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WELKOM BIJ KUSTERS 2.0!
Twee keer per jaar zetten we de mooiste trends, ontwikkelingen, producten
en projecten voor je op een rijtje. Het is voor ons steeds weer een feest om
mee te mogen werken aan de realisatie van prachtige bouwwerken op
byzondere plekken. Die plekken vragen om byzondere producten en goede
ambachtslieden.
Dit is niet alleen onze passie, wij werken ook graag samen met specialisten
die weten hoe ze byzondere producten verwerken. Samen met deze
ambachtslieden maken we parels van projecten. Dit magazine is een ode aan
onze passie en een kijkje in onze keuken. We nemen je keer op keer mee en
hopen je te kunnen inspireren.
Wil je na het ontdekken van dit magazine de volgende edities in je mailbox
ontvangen? Meld je dan hier aan om hem als eerste te kunnen lezen.
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CARMENS
INTERIEURONTWERP
Met Carmen werken is iedere keer weer een
feest! Zij bedenkt de mooiste plannen en weet
de klantvraag perfect te verwerken tot een
sfeervol en warm huis. Met haar 23 lentes jong
is Carmen een aanstormend talent en zeker
iemand om goed in de gaten te houden.

'“Vanaf mijn prachtige werkplek in Helenaveen
help ik klanten bij het vinden van hun stijl, het
creëren van een interieur of het begeleiden van
de volledige realisatie. Daarnaast heb ik hier
een showroom die ik gebruik om gasten te
ontvangen en heel veel mooie items te tonen.

Ze heeft een creatief brein, mooie ideeën en
bijzondere projecten.

Ik was altijd al bezig met interieur: thuis
maakte ik moodboards en mijn poppenhuizen
waren altijd tot in detail ingericht. In groep zes
wist ik het zeker: ik word interieurarchitect!”

“Aangenaam! Mijn naam is Carmen, ik ben
zelfstandig ondernemer en werkzaam onder de
naam ‘Carmens Interieurontwerp’. Dat ik deze
richting op ben gegaan was voor niemand een
verrassing, maar de weg naar waar ik nu ben
was niet altijd even makkelijk.”
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“Na mijn middelbareschooltijd ben ik gaan
kijken naar vervolgopleidingen en kwam ik uit
bij het Sint Lucas in Boxtel. Hier leiden ze je op
tot interieurontwerper en deze opleiding paste
perfect bij het beeld dat ik had van het vak: het
overbrengen van sfeer en gevoel. De
selectieprocedure op het Sint Lucas is pittig,
maar daar heb ik mij niet door laten
tegenhouden.
Ik ben aangenomen en heb er vier hele
intensieve, maar ook vooral leuke jaren gehad.
Nadat ik daar afgestudeerde, wilde ik toch voor
meer ‘titel’ gaan en ben ik begonnen aan de
studie tot interieurarchitect. Achteraf bleek
het ontwerpen mij meer te liggen en na aardig
wat nadenken ben ik dan ook gestopt met de
studie. Dit was het échte begin van Carmens
Interieur, en als snel kwam ik op deze prachtige
plek, de hoeve in Helenaveen, terecht.

Ik zeg altijd maar zo:
'Verschillende mensen,
verschillende wensen!'.
- Carmen Seuren

“Ik heb, zoals alle ontwerpers, een hele eigen
stijl. Deze herken je aan de combinatie van
strak en stoer. Ik vind strakke wanden in
combinatie met stoere waaltjes bijvoorbeeld
heel tof. Deze liggen ook in de hoeve in
Helenaveen en dat is voor mij echt een
eyecatcher. Evenals de betonlook vloer die hier
ligt. Deze in combinatie met warme stoffen en
zachte kleuren maakt het in mijn ogen een hele
prettige ruimte.
Het ondernemerschap ligt mij heel goed. Ik
houd zo ontzettend van de vrijheid, de
verantwoordelijkheid en het fladderen. Doordat
ik zelf kan beslissen wat ik wel of niet doe, kan
ik mijn creativiteit optimaal benutten.”

Mijn manier van werken kenmerkt zich door
diversiteit en persoonlijkheid. Wanneer klanten
met mij in contact willen komen gebeurt dit
vaak door middel van het contactformulier op
mijn website, maar bellen of mailen mag ook
altijd. De vragen die ik krijg zijn heel
verschillend. Ik vind het leuk om de
projectleider te zijn en op locatie mee te
denken met de klant. Maar klanten alleen
voorzien van een advies vind ik ook leuk.
Mensen benaderen mij omdat ze hulp willen of
omdat ze er zelf niet veel tijd in willen of
kunnen stoppen. De verscheidenheid in
projecten maakt mijn werk zo leuk.”

“Dat ik alleen particuliere klanten heb, is een
bewuste keuze. Bij zakelijke klanten draait het
vooral om gebruiksvriendelijkheid en gemak,
maar ik houd juist van het overbrengen van
sfeer en gevoel. Dit ervaar ik wel bij particuliere
klanten en maakt mijn werk zo leuk. De plek die
ik hier heb, vind je denk ik nergens! Ik werk elke
dag heel hard en doe ook nog eens wat ik écht
leuk vind.
Dat deze prachtige hoeve op mijn pad kwam
was echt een gevalletje ‘juiste tijd, juiste
moment’. Alles samen maakt dat ik heel
dankbaar ben voor waar ik nu sta.”
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Ben je benieuwd
geworden naar
Carmens ideeën en
projecten?
Haar nieuwe website is
net live. Wil je meer
zien? Op Instagram vind
je meer.

PETER NELLEN
KEUKENS
Krachten bundelen: samen mooie dingen creëren waarmee we klanten blij maken. Bij
Kusters 2.0 weten we heel goed dat wij het niet alleen kunnen, en dat we ambachtslieden en
specialisten nodig hebben om al het moois wat jij of wij bedenken, te realiseren. Een van deze
specialisten is Peter Nellen Keukens. Een keuken is een groot onderdeel van je huis en
perfect af te stijlen met een mooie tegel die past bij de rest van het interieur. Maar een tegel
kiezen voor een keuken is nog niet zo makkelijk. Hij moet voldoen aan verschillende eisen en
juist daarom is onze samenwerking zo effectief! We spraken hen over hun nieuwe showroom
en toekomstplannen.

“Welkom in onze nieuwe showroom in Venray!
We zijn sinds kort gevestigd aan de Zuidsingel
in Venray. Dit pand was, zoals wellicht bekend
bij velen, voorheen de Peugeot garage.
Vanwege onze toekomstplannen en de
toekomstige overname door mijn zoon Daan,
hebben we besloten zelf een pand aan te
schaffen en met de beschikbare ruimte en
ligging was deze locatie super geschikt.
We zijn hier van alle gemakken voorzien.
Daarnaast hebben we het pand helemaal
verbouwd en is de showroom modern en up-todate. Alle aspecten van onze nieuwe locatie
zijn geïnspireerd door onze enorme

vakkennis en ervaring als ook de noviteiten
binnen onze branche. We werken graag samen
met lokale ondernemers zoals Kusters 2.0.
Samen staan we tenslotte sterk!
Nynke is bij ons in de showroom geweest om
de beste combinaties van tegel en keuken
samen te stellen. Het eindresultaat, de
combinaties tussen kasten, tegels, werkbladen
en sfeer, is perfect. Het resultaat mag er zeker
wezen.”
Je vindt de nieuwe showroom van Peter Nellen
Keukens aan de Zuidsingel 10 te Venray.
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FIEX HAARCONCEPT
Onze tegels vind je op veel verschillende plaatsen terug. In keukens, badkamers,
werkruimtes, kantoren en horeca, de mogelijkheden zijn enorm.
Een van de projecten waaraan we hebben mogen meewerken is de nieuwe salon van Fiex
Haarconcept. Fieke Versteegen, eigenaresse en bedenker van de look & feel van de salon,
vertelt ons meer over haar ideeën, keuzes en het concept.
Je hebt een prachtige salon gerealiseerd.
Hoe ben je tot dit idee gekomen?
“Ik had voor de salon een rustgevende,
gezellige en frisse ruimte voor ogen. We
houden heel erg van de kleur groen in
combinatie met hout. Daarnaast had ik heel
veel creatieve ideeën. Met een timmerman aan
mijn zijde is het dus helemaal goed gekomen
en konden mijn ideeën heel snel worden
gerealiseerd.”

Wat vinden jullie van het eindresultaat?
'“We zijn echt super trots op het eindresultaat,
de salon heeft echt een wauw-factor!
Je hebt met zoveel bedrijven contact en je
krijgt overal mooie ideeën. Je hoopt dat alles
matcht, maar het blijft spannend tot het
laatste moment. Voor ons is het eindresultaat
echt perfect en we vinden het heel bijzonder
om zo'n fijne werkplek te mogen hebben.”

Hoe heb je de stijl van de salon
samengesteld?

Wat vond je van de samenwerking met
Kusters 2.0?

“We hebben veel rond de tafel gezeten, veel
inspiratie opgedaan op Pinterest, in vakbladen
gekeken en met bedrijven om ons heen
gesproken. We hebben alle ideeën op papier
gezet en zijn toen keuzes gaan maken. Nu
zetten we al het advies om in energie en ideeën
om de salon nog mooier te maken.”

“De samenwerking met Kusters 2.0 was
gewoonweg fantastisch. Jullie kenden ons en
de ruimte niet, maar wisten ons door middel
van onze verhalen en wensen van hele goede
ideeën te voorzien. De kleuren matchen goed,
de kwaliteit van de tegels is top en, niet te
vergeten, de service was super!”

De salon is net geopend, hoe zijn de reacties?
“De salon is op 16 mei geopend en we zijn nog
aan het opstarten. We hebben al zo veel mooie
reacties mogen ontvangen, het komt echt uit
alle hoeken: via de socials, bloemen, kaartjes.
Dat is echt geweldig en geeft een heel fijn
gevoel.”
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ALLES BEHALVE
STANDAARD
Trends, 'you like them, or you hate them'. Maar bij het kiezen van tegels, stenen of sierbestrating is
het van groot belang dat je dicht bij jezelf en je eigen stijl blijft. Het is onze specialiteit om je te
begeleiden bij het maken van keuzes.
Dit project, de badkamer van de Familie Kersten, is een goed voorbeeld van je eigen keuzes maken
en zo je droomproject creëren. We hebben dit project in samenwerking met de familie en Clen
Poels van C.P.T. mogen realiseren.
Jullie hebben een gewaagde keuzes gemaakt.
Hoe zijn jullie tot dit idee gekomen?
“Wij vinden de keuze niet gewaagd en vonden
het juist mooi om iets aparts uit te zoeken. We
houden niet van standaard en het mag wel een
beetje anders zijn. We zijn al vaak bij Kusters
2.0 geweest, dus we weten van hun prachtige
tegels. Ook voor dit project brachten we weer
een bezoek aan de showroom. We hebben hier
rondgekeken en kwamen toen al snel bij deze
prachtige tegel uit.”
Hoe hebben jullie de combinatie gevonden?
'“Door goed rond te kijken in de showroom. We
weten snel of we iets mooi vinden qua stijl en
kleur. Ook houden we van uitdaging. We
hebben het graag mooi in huis. Door goed en
vertrouwd advies over de kwaliteit van de
tegels zijn we tot dit mooie resultaat
gekomen.”
Hoe verliep de samenwerking met Kusters
2.0?
“De samenwerking verloopt altijd erg goed. We
zijn al vaak bij jullie geweest, dus we kennen
elkaar ondertussen. De vertrouwensband is erg
goed en we zijn altijd erg tevreden over de
service. Afspraken worden nagekomen en bij
problemen worden er oplossingen gezocht.”

'“Zoek je iets moois, dan
moet je bij Kusters 2.0
zijn. Ruime keuze,
goede kwaliteit, prettig
in de omgang, gewoon
alles wat een tevreden
klant zoekt!”
- Familie Kersten
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WIJ HOUDEN VAN KLEUR!
Bij ons in de showroom maken we het kiezen makkelijk dankzij de vier stijlen die we hebben
bedacht. Binnen die stijlen is alles mogelijk. Ook kan je stijlen combineren. Deze stijlen
bieden jou als klant en ons als adviseur houvast bij het kiezen van de mooiste tegels en het
maken van de beste combinaties. Deze vier stijlen zijn gebaseerd op kleur, sfeer en
materialen. In deze editie van Byzonder By willen we je meer inspiratie geven voor het
gebruik van kleur.
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Wanneer je kiest voor een kleurrijk interieur haal je leven en dynamiek in huis. Kies je voor
een strakker en voornamelijk wit interieur, dan kies je voor rust en eenheid. Ga je liever voor
een interieur met natuurtinten? Dan kies je voor warmte en gezelligheid. Deze kleuren geven
interieurs vaak een 'cosy' gevoel. Heb je wel lef en houd je niet van standaard? Dan is een
interieur met als basis zwart, donkerbruin of donkerblauw een echte knaller!

Kleur, de een durft 'all out' te gaan,
en de ander kiest liever voor een
andere vorm van aankleding.
Maar laat je eens door ons
verrassen, want ook als je niet van
felle kleuren houdt of het spannend
vindt om kleuren, texturen en
stoffen te combineren, is er nog tal
van leuks te ontdekken!
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EEN TUINPARADIJS
Naast mooie binnenhuis-en steenprojecten is
Kusters 2.0 ook het adres voor alle
tuinbestratingen. Van een prachtig terras, tot
een heerlijke tuin met borders en een
praktische oprit. We kunnen je voorzien van
passend advies met betrekking tot tegels,
stenen en grind.
Een project waar we byzonder trots op zijn is
dit project in samenwerking met Pascal
Driessen en Wout Buddiger. We vroegen
Pascal en Wout naar hun ervaringen en werk
voor deze klant.
Jullie hebben met een mooie samenwerking
een mooi project gerealiseerd, hoe zijn jullie
tot deze ideeën gekomen?
“Eerst hebben we de tuinwensen van de klant
doorgenomen. Zij wilden graag een tuin met
strakke lijnen waarbij de diepte van de tuin
optimaal werd benut. Bij de bestaande tuin was
er namelijk een gedeelte van de tuin dat niet
gebruikt werd omdat het achterste gedeelte
schuin afliep.”

“Bij het ontwerpen van de nieuwe tuin hebben
we beide zijdes van de overkapping
opengelaten, zodat je in het achterste schuine
gedeelte een binnentuintje creëert. Daarna
hebben we een smal tegelpad getekend om
diepte in de tuin te krijgen.”
Hoe gaat het in zijn werk als jullie voor een
klant aan de slag gaan?
We gaan bij de klanten thuis de tuinwensen
bespreken. Tijdens dit gesprek laten we zien
wat we voor de klant kunnen betekenen. Bij
grotere tuinrenovaties of complete tuinaanleg
is het handig om een tuin-tekening te hebben.
Dit is niet alleen relevant voor het ontwerp,
maar ook voor het uittellen en bestellen van
materialen.
Als het tuinontwerp klaar is bespreken we deze
bij de klant thuis. Wanneer de klant tevreden is
over de tekening kunnen de materialen worden
uitgezocht, en wordt hier een begroting of een
offerte aan gekoppeld. Nadat alles akkoord is,
gaan we aan de slag met de realisatie.”
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Laat je goed informeren
over de voor- en nadelen
van producten zodat je
de juiste keuze maakt
- Pascal & Wout

Kunnen jullie iets meer vertellen over de
samenwerking met Kusters 2.0?
'“Wanneer wij aanvragen krijgen om tuinen te
realiseren, kunnen de klanten bij Kusters 2.0
materialen uitzoeken. Samen adviseren we de
klant in het kiezen van materialen. Als de klant
een keuze heeft gemaakt, wordt deze keuze
aan ons teruggekoppeld. De volgende stap is
het bestellen van de materialen.
We hebben goede ervaringen met Kusters 2.0.
Bij het leveren van bestellingen worden we van
tevoren gebeld. Zo kunnen we zorgen dat de
materialen op de juiste plek komen te staan.
Mochten we vragen hebben, dan worden deze
snel beantwoord.”
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OVERNACHTEN IN STIJL
Neem een historisch pand in de dorpskern van
Maasrijk Blitterswijck, twee enthousiaste
dames en een omgeving die perfect is voor het
nemen van rust, genieten van de natuur,
fietsen en wandelen. Al deze dingen zijn de
ingrediënten voor een prachtige Bed &
Breakfast in Blitterswijck, Noord-Limburg.
Melanie, gastvrouw van de B&B vertelt ons
meer over het pand, de sfeer, inrichting en de
prachtige plek: “Welkom bij De Blauwververij!
Onze B&B is gelegen in het centrum van
Blitterswijck, midden in de natuur en op
loopafstand van wandel- en fietsroutes.”

Jullie hebben een prachtige B&B
gerealiseerd. Hoe zijn jullie tot dit mooie idee
gekomen?
“Een jaar geleden heeft mijn moeder dit pand
verkocht, de nieuwe eigenaar vroeg mij of ik
het leuk zouden vinden om hier een B&B te
runnen. Aangezien ik op de begane grond al
een kleine cadeauwinkel en slijterij heb, dacht
ik: ja waarom eigenlijk niet. Nu een jaar later is
het eigenlijk gerealiseerd en open.”
Hoe ziet een werkdag in de B&B eruit?
“'S morgensvroeg maak ik het ontbijt klaar voor
de gasten en dan komen zij ontbijten wanneer
ze dat graag willen. Vaak maak ik dan een
praatje en hebben we het over wat ze al
ontdekt hebben en wat er nog meer te doen is
in de omgeving.”
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“Daarna zorg ik ervoor dat de B&B weer
helemaal fris is. Ik haal de bedden af, maak ze
weer op en zorg dat alles weer schoon is voor
de volgende gasten. Tussen 3 en 4 komen de
volgende gasten weer en heet ik hen ook weer
welkom. De gasten maken graag gebruik van
de tuin, gaan de natuur in of ontdekken de
regio.”
Hoe verliep de samenwerking met Kusters
2.0?
“Super! Toen we tegels tekort kwamen werd
dat heel snel opgelost en er werd goed
gekeken naar mijn vraag. Ik had de tegels op
redelijk korte termijn nodig en dus moesten ze
snel leverbaar zijn. Hierin dachten jullie heel
goed mee en dat heb ik als heel prettig
ervaren.”

Welke tip zou je mensen mee willen geven die
tegels uit gaan zoeken bij Kusters 2.0?
“Ik ben heel blij dat ik naar Kusters 2.0 ben
gegaan omdat ik super goed advies heb
gekregen. Maar ook omdat de kennis en kunde
over het product, de sfeer en bruikbaarheid in
een B&B zeer goed was. Jullie gaven hele
goede tips en wisten mijn gedachten precies te
vertalen naar een prachtige combinatie. Het is
natuurlijk geen badkamer zoals thuis en we
wilden er ook echt iets spannends van maken.
Door middel van jullie hulp is dat heel goed
gelukt. Ik zou mensen de tip willen geven om
echt open te staan voor het advies dat je bij
Kusters 2.0 krijgt. Zo kom je echt tot een
bijzonder mooi eindproduct met precies de
juiste sfeer.”
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ONTMOET!
Het begrip ‘kwaliteit’: voor iedereen verschillend, maar voor Kusters 2.0 en Vande Moortel
beide hetzelfde. Een goed product, met keuze in uitvoering, een goed verhaal en oog voor
innovatie. Met deze gedeelde visie als basis, is een goede fundering geslagen voor veel mooie
projecten en jarenlange samenwerking.
Ralf en Enrico vertellen wat de samenwerking met voor hen betekent. We spreken Jaap, van
Vande Moortel, over hun producten, innovaties en de verwerking. Maar ook laten we een
aantal projecten zien waarbij hun stenen gebruikt zijn en lezen we wat andere partners ervan
vinden
Ralf: “Bij ons in de showroom hebben we veel mooie producten, allemaal van uitzonderlijke
kwaliteit. We kijken goed naar de laatste trends en ontwikkelingen en houden veel rekening
met de eisen en wensen van tegenwoordig. Vande Moortel is een partij die dit ook belangrijk
vindt en dat maakt samenwerken heel prettig. Mijn collega Enrico is ook nauw betrokken bij
deze samenwerking. Hij weet deze kwalitatieve stenen toe te passen op heel veel projecten.”
Jaap: “Steenbakkerij Vande Moortel is
opgericht in 1864. De steenbakkerij is gestart
in de Scheldevallei te Oudenaarde, België, en
op deze locatie nog steeds actief. Door hard
werken en onder leiding van de familie Vande
Moortel groeide het bedrijf uit tot een zeer
belangrijke fabrikant in het topsegment
gevelstenen.
Toegankelijkheid is wat ons siert. Dit hebben
we te danken aan ons familiaire karakter, en
ons bedrijf is op alle niveaus heel open. Dit
maakt dat wij voor zowel particulieren als
professionals een fijne partner zijn.
Onze producten onderscheiden zich door de
kwaliteit, uitstraling, textuur en nuancering.
Onze slogan is: ‘Unique Colours & Sizes’, en
deze slaat op de vele varianten, mogelijkheden
en toepassingen die er zijn.
Daarnaast proberen wij ons te onderscheiden
door te focussen op duurzaamheid. We
vangen meer hemelwater op dan we
gebruiken in ons productieproces en het afval
van de productie vermalen we en brengen we
terug in onze producten. We gebruiken de
opgewekte warmte van het bakproces en
zetten deze weer in bij het drogen van
geperste gevelstenen en kleinklinkers. Ook
hebben we een serie smallere bakstenen
ontwikkeld onder de naam Brick7. Hierbij is
30% minder grondstof nodig, wat voordelen
heeft voor het hele productieproces."

"Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen de
productie. We zetten voor het transport de
waterwegen van de Schelde in en we blijven
doorlopend investeren in duurzame energie
zoals zonnepanelen. Bij Vande Moortel zijn we
continu bezig met het verbeteren van ons
product.
We zorgen voor een uitzonderlijke kwaliteit
doordat we de kwaliteit van onze grondstoffen
blijven bewaken, doordat we constant
monitoren hoe het productieproces verloopt
en daar ook aanpassingen in durven te doen
en doordat we onze machines en installaties
onderhouden volgens een strak
onderhoudsregime. We laten hierin niets aan
het toeval over en hechten veel waarde aan
innovatie. Zo investeren we ook doorlopend in
onze medewerkers, nieuwe
productietechnieken en luisteren we heel
goed naar de markt en klantvraag.
Om al het bovenstaande te realiseren is het
belangrijk dat we ook in contact blijven met
partners die onze producten vol trots kunnen
verkopen. Kusters 2.0 is er daar een van. We
zijn heel blij met deze samenwerking!”
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Als Kusters 2.0 geven we jou als lezer graag een kijkje in onze keuken. We nemen
projecten onder de loep en vertellen je waarom producten en resultaten bijzonder zijn.
Ralf: “We hebben samen met Vande Moortel al heel wat mooie projecten mogen realiseren,
iedere keer weer met lovende reacties en zeer tevreden gezichten. Voorbeelden van deze
projecten zijn de appartementen aan de Eindstraat in Venray, de appartementen aan de
Bilderdijklaan in Eindhoven en Villa Horstlanden in Helmond. Maar natuurlijk doen we dit niet
alleen, we doen dit samen met andere partijen die net als wij de voorkeur geven aan goed,
mooi en innovatief werk.”
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EINDSTRAAT, VENRAY
Voor dit project hebben we samengewerkt met
Driessen Architectuur en Teunissen
Aannemersbedrijf. Samen hebben we een
mooie toevoeging aan Venray weten te
creëren.
Enrico: “De appartementen aan de Eindstraat
hebben een heel eigenwijs ontwerp en vallen
op. In deze straat zie je veel verschillende
bouwstijlen terugkomen. Met dit ontwerp is de
diversiteit weer wat uitgebreid en inspireren
we anderen in Venray weer om eens ‘out-ofthe-box’ te denken.”

Jaap: “De stenen die hier zijn gebruikt zijn uniek
door hun lange en platte vorm, en zijn op
ambachtelijke wijze en deels met de hand
geproduceerd. Ze worden in een op
kolengestookte oven gebakken en zijn uitermate
geschikt voor het creëren van horizontale
belijningen in een gevel.”
Wietske, Driessen Architectuur, vertelt:
"De bestaande woning leek aan de straatzijde
uit twee panden te bestaan en aan de tuinzijde
waren diverse aan- en uitbouwen te vinden.
De wens was meer verblijfsruimte op de
verdieping en een betere relatie van de
woonruimten op de begane grond met de
wigvormige tuin."
"Door de uitbouwen en het laagste pand aan de
straatgevel weg te halen ontstond er ruimte
voor nieuwbouw. Door rood metselwerk toe te
passen en de voorgevels in één lijn te leggen,
wordt de relatie gezocht met het resterende
bestaande pand. Er is een tussenlid
toegevoegd met daarin de nieuwe voordeur.
Zo wordt een duidelijke scheiding gemaakt
tussen de twee panden die bij elkaar horen,
maar toch heel verschillend zijn."
"De nieuwbouw is uitgevoerd in Linea van
Vande Moortel en wordt zowel staand als
liggend toegepast. Dit refereert naar de
bestaande gevel waar ook rollagen en staande
verbanden aanwezig zijn. In de voor- en
achtergevel van de tweelaagse nieuwbouw
worden smalle staande openingen gemaakt."

"De achtergelegen gebruiksfuncties
verlangden geen grote raamopeningen en de
privacy vanwege het ontbreken van een
voortuin wordt gewaarborgd. De verbinding
met buiten vindt plaats aan de tuinzijde. De
evenwijdig met de erfgrenzen geplaatste
laagbouw heeft grote glasopeningen om deze
verbinding maximaal te maken."
"Door het staande en liggende metselwerk in
een lange smalle steen en stootvoegloos uit te
voeren wordt het lijnenspel nog sprekender. Na
overleg met opdrachtgever en Kusters 2.0 was
de keuze snel gemaakt. De stenen van Vande
Moortel sluiten qua kleur en textuur mooi aan
bij het bestaande metselwerk."
Ook spraken we William, Teunissen
Aannemersbedrijf. Hij vertelt:
"De producten van Vande Moortel zijn erg mooi
en passen goed bij moderne én traditionele
ontwerpen. Dat zie je ook weer terug bij het
project aan de Eindstraat."
"Tijdens de realisatie van het project moesten
de stenen op verschillende manieren worden
gezaagd en gebruikt. Dat zorgde voor
uitdagingen. Ook wilde we een natuurlijk
eindresultaat en daarom moesten we de
stenen goed mixen."
"Het uiteindelijke resultaat is echt prachtig! De
architect heeft goed gezien dat deze steen
heel goed past bij het ontwerp. Het is een
bouwwerk geworden met een statige, en toch,
warme uitstraling."
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VILLA HORSTLANDENPARK,
DIERDONK
“Dit was voor ons een geweldig project om aan
mee te bouwen en voor de bewoners hopelijk
een droom om in te wonen. De Villa aan de
Horstlanden in Helmond is vanwege de
bijzondere mix aan materialen een opvallende
verschijning. Naast stenen van Vande Moortel
zijn in dit project ook natuurgevelstenen uit
Manvrovo gebruikt. Deze stenen, die met de
hand uit een groeve in Noord-Macedonië
worden gedolven, maken van ieder project een
uniek bouwwerk.” Wil je hier meer over weten?
Maak dan een afspraak in onze showroom.
Enrico: “De natuurstenen uit Manvrovo zijn in
mijn ogen écht een heel uniek en
spraakmakend product. Het werk dat gaat
zitten in het delven van dit product geeft deze
stenen een uniek verhaal. Zoals bij bijna alle
handgemaakte producten is iedere steen
uniek. Maar doordat er bij deze steen, buiten
het delven, geen productieproces komt kijken,
en de natuur haar werk doet, zie je dat dit puur
natuur is. We zijn trots dat wij als Kusters 2.0
dit product mogen dragen, het is letterlijk een
cadeautje van moeder aarde!”

Jaap: “Wat deze steen uniek maakt is de
natuurlijke kleurnuance. Je ziet krachtige grijs,
bruin en donkergroen tinten naar voren komen.”
Ook spraken we Bas van LXarchitecten over
het ontwerp van dit bijzondere project. Hij
vertelt ons meer over de bouwstijl en het
gebruik van de stenen.
Hoe zijn jullie tot dit bijzondere ontwerp
gekomen?
“Het ontwerp bevindt zich in een bijzondere
setting. De straat is gelegen in de wijk
Dierdonk, maar valt om onduidelijke redenen
buiten het beeldkwaliteitsplan van de wijk. Dit
gaf de mogelijkheid om qua materialisering los
te komen van de voorgeschreven
handvormsteen (Dommelrood) en de
beeldbepalende witte kozijnen. De
opdrachtgever had oorspronkelijk een andere
materialenmix gewild.”
“In goed overleg met de welstand is een aantal
compromissen gesloten. Dit bood onder
andere de mogelijkheid om deze bijzondere
stenen toe te passen in stootvoegloos
verband.”

Welke specifieke kenmerken heeft de
woning?
“De woning is energiezuinig en maakt optimaal
gebruik van de ruimtelijke kwaliteiten in de
omgeving. De bosrijke omgeving wordt
maximaal naar binnen gehaald door de grote
glazen openingen onder het grote dakvlak.
Daarnaast maakt de keuken maximaal contact
met de tuin door de grote glasvlakken. De
eikenhouten overkapping en de natuurstenen
schouw brengt het landelijke gevoel naar de
woning.”
Wat maakt de producten van Vande Moortel
volgens jullie geschikt voor dit project?
“De stenen hebben een fraaie ambachtelijke
uitstraling. De kleurcombinatie van de rode en
bruine stenen is een perfecte match die, in
combinatie met de prachtige stootvoegloze
verwerking, heeft geleid tot het uiteindelijke
resultaat. Daarmee is het enerzijds een woning
die perfect past in zijn omgeving, en anderzijds
een woning die duidelijk een eigen verhaal
vertelt.”
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BILDERDIJKLAAN, EINDHOVEN
Onze samenwerkingen gaan veel verder dan
alleen de Venrayse gemeentegrenzen! We
komen door heel Nederland en zo ook in
Eindhoven. Aan de Bilderdijklaan vind je
appartementen die in samenwerking met
Diederen Dirix Architecten en Burgt Bouw zijn
gerealiseerd.
Ralf: “De appartementen aan de Bilderdijklaan
in Eindhoven passen perfect in het authentieke
en innovatieve straatbeeld van de stad. Met
haar eigentijdse ontwerp, waarin je duidelijk de
invloeden van de oudbouw in Eindhoven ziet, is
het een unieke plek om te wonen. Dat je dan
ook nog eens naast het Van Abbemuseum
woont is dan natuurlijk extra bijzonder.”

Jaap: “De zwart- bruine kleur van deze steen
gecombineerd met een rood- bruine massa
maakt hem uniek. Ook deze steen is gebakken in
onze op kolengestookte oven en wordt deels
met de hand gemaakt.”
Twan van Burgt Bouw vertelt:
Jullie hebben dit bijzondere project op een
hele mooie locatie mogen realiseren, hoe was
dit proces?
“Bij dit project zijn wij in een vroegtijdig
stadium betrokken geweest waarbij wij, samen
met onze bouwpartners, onze kennis en
ervaring hebben losgelaten op het ontwerp en
de details. Het is een prachtig ontwerp waarbij
kwaliteit hoog in het vaandel staat, en dat zie je
terug in de productkeuzes en natuurlijk het
eindresultaat. Het appartementencomplex
voldoet aan de hoogste bouwfysische prestatie
eisen dankzij een dikke schil en consequent
toegepast drievoudig isolatieglas dat warmte,
kou en geluid buitensluit. Vroegtijdige
kennisdeling was hier van essentieel belang
om te komen tot de juiste oplossingen voor
bouwmethodiek en detaillering.”

Wat maakt dit project volgens jullie uniek?
“Het zijn acht zeer luxe appartementen op de
kop van stratum en naast het Van
Abbemuseum. De combinatie van de gekozen
gevelstenen en de kleurstellingen van het
aluminium in de gevel is bijzonder te noemen.
Het gebouw oogt hierdoor introvert en aan de
voorkant is het gebouw juist transparant. Het
ontwerp is een geheel van speelsheid van
horizontale en verticale belijningen, ingevuld
met metselwerk.”
Hoe hebben jullie het ervaren om met
producten van Vande Moortel te werken?
“De samenwerking met Kusters en Vande
Moortel hebben wij als zeer prettig ervaren.
Hun kennis hebben wij vertaald in de
uiteindelijke details, wat heeft geresulteerd in
een optimale verwerking op de bouwplaats.
Daar waar het even tegen zat werd er
oplossingsgericht meegedacht. Dat is hoe wij
het graag zien!”
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Ralf: “Samenwerken met Vande Moortel en alle andere
partijen is heel prettig. Het is mede aan ons om een
ontwerp te vertalen naar een praktische uitvoering en
daarbij mee te denken over mogelijkheden, wensen en
eisen. Wanneer wij partners en klanten tevreden zien is
onze taak voldaan. Gevelstenen; voor vele maar een
steen, maar voor ons een passie!”

