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John Schalkwijk, directeur-eigenaar, Keukenexpo, Nieuwegein

WIJ BIEDEN 
‘OUDERWETSE’ 
KWALITEIT EN 
SERVICE
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Keukenexpo is eigenlijk een hele ouderwetse keukenzaak. Keukenexpo is 
meer dan 55 jaar geleden ontstaan als één van de eerste keukenshowrooms 
in Utrecht. In die tijd vormde de zaak een onderdeel van groothandel Stiho. 
Een inbouwkeuken kocht je destijds immers standaard bij een aannemer 
en die ‘mocht je dan uitzoeken bij zijn leverancier’. Nadat de keukenmarkt 
zich meer rechtstreeks tot de particulier richtte, is de showroom onder 
de naam Keukenexpo verzelfstandigd, waardoor het bedrijf zich nog meer 
in het vakgebied kon specialiseren. ‘Ouderwetse’ kwaliteit zou je kunnen 
zeggen. Want mooie, actuele, kwalitatieve keukens ontwerpen en in één 

keer goed uitleveren, is al die tijd de doelstelling geweest. Dat moest ook 
wel, want je had niet alleen de consument, maar ook zijn aannemer als 
kritische klant. Het team van Keukenexpo bestond en bestaat zonder 
uitzondering uit ervaren vaklui, die het bouwproces kennen. Wij willen in 
goede samenwerking klanten ontzorgen. Vanaf de binnenkomst in de 
showroom totdat ze de keuken in gebruik nemen. En uiteraard ook als 
er achteraf wat aan de hand is, word je ouderwets persoonlijk te woord 
gestaan.

WIJ ONTZORGEN 
VAN A TOT Z, 
VAKKUNDIG EN 
DESKUNDIG
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Wij onderscheiden ons door kwaliteit. Meer dan 25 jaar geleden belandde 
ik, John Schalkwijk, bij de showroom van Stiho als eindverantwoordelijke. 
Omdat maatwerkkeukens nu eenmaal een erg ingewikkelde materie zijn, 
lag er een mooie kans om je te onderscheiden in kwaliteit. Door op alle 
risicoplaatsen in de organisatie met vaste specialisten te werken, slaagden 
we erin de faalkosten zeer laag te houden. Deze toegevoegde waarde voor 
keukenconsumenten zorgde ervoor dat vrijwel 100% van de klanten ons 
aanbeveelt bij andere geïnteresseerden. Van veel klanten krijg je, als je ze 
tegenkomt, ook na tientallen jaren nog positieve reacties over het ontwerp 

en de kwaliteit van de geleverde keuken. Mooiere complimenten kun je 
niet krijgen. Dat zorgt dat je iedere dag met plezier naar je werk gaat. Toen 
ik bijna twintig jaar geleden – als telg uit een MKB-familie – dan ook in de 
gelegenheid kwam om het bedrijf van de oude eigenaar Stiho over te 
nemen, heb ik geen moment geaarzeld. En daar heb ik ook in de crisisjaren 
nooit spijt van gehad. Met name in die jaren waren er niet zoveel nieuwe 
klanten, maar we zijn erg beloond door het vertrouwen van bestaande 
klanten door herhalingsaankopen voor bestaande en nieuwe woningen.
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Onze keukenzaak is de moeite waard om te bezoeken! Er is volop ruimte 
voor inspiratie, goede ideeën en vakkundig advies. Uiteraard hebben we in 
onze showroom – misschien wel de grootste van Utrecht en omstreken 
– heel veel goede ideeën voor hoe je je keuken mooi zou kunnen 
samenstellen. Van  Italiaans en Dutch Design tot mooie strakke Duitse 
topkwaliteit keukens. Ook op werkblad- en apparatengebied doe je bij ons 

veel inspiratie op. Maar het allerbelangrijkste blijft toch het verstand van 
zaken van onze top adviseurs. Die zullen je altijd verrassen met hun kennis 
en inzicht in de ruimtelijke en praktische mogelijkheden, om zo te komen 
tot de meest ideale inrichting van je eigen individuele keukenruimte. Of 
dat nu is met standaard kasten van goede fabrikanten of met tot op de 
millimeter op maat gemaakte elementen, zoals bij interieurbouw. 

6 



7



8 



KEUKENEXPO: 
VOORSPRONG DOOR 

SPECIALISATIE

Ieder keukentraject is persoonlijk maatwerk. Keukenexpo onderscheidt zich 
door de persoonlijke benadering van ieder keukentraject. De vakkundige 
en ervaren adviseur helpt om tot de beste persoonlijke invulling te komen. 
De  backoffice specialisten zorgen voor een perfecte afstemming van 
order- en ruimtecontroles, bestellingen, leverancierscontroles en logistiek. 
De monteurs zijn stuk voor stuk ervaren vaklui, die de verwachting van 

klanten iedere keer weer waarmaken of overtreffen. Ook bij servicegevallen 
staan specialisten de klanten bij, in woord en daad. Wij nemen deel aan het 
Keurmerk voor Kwaliteit van de Keukenbranche. Dit keurmerk wordt als het 
meest onafhankelijk en betrouwbaar beoordeeld. Door deelname moeten 
we aan onszelf en onze klanten ieder jaar opnieuw onze kwaliteit bewijzen. 
Dat Keurmerk verdienen we al meer dan veertien jaar op rij.
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Iedere tevreden keukenkoper vergroot ons recht van bestaan. Waar 
voor de klant een keukenaankoop een spannend traject is, is het voor 
ons een kans om rustig en vakkundig te helpen. Het meest belangrijke 
vinden wij dat de verwachting van iedere klant wordt gehaald of, nog 
liever, overtroffen. Dat zorgt voor de beste aanbevelingen en het meeste 
plezier in het werk. Keukenexpo is gespecialiseerd in moderne, strakke, 
stoere en tijdloze keukens. ‘Eenvoudig strak’ als ze klaar zijn, maar wel zeer 
geavanceerd in detail. 

‘Tierelantijn’ keukens zal je bij ons niet aantreffen. Voor een complete, uit 
kwalitatief goede onderdelen samengestelde keuken, inclusief goede 
apparatuur, dien je met een minimaal budget van ongeveer achtduizend 
euro te rekenen. Investeringen van vijfentwintigduizend euro zijn echter 
zeker geen uitzondering. Keukens boven de vijftigduizend euro zeker wél.
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Je wordt van A tot Z ontzorgd bij de aanschaf van een nieuwe keuken. 
Iedereen die een complete goede keuken zoekt, is bij ons aan het juiste 
adres. Of het nu gaat om sec het vervangen van de huidige keuken, om een 
keuken inclusief het regelen van een verbouwing of om een keuken voor 
een nieuwbouwwoning. Door de historie van het bedrijf beschikken we over 
een breed netwerk van relaties waarmee we klanten in ieder keukentraject 
kunnen helpen. ‘Voorsprong door specialisatie’ zou goed als slogan bij ons 
bedrijf passen. In een markt waar veel fout kan en gaat, maken wij door 

vakkundigheid, persoonlijke interesse en betrokkenheid van de teamleden 
het verschil. Dat willen we graag aan onze klanten bewijzen. Onze adviseurs 
bezoeken jaarlijks de fabrieksshowrooms in Nederland en Duitsland om 
opgeleid te worden in de nieuwste ontwikkelingen. Verder doen zij eens 
per twee jaar veel inspiratie en kennis op tijdens de meest prestigieuze 
keukenbeurs in Milaan, de Eurocucina.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We wilden een tijdloze keuken. Modern, maar niet té uitgesproken, zodat 
je er nooit op uitgekeken raakt. Tegelijkertijd is het de meest complete 
keuken die we ooit hebben gehad. En het is alweer de derde keer dat 
we een keuken hebben laten ontwerpen door Keukenexpo. Dat zegt 
genoeg over hoe we tevreden we daarover zijn. Ook nu weer.’

Mariëlle en Sandro
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Mariëlle en Sandro kochten hun nieuwbouwwoning casco, maar wel 
met een vastliggende keukenindeling. Dat was echter geen bezwaar, 
want een kookeiland als dit was hun grote wens vooraf. ‘We houden van 
lekker koken en uitgebreid dineren met vrienden. Aan een kookeiland, 
zeker met een bar als deze erbij, ben je met z’n allen bij het kookproces 
betrokken, als onderdeel van de gezelligheid. En staat de kok niet alleen 
in de keuken, terwijl de anderen in de woonkamer zitten.’

‘DIT IS DE MEEST
COMPLETE KEUKEN 

DIE WE OOIT 
HADDEN’
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De keuken is van alle gemakken voorzien, zoals gezegd. Met Quooker en BORA 
inductieplaat met kookveldafzuiging in het kookeiland, een stoomoven en 
een combimagnetron, een ruime vaatwasser een wijnklimaatkast, een grote 
diepvries met ijsblokjesmachine en een Liebherr koelkast met vershoudladen.
De uitstraling is rustig. ‘Jan Hoppenbrouwers van Keukenexpo komt altijd met 
goede, creatieve ideeën en houdt daarbij de balans goed in het oog’, vindt 
Sandro. ‘Dat zie je bijvoorbeeld aan de achterwand. De houten nis is het speelse 
accent dat je in de bar weer terugziet – zoals het zwart en wit in het werkblad 
terugkomen – en daaromheen is alles symmetrisch. Dat is heel rustgevend.’

‘AAN EEN KOOKEILAND
BEN JE MET Z’N ALLEN BIJ

HET KOOKPROCES 
BETROKKEN’
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Vanuit de grote woonkamer gezien is de bar het verbindende element tussen 
de verschillende ruimten. Zo ervaart het gezin het ook. ‘Mariëlle en de kinderen 
zitten ’s ochtends aan de bar als ik de broodjes smeer’, vertelt Sandro. ‘Zo 
hebben we meteen een mooi moment samen aan het begin van de dag. En ik 
merk dat ik er zelf ook vaak zit als ik thuis werk. Een fijne plek, heel licht.’ Lachend: 
‘En dichtbij het koffieapparaat.’
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Met dank aan
Mariëlle en Sandro
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BINNENKIJKEN BIJ
De wens was een keuken met meer ruimte om in te werken en bewegen, 
maar vooral een keuken die meer betrokken was bij de woonkamer. Die 
ontwierp Keukenexpo voor Bianca en Robbie voor hun nieuwe woning, 
tot hun grote tevredenheid.

Bianca en Robbie
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‘We wilden dat de woonkamer en keuken veel meer één zouden zijn, zodat je niet meer 
achter een muur met je hoofd onder de afzuigkap staat te koken als je visite hebt. We 
hadden onze vorige keuken ook bij Keukenexpo gekocht en dat was heel goed bevallen, 
dus we zijn daar nu meteen opnieuw naartoe gegaan. Ze hebben er drie voorstellen voor 
een keukenontwerp gedaan en deze optie, met het kookschiereiland, sprak ons het meeste 
aan.’

BULLNOSE WERKBLAD 
VAN COMPOSIET LIJKT 
EXTRA STRAK EN DUN
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Een Quooker hadden ze in hun vorige keuken al en die wilden Bianca en 
Robbie graag terug. Hetzelfde gold voor de twee ovens, combi-stoom en 
combimagnetron: fijn om te hebben met drie kinderen in huis. Ze hebben 
een hoge Liebherr-koelkast en een aparte vriezer links van de ovens. 
En aan het kookschiereiland wordt gekookt op de BORA inductieplaat 
met kookveldafzuiging, gezellig bij de eettafel. ‘Het is prettig dat de BORA 
er is tegenwoordig, met alle vrijheid die het geeft om de kookplaat te 
plaatsen. En het werkt uitstekend.’

Het werd een strakke keuken: modern, greeploos en uitgevoerd in een 
combinatie van antraciet met een lichter, afgerond (bullnose) werkblad 
van composiet. ‘Daardoor lijkt het blad extra strak en dun. We vonden 
het mooi passen bij de zwarte greeplijsten.’ Fraai is de donkere houten 
achtergrond achter het koffieapparaat met de stijlvolle metalen plankjes. 
‘We zagen het voorbeeld bij Keukenexpo in de showroom. Het geeft de 
keuken een extra warme uitstraling.’
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‘Eigenlijk was deze keuken niet onze eerste keuze’, bekent Robbie 
lachend. ‘Maar de Italiaanse fabrikant van de keuken die we eerst hadden 
uitgezocht ging in coronatijd failliet. We moesten hem dus opnieuw 
uitzoeken, maar achteraf zijn we alleen maar blij dat het zo gelopen is. 
Deze keuken is perfect voor ons, we zijn er heel blij mee.’

‘NOOIT MEER KOKEN
ACHTER EEN MUUR 

EN ONDER EEN 
AFZUIGKAP’
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Met dank aan
Bianca en Robbie
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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 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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