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PERSOONLIJKE 
AANDACHT STAAT 
BIJ ONS HOOG IN 
HET VAANDEL

Ben Nijborg, Sjoerd Nauta, Wim Kuiper, Antje Knapper en Sake Knapper, Oudman Keukens, Assen
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Oudman Keukens is al veertig jaar een vertrouwd adres in de regio. Een familie
bedrijf dat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan. Deskundig 
en vakkundig realiseren wij voor u een prachtige keuken, die past bij uw 
wensen, uw leefsituatie en uw budget. Met oog voor detail, gevoel voor sfeer 
en onze jarenlange professionele ervaring ontwerpen wij samen met u een 
maatwerkkeuken om trots op te zijn. Het resultaat is een keuken waar u zich 
thuis voelt, een plek in huis waar u graag wilt zijn.

WIJ BIEDEN 
KEUKENS VOOR 
IEDER BUDGET!

4 

Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4 13-10-2022   18:3613-10-2022   18:36



Oudman Keukens is al veertig jaar een vertrouwd adres in de regio. Een familie
bedrijf dat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan. Deskundig 
en vakkundig realiseren wij voor u een prachtige keuken, die past bij uw 
wensen, uw leefsituatie en uw budget. Met oog voor detail, gevoel voor sfeer 
en onze jarenlange professionele ervaring ontwerpen wij samen met u een 
maatwerkkeuken om trots op te zijn. Het resultaat is een keuken waar u zich 
thuis voelt, een plek in huis waar u graag wilt zijn.

WIJ BIEDEN 
KEUKENS VOOR 
IEDER BUDGET!

4 

Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4 13-10-2022   18:3613-10-2022   18:36

5

Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   5Oudman_pag 01-12_Lid ah woord.indd   5 13-10-2022   18:3613-10-2022   18:36



Wij van Oudman Keukens zijn een professioneel en gedreven team. Omdat 
we relatief klein zijn, kunnen we u persoonlijk helpen. De lijntjes zijn kort, u weet 
precies bij wie u moet zijn. Wij ontwerpen keukens van uitstekende kwaliteit voor 
ieder budget. Wij bieden iedere klant een eerlijke, scherpe prijs; onderhandelen 
is niet nodig. We zijn transparant. Als we een totaalpakket aanbieden, dan krijgt 
u een gespecificeerd overzicht. We dragen op maat gesneden oplossingen 
aan. Bij ons vindt u een schat aan mogelijkheden!
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Voor een goed, betrouwbaar en deskundig advies bent u bij Oudman Keukens 
aan het juiste adres. We helpen u graag in kaart te brengen welke keuken u wilt: 
die ene, unieke keuken die helemaal past bij uw gevoel voor stijl, uw manier van 
leven en uw smaak van wonen. We inventariseren uw wensen en begeleiden 
u graag bij het nemen van lastige beslissingen. We komen bij u thuis om alles 
na te meten en de technische details op te nemen. Wij kunnen eventueel ook 
vooraf bij u langskomen om de mogelijkheden te bespreken en te bekijken 
hoe de keukenruimte optimaal kan worden ingericht. Zo komen we tot een 
weloverwogen en passend ontwerp.

ONZE MONTAGEDIENST 
KAN DE COMPLETE 

INSTALLATIE VOOR U 
VERZORGEN
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De montage en installatie van de keuken kunnen door ons vakkundig 
worden verzorgd. Desgewenst neemt ons team de volledige coördinatie 
van een keuken op zich, zodat ook het aanpassen van leidingen, het 
leggen van de tegelvloer of het stucwerk van de wanden onder onze 
regie valt.
Ook voor renovatie van uw keuken of de vervanging van inbouwapparatuur, 
werkblad of andere keukenonderdelen kunt u bij ons terecht.
Wij leveren kwaliteit en garantie. U kunt natuurlijk altijd een beroep doen 
op onze servicedienst.
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Onze keukens zijn uitsluitend van topkwaliteit. Wij zorgen voor 
hoogwaardige materialen en een sublieme afwerking. Om de keuken van 
de beste keukenapparatuur te voorzien, beschikt Oudman Keukens over 
een breed assortiment aan luxe apparatuur van verschillende merken. 
Onze showroom weerspiegelt de kwaliteit die wij bieden. We zijn goed 
bereikbaar, direct aan de A28, en er is gelegenheid tot gratis parkeren. 
Welkom!
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BINNENKIJKEN BIJ
Hoe drie losse meubels één volmaakt geheel kunnen vormen, dat 
wordt perfect gedemonstreerd in deze prachtige industriële keuken 
van Hans en Henk. Ze werden bij Oudman Keukens onweerstaanbaar 
aangetrokken door de ‘petrol blue’ houtnerf die hun strakke interieur een 
subtiele warme touch geeft.

Hans en Henk
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De indeling van hun nieuwe woning, aan het water in het Groningse 
Meerstad, vroeg om een groot eiland – als beeldbepalend element in de 
ruimte. De minstens even prominente combinatie van wijnklimaatkast, 
koelkast en vriezer hadden ze al en moest uiteraard ook lekker in het 
oog springen. Bij Oudman Keukens – als projectleverancier verbonden 
aan de nieuwbouw – vonden ze dus de keuken die het plaatje helemaal 
afmaakte. ‘In de showroom zat er wel een dikker werkblad op. Wij vonden 
dit subtielere blad van keramiek hier beter passen.’

‘We zijn drie of vier keer bij Oudman Keukens geweest en zagen er deze 
keuken, in deze kleur en uitvoering. We wilden hem aanvankelijk met een 
strakkere uitstraling, maar op een gegeven moment vroegen we ons af: 
waarom lopen we nou steeds naar deze keuken toe? Juist het petrol blue 
en de houtnerf trokken ons aan. Om die warmte tegenover het RVS van 
de wijnklimaatkast en koelkast, de gietvloer en de ‘Dikke Bertha’ lampen 
te zetten.’

DE WARME 
‘PETROL BLUE’
EN HOUTWERF IN EEN 
INDUSTRIËLE SETTING

14 
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De keuken biedt volop ruimte om in te werken, bewegen en om op 
te ruimen. Hans en Henk houden van uitgebreid koken en lekker 
eten. Koken doen ze met uitzicht op het water en aangezien het hele 
project gasloos is gebouwd doen ze dat op de NEFF inductieplaat met 
geïntegreerde afzuiging. Ook de ovens, een combi-stoomoven en een 
combimagnetron, in de hoge kast zijn van NEFF. 
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‘Het was fijn dat Oudman het project zo goed kende. Daardoor konden 
ze goed adviseren over de indeling en afmetingen. Pine Design uit 
Zuidlaren heeft ons verder geholpen met de rest van het interieur, onder 
andere met de eettafel en stoelen. Zo is het een mooi geheel geworden. 
Wij zitten er heel graag.’

UITGEBREID KOKEN
MET UITZICHT

OP HET WATER

17
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Met dank aan
Hans en Henk
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Paars is mijn lievelingskleur, dat is het altijd geweest. Ik heb vroeger eens 
een paarse keuken zien staan en dacht toen: ooit wordt mijn keuken ook 
paars. En zo geschiedde…’

Liesbeth 
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Het uitgangspunt was dus duidelijk toen Liesbeth zich bij Oudman 
Keukens meldde voor haar nieuwe keuken. Ze wist wat ze zocht: qua 
kleur, maar ook het strakke, moderne model keuken zag ze al duidelijk 
voor zich. ‘Oudman Keukens staat goed bekend in Assen om de kwaliteit 
die het levert. Ik trof er in de showroom bovendien de keuken die ik mooi 
vond, dus de keuze was snel gemaakt. Oudman heeft er vervolgens voor 
gezorgd dat de keuken gespoten werd in de kleur paars die ik wilde.’

‘RELIËF IN HET BLAD
IS MOOIE TEGENHANGER

VAN HOOGGLANS 
KEUKEN’

20 
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Ze heeft de paarse keuken gecombineerd met een grijs granieten blad. 
‘Het was het eerste dat ze bij Oudman lieten zien toen ik vertelde wat ik 
ongeveer zocht. Dat was ook meteen bingo’, lacht Liesbeth. ‘Er zit een 
klein glimmetje in en een beetje reliëf. Dat is een mooie tegenhanger van 
de strakke, hoogglans keuken.’

De keukenapparatuur is van AEG. Een bewuste esthetische keuze: ‘Alle 
merken die Oudman voert zijn kwalitatief heel goed, dus ik heb mijn keuze 
gemaakt op basis van het logo. Dat is zo mooi strak bij AEG. Dat vond 
ik bij de keuken passen.’ Liesbeth paste ook de oorspronkelijke indeling 
van de keuken aan op basis van het aanzien. ‘Waar nu de toren staat met 
het koffieapparaat en de oven stond eerst de koelkast ingetekend. Maar 
ik vond het juist mooi om de apparatuur te laten zien vanuit de kamer. Dat 
kon makkelijk worden aangepast.’

22 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22 11-11-2022   07:0911-11-2022   07:09



Ze heeft de paarse keuken gecombineerd met een grijs granieten blad. 
‘Het was het eerste dat ze bij Oudman lieten zien toen ik vertelde wat ik 
ongeveer zocht. Dat was ook meteen bingo’, lacht Liesbeth. ‘Er zit een 
klein glimmetje in en een beetje reliëf. Dat is een mooie tegenhanger van 
de strakke, hoogglans keuken.’

De keukenapparatuur is van AEG. Een bewuste esthetische keuze: ‘Alle 
merken die Oudman voert zijn kwalitatief heel goed, dus ik heb mijn keuze 
gemaakt op basis van het logo. Dat is zo mooi strak bij AEG. Dat vond 
ik bij de keuken passen.’ Liesbeth paste ook de oorspronkelijke indeling 
van de keuken aan op basis van het aanzien. ‘Waar nu de toren staat met 
het koffieapparaat en de oven stond eerst de koelkast ingetekend. Maar 
ik vond het juist mooi om de apparatuur te laten zien vanuit de kamer. Dat 
kon makkelijk worden aangepast.’

22 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22 11-11-2022   07:0911-11-2022   07:09

Speciale vermelding verdient het koffieapparaat. ‘Dat leek me eigenlijk 
onzin. Ik dronk altijd graag filterkoffie. Maar mijn zoon heeft me overtuigd 
en het is achteraf mijn beste aanschaf ooit. Het is fantastisch lekkere 
koffie en je hoeft geen los apparaat neer te zetten. Daar ben ik heel blij 
mee.’

‘OUDMAN KEUKENS 
HEEFT DE WENS VAN EEN 

METER WERKHOOGTE 
GOED GEHONOREERD’

23
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Met dank aan
Liesbeth
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DESIGN

25

pag 25-36_STIJL Design.indd   25pag 25-36_STIJL Design.indd   25 10-11-2022   15:0410-11-2022   15:04



26 

pag 25-36_STIJL Design.indd   26pag 25-36_STIJL Design.indd   26 10-11-2022   15:0410-11-2022   15:04

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

37
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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.

44 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06



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.

44 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06

45

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06



46 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06

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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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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