf 

krijgt de greep als nog een opvallende – en 

vooral zeer elegante – uitstraling.

De klassieke landelijke greep valt op door 

het zeer decoratieve ontwerp en elegante 

uitstraling. Dit soort sierlijke grepen waren 

al in de eerste engelse en landelijke keukens 

te vinden, waardoor ze een zeer traditionele 

uitstraling hebben.

Een prachtig alternatief voor de klassieke 

grepen is het gebruik van een knop. Knoppen 

nemen minder ruimte in op het front, 

en hebben daardoor snel een subtielere 

uitstraling. Toch is de stoere landelijke knop 

nog steeds een echt juweeltje dankzij het 

stoere en wat moderne ontwerp.

Deze robuuste landelijke greep heeft een 

imposante, grote en opvallende vorm, 

waardoor de keuken een extra stoere 

en robuuste uitstraling krijgt. Dankzij de 

afgeronde bovenkant heeft deze stoere 

greep toch een sierlijke afwerking.

Less is soms more, en zo ook met deze 

subtiele landelijke knop. De ronde en 

simpele vorm maakt deze knop makkelijk te 

combineren met allerlei fronten en landelijke 

keukenstijlen.
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Landelijke Fronten

Landelijke keukendeurtjes zijn er in vele 

soorten en maten, en komen tevens in een 

breed scala aan kleuren. Zo is er voor elke 

smaak, ieder interieur en elke landelijke 

keuken een perfecte combinatie.

In dit hoofdstuk vindt u onder andere hoe u 

een landelijk keukendeurtje kunt herkennen, 

welke soorten landelijke keukenfronten er 

bestaan, en in welke kleuren de landelijke 

fronten geleverd worden. Uiteraard met extra 

fotografische voorbeelden om u te laten 

inspireren. 

Landelijke keukendeurtjes vallen op door 

de sierlijke designs en decoratieve grepen. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat 

landelijke keukenfronten in de volgende 

ontwerpen komen, namelijk klassiek, met 

een kader, gestreept, open, of met glas.
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Het landelijke kaderfront

Vindt u het klassieke landelijke keukendeurtje 

iets te druk? Dan is een kaderdeur een 

prachtige optie. Bij deze keukendeurtjes is 

een volledige rechthoek uitgesneden in het 

front, waardoor er wel een reliëf ontstaat, 

maar minder dan bij de klassieke fronten.

Het kaderfront steekt het landelijke deurtje 

in een eigentijds jasje. Hierdoor hebben deze 

fronten een warme uitstraling, maar dan met 

een hippe moderne twist. Het beste van twee 

werelden!

Het klassieke landelijke 

keukenfront

Het klassieke landelijke keukendeurtje bestaat 

uit een glad front met een uitgesneden 

rechthoekige lijn, waardoor het front een 

duidelijk reliëf krijgt. Binnen de klassieke 

landelijke fronten bestaan er ook diverse 

mates van decoraties, bijvoorbeeld door het 

toevoegen van gekleurde of extra sierlijke 

randen.

Het klassieke landelijke front geeft een 

gemoedelijke en warme sfeer. Kies voor dit 

front, en elke keuken zal gelijk een warme 

uitstraling krijgen met de echte ‘sfeer van 

weleer’ die de landelijke keuken zo kenmerkt.
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Het gestreepte landelijke 

keukendeurtje

Wilt u aan uw landelijke keuken een speelse 

doch stijlvolle draai geven? Laat u dan 

inspireren door het prachtige gestreepte 

front! Dankzij het motief krijgt de keuken 

gelijk een chique en vrolijke uitstraling.

Tevens zorgt de verticale lijn er voor dat de 

keuken optisch hoger lijkt, waardoor de hele 

ruimte groter oogt. Dit is ook zeker handig bij 

lagere plafonds!

Het Open Keukenkastje

De open keukenkast is razend populair bij 

de landelijke keukens, zowel vanuit een 

esthetisch als vanuit een functioneel oogpunt. 

Het vergt misschien wat extra afstoffen, maar 

hierdoor blijft de keuken juist extra goed 

schoon!

Een open keukenkast oogt gewoon gezellig. 

Men heeft namelijk direct zicht op het servies, 

de glazen, en het keukengerei, wat een 

gemoedelijke en huiselijke uitstraling geeft. 

Maar open kasten zijn ook fijn in het gebruik! 

Heeft u iets nodig? Doordat u gelijk ziet waar 

de spullen staan, kunt u er direct bij!
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Het landelijke front met glas

Houdt u van de gemoedelijke uitstraling 

van open keukenkasten, maar mist u toch 

een deurtje? Dan bieden de landelijke 

keukendeurtjes met glas uitkomst!

Het glas kan zowel volledig transparant als 

ietwat mat zijn. De keuze is afhankelijk van 

uw smaak. Bij een matte uitvoering oogt het 

geheel wat opgeruimder, maar ziet u weer 

minder snel waar wat staat.
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Landelijke stijlelementen zijn prachtig in 

de landelijke keuken, maar zo ook in een 

landelijk interieur! Op deze pagina vindt u 

verschillende landelijke stijlelementen die u 

in uw woning kunt gebruiken om die ‘sfeer 

van weleer’ door het hele huis te trekken.

De landelijke servieskast met glazen 

bovenkasten is een chique toevoeging 

voor elk landelijk interieur. Of die nou in 

de woonkamer of in de hal komt te staan, 

dankzij de sierlijke kaderfronten en elegante 

uitstraling zal deze kast zeker opvallen in uw 

interieur.

De glazen bord- en servieskasten zijn 

kenmerkend voor de landelijke keuken en 

het landelijke interieur. Zo weet u te allen 

tijde waar alles staat, terwijl uw spullen ook 

stofvrij bewaard worden. De kasten met 

glazen deur kunnen overal in uw landelijke 

woning worden toegepast voor die gezellige 

en traditionele uitstraling.

De landelijke interieurstijl wordt gekenmerkt 

door sierlijke stijlelementen, zoals deze 

decoratieve kastafwerking. Perfect voor de 

blokschouw in uw keuken, maar ook voor 

bijvoorbeeld de open haard, vitrinekasten en 

ander meubilair.

Typerend voor de landelijke keukens en 

landelijke interieurs zijn ook de (deels) open 

kasten. Hierdoor krijgt uw interieur een 

gemoedelijke en gezellige uitstraling.

Hoofdstuk 2

Landelijke Interieur Inspiratie
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Meer inspiratie? 

Bekijk onze Pinterest vol met keukeninspiratie

https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

Bedankt voor het aanvragen van het E-book!

https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

