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In samenwerking met ECO+BOUW heeft Bernhagen 

Natuurkeukens een basiskeukenontwerp gemaakt. Er 

is een basisontwerp voor bouwnummers 1 t/m 3, 4 

en 5 t/m 14. Het basisontwerp kan worden aangepast 

en nader uitgewerkt op basis van individuele wensen 

en budget. Het basisontwerp inclusief ‘basisprijs’ is 

opgenomen in deze brochure (vanaf pagina 14). 

Een afspraak inplannen met Bernhagen Natuurkeukens 

kan via natuurkeukens.nl of via e-mail 

info@natuurkeukens.nl .

Project Elix Kerckebosch Zeist 
Duurzame maatkeuken

https://www.natuurkeukens.nl
mailto:info%40natuurkeukens.nl?subject=Project%20Elix%20Kerckebosch%20Zeist


Bernhagen Natuurkeukens is een familiebedrijf dat 

bestaat sinds 1984. Het bedrijf is opgericht door 

Dirk Bernhagen. Dirk is begonnen als zelfstandig 

meubelmaker. Door de jaren heen heeft hij zich 

gespecialiseerd in het maken van maatkeukens met 

een natuurlijke, ecologische insteek. 

Inmiddels ontwerpen, bouwen en monteren 

vader, dochter Sofie en zoon Melis keukens in heel 

Nederland. 

Bernhagen 
Natuurkeukens

Bernhagen natuurkeukens is een ambachtelijk bedrijf. 

Wij gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen 

en geen MDF, spaanplaat, e.d. 

Alle onderdelen van het proces – van idee tot 

realisatie – doen wij zelf: het ontwerp, de bouw en 

de montage. De keukens worden gemaakt in onze 

eigen werkplaats in Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse 

Heuvelrug). Zo blijft het persoonlijk en lokaal en is 

onze kwaliteit gegarandeerd.

Lokaal & bewust 
vakmanschap

Over ons



Het binnenwerk van onze keukens is van massief 

vurenhout. De laden worden gemaakt van massief 

hout (soort naar keuze). Voor de fronten en overige 

zichtwerk gebruiken wij drielagen massief hout of 

bamboe (soort naar keuze). 

Keuken van bamboe caramel

Door-en-door hout principe



Enkele projecten 

Keuken van eiken

Keuken van bamboe naturel



Enkele projecten 

Keuken van bamboe naturel

Keuken van eikenhout



Enkele projecten 

Keuken van notenhout

Keuken van notenhout



Enkele projecten 

Keuken van kersenhout



Houtsoorten - een aantal voorbeelden

Kersen Kersen Gestoomd Noten

Esdoorn EikenBerken



Bamboe

Plain pressed Side pressed Density

Side pressed DensityPlain pressed

Caramel

Naturel



Werkbladen - een aantal voorbeelden

Keramiek ‘Neolith Pietra di Luna’

Keramiek ‘Ceramistone Grisho’

‘Eco by Consentino ‘Creamstone’ TopGlas ‘Polaris White’

Composiet ‘Eco by Consentino Luna’ Roestvrij staal

Natuursteen Marmer ‘Grigio Carnico’

Natuursteen Graniet ‘Blanco Crystal’



Onze keukens worden geleverd inclusief apparatuur. 

Wij zitten niet vast aan een bepaald merk en kunnen 

nagenoeg alles leveren. Wij adviseren over de juiste 

apparatuur keuze o.b.v. wensen, budget, woningtype 

en energieverbruik.

De keukenapparatuur hoeft niet in alle gevallen nieuw 

te worden geleverd. Op wens kunnen wij eventueel 

‘oude’ keukenapparatuur opnieuw inbouwen in de 

nieuwe keuken.

Apparatuur A+++ energielabel



Onze werkwijze

Het proces begint bij een eerste afspraak om alles te 

bespreken: wensen, ruimte, materialen en ontwerp. 

Op basis van de eerste bespreking maken wij een 

kostenraming en eventueel ook al een eerste 3D 

ontwerp. Het ontwerp wordt in nauwe samenwerking 

uitgewerkt tot alles klopt. Doorgaands plannen we in 

het proces twee contactmomenten hiervoor in. 

Voordat de bouw van de keuken begint, komen wij 

langs op locatie om in te meten. Daarna wordt er een 

technische tekening gemaakt van de keuken.  

Ook maken wij een installatietekening. Op 

de installatietekening staat aangegeven welke 

bouwtechnische voorbereidingen er nodig zijn m.b.t. 

de elektrische aansluitingen voor de keukenapparatuur, 

stopcontacten en m.b.t. de toe- en afvoer van water.

De keuken wordt door ons gebouwd in onze werkplaats 

in Driebergen-Rijsenburg. De montage doen wij ook 

zelf. De keuken kan worden gemonteerd zodra de 

andere bouwwerkzaamheden aan de binnenkant van de 

woning gereed zijn. 

Bouw & montageBespreking & ontwerp



Basiskeukenontwerpen
Project Elix Kerckebosch Zeist



Bouwnummers 1 t/m 3

Basisprijs voor deze keuken
€ 25.750,- incl. BTW*

 
Basisprijs voor deze keuken is gebaseerd op:
-  Fronten en overig zichtwerk van eikenhout
-  Werkbladen keramiek ‘Ceramistone Grisho’
 
Apparatuur:
-  Kraan Franke Active Plus RVS-look met vaste uitloop
-  Bakoven Atag OX6511C
-  Inductiekookplaat met afzuiging Berbel Downline   
 Compact BKF 83 DLC, recirculatie
-  Afwasmachine BOSCH SBA68TX02N met besteklade   
 energieklasse A+++
-  Koel-/vriescombinatie LIEBHERR ICP332420
 energieklasse A+++ (178cm hoog)

 
 * inclusief apparatuur en montage
  
 Andere keuzen m.b.t. materialen- en/of apparatuur zijn 
 van invloed op bovengenoemde basisprijs.



Bouwnummer 4

Basisprijs voor deze keuken
€ 22.000,- incl. BTW*

 
Basisprijs voor deze keuken is gebaseerd op:
-  Fronten en overig zichtwerk van bamboe
-  Werkbladen Composiet ‘Eco by Consentino Luna’
 
Apparatuur:
-  Kraan Franke Active Plus RVS-look met vaste uitloop
-  Bakoven Atag OX6511C
-  Inductiekookplaat Neff T46TS61N0 60cm opbouw
-  Inbouwafzuigkap Berbel BEH 60 FLU recirculatie
-  Afwasmachine BOSCH SBA68TX02N met besteklade   
 energieklasse A+++
-  Koel-/vriescombinatie LIEBHERR ICP332420
 energieklasse A+++ (178cm hoog)

 
 * inclusief apparatuur en montage
  
 Andere keuzen m.b.t. materialen- en/of apparatuur zijn 
 van invloed op bovengenoemde basisprijs.



Bouwnummers 5 t/m 14

Basisprijs voor deze keuken
€ 32.500,- incl. BTW*

 
Basisprijs voor deze keuken is gebaseerd op:
-  Fronten en overig zichtwerk esdoornhout
-  Werkbladen Keramiek ‘Neolith Pietra di Luna’
 
Apparatuur:
-  Kraan Quooker Fusion Square RVS Combi+ 
- Bakoven en stoomoven in één NEFF N90 B58VT68H0  
 met ‘slide & hide’ deur
-  Magnetron NEFF C17WR01N0
- Inductiekookplaat 80cm NEFF N90 T58PS21X0 - vlakinbouw
- Inbouwafzuigkap Berbel Firstline Touch 80cm BEH80FLT   
 recirculatie
- Afwasmachine BOSCH SBA68TX02N met besteklade    
 energieklasse A+++
- Koel-/vriescombinatie LIEBHERR ICP332420 energieklasse  
 A+++ (178cm hoog)

 
 * inclusief apparatuur en montage
  
 Andere keuzen m.b.t. materialen- en/of apparatuur zijn 
 van invloed op bovengenoemde basisprijs.
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