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M et 1,9 miljoen vier-
kante meter spaan-
plaat per jaar als voor-
naamste grondstof, 
hikt ook keukenreus 

Bruynzeel tegen de wereldwijde materi-
aalschaarste aan. Zoals het wel vaker im-
proviseren en innoveren was sinds de 
oprichting in 1897.

,,Mensen die in coro-
natijd niet op vakantie 
gingen, investeerden in 
hun woning. De vraag 
naar hout groeide gigan-
tisch en joeg de prijzen 
omhoog. Spaanplaatfa-
brieken wíllen wel meer 
leveren, maar kúnnen 
gewoon niet”, vertelt 
Toine van Rooij, alge-
meen directeur van 

Bruynzeel Keukens. Dat bedrijf is on-
derdeel van DKG en zit met een jaarom-
zet van 250 miljoen euro in 2021 bij de 
top 6 in Europa.

Vanuit de zes hectare omvattende 
productiehallen van de DKG Keukenfa-
briek in Bergen op Zoom gaan jaarlijks 
800.000 kasten - omgerekend zo’n 
100.000 keukens - de deur uit, naar par-
ticulieren en woningbouwers. ,,Een 
consument koopt soms wel twintig 
kastjes, aan een woningcorporatie leve-
ren we er circa vijf per keuken”, zegt 

Van Rooij. ,,Vorig jaar zijn in heel Ne-
derland 450.000 keukens verkocht, dus 
zowat een kwart komt van ons.”

,,Normaal leveren we een keuken in 
acht dagen, nu duurt het soms langer”, 
vertelt commercieel directeur Ron van 
den Berg. ,,Ook vanwege de beschik-
baarheid van apparaten; van koelkast tot 
kookplaat. Zeker toen door de lockdown 
in China containers met chips en com-
ponenten in Shanghai bleven staan, liep 
onze levertijd op.”

Overuren klantenservice
Dus moest de klantenservice in overleg 
met de keukenkopers plannen aanpas-
sen. ,,Soms wissel je van merk of type. 
Maar wil een klant toch echt die geïnte-
greerde afzuiging, dan regelen we een 
tijdelijke oplossing om te kunnen koken 
en wisselen later van apparaat. Maar het 
geeft veel extra werk”, aldus Van Rooij.

Opmerkelijke trend die zich al voor 
corona had ingezet: op vacatures rea-

Er staan honderden 
Bruynzeel-keukens 

in... Dubai

Hoewel er al jaren geen Bruynzeel 
meer aan het roer staat, voelt de 
keukenfabrikant nog als een familie-
bedrijf, getuige de lange dienstver-
banden. 
Met zijn 27 jaar bij Bruynzeel werkt 
Bob janssen (54) uit Bergen op 
zoom exact zijn halve leven bij het 
bedrijf. ,,en dan kom ik pas kijken. in 
2021 namen we afscheid van jan 
Potappel, die had er 51 jaren op zit-
ten. We vieren vaak flinke jubilea”, 
zegt de projectmanager voor de za-
kelijke markt. ,,Ook bij woningcorpo-
raties zet de ‘ver-
luxing’ door. een 
kwarteeuw terug 
varieerde hun 
kleurkeuze tus-
sen wit, wit en 
wit. Plus een 
roestvrijstalen 
aanrechtblad. Nu 
bieden we hen 
kastjes in 24 
kleuren aan.”

Heus museum 
Boven de enorme productievloer 
huist een heus museum over de 
Bruynzeel-historie, met het eerste 
kasboek van timmerfabriek de 
arend uit 1897 waar alles mee be-
gon. en een exemplaar van de eer-
ste keuken die Piet zwart in 1937 
ontwierp. dat oermodel is nu in re-
trovorm nog te verkrijgen.
recent is er echter vooral gemoder-
niseerd, zegt de Bergse projectma-
nager ad van den Hoek (55). ,,Na de 
overname van Keller Keukens in 
2015 is er flink geïnvesteerd in auto-
matisering en capaciteit, om in te 

spelen op luxere, klantspecifieke 
onderdelen; van kleur tot hand-
greep. We maken nog altijd achtdui-
zend standaard kastplanken van 
zestig bij zestig per week. Maar van-
wege consumentenwensen soms 
ook twintig frontjes in de trendkleur 
koper.”
zette jan Potappel kastjes nog met 
hamer en schroevendraaier in el-
kaar en kwamen later de machines, 
nu zet de digitalisering door. ,,zoals 
een automonteur vroeger met een 
steeksleutel en nu meer met een 

laptop werkt, 
krijg je ook bij 
ons meer men-
sen die het pro-
ductieproces be-
geleiden dan ma-
chines bedie-
nen.”
de 800.000 kas-
ten per jaar, goed 
voor 100.000 
keukens, worden 
stuk voor stuk in 

Bergen op zoom gemaakt en vinden 
na assemblage vooral hun weg in 
Nederland. al staan er ook honder-
den Bruynzeel-keukens in... dubai. 

Luxe varianten
,,Westerse keukens, ook de onze, 
staan daar bekend om hun goede 
prijs en kwaliteit. Wij konden snel en 
massaal luxe varianten leveren, in 
hoogglans. die gingen in zeecontai-
ners daarheen, om hele flatgebou-
wen te voorzien”, aldus Van den 
Hoek. 
,,Slechts een druppel op ons totaal, 
maar wel bijzonder.”

Bruynzeel kampt met materiaalschaarste, maar heeft                             afgelopen 125 jaar wel vaker moeten improviseren

Van droom huisvrouw naar       100.000 keukens per jaar
Van vloeren, deuren, 
schoolbanken en 
potloden naar 100.000 
keukens per jaar; bijna 
een kwart van alle nieuwe 
kookruimtes in 
Nederland. Al 125 jaar 
beweegt Bruynzeel mee 
met zijn tijd, maar viert 
dat jubileum bescheiden.

Trouwe medewerkers Bob Janssen (links) en Ad van den Hoek in het 
Bruynzeel Museum boven in de productiehal, met onder meer het 
eerste kasboek uit 1897 en achter hen het eerste keukenontwerp van 
Piet Zwart. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

De verluxing zet 
door. We bieden 
wooncorporaties 
nu kastjes in 24 
kleuren aan

De kleur van de eerste ‘functionele’ keuken: varengroen. FOTO BRUYNZEEL KEUKENS

Veel mensen 
uit horeca 
reageren op 
vacatures


