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Hay Smedts vertelt ons alles over zijn werk,
bedrijf en de samenwerking met Kusters 2.0.

Samen veroveren wij de terrassen en
tuinen van heel Limburg.

Een project waarbij gevoel, sfeer en
stijl tot in de puntjes zijn doorgevoerd.

De mannen van Betonlook maken de
meest prachtige creaties.

Het bedenken van mooie combinaties
is leuk, maar het eindresultaat zien
ontstaan is nog leuker!

Mijn naam is Bert, ik vertel je graag
alles over mijn werk bij Kusters 2.0

Door de realisatie van het project
Kerckeveld in Horst, wonen ouderen
nu centraal en veilig.

Word wijzer over tegels, stijlen en jouw
voorkeuren.
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Passie, ambacht
&jarenervaring
Hay Smedts, het brein achter
Technisch Adviesbureau Smedts, en
zijn vrouw zijn al jaren partner van
Kusters 2.0. Samen hebben we al
veel projecten tot een byzonder
mooie einde mogen brengen. We
vroegen hen naar hun verhaal en
mooie bedrijf.
"Het is altijd passen en meten. We
besteden iets meer aandacht aan de
maatvoering en dat werkt uiteindelijk
heel goed. Het ontzorgen en die extra
aandacht zorgen ervoor dat het
project goed verloopt."

Om te beginnen, kunt u ons wat
meer vertellen over Technisch
adviesbureau Smedts?

Marion: Ik ben echt het manusje
alles; ik doe de administratie,
verzorg onze jongens goed en zorg
voor de bezorging van spullen op
Hay: Ons bedrijf bestaat al 28 jaar en locaties. Het is ontzettend fijn om
ik ben begonnen als loodgieter. Ik zat het bedrijf samen te runnen. Toen
bij een werkgever waar het anders
we begonnen waren de kinderen nog
ging dan ik gehoopt had, en ik had al klein en was het fijn dat ik dan thuis
jaren een inschrijving bij de Kamer
kon werken.
van Koophandel. Dit samen zorgde
ervoor dat ik voor mezelf ben
Samen hebben we zo altijd een fijn
begonnen. Na een half jaar moest ik
gezinsleven kunnen leiden. Als de
er al iemand bij hebben.
kinderen in bed lagen, ging Hay vaak
Op dit moment lopen we met 8 man
naar klanten om zaken te bespreken.
rond en is mijn vrouw ook werkzaam
in het bedrijf.

Hay: Ik was en ben nog steeds zo’n drie avonden
per week van huis. Veel klanten werken met twee
personen en zijn dus vaak alleen ‘s avonds
beschikbaar. Het traject van de offerte, het
tekenen, het presenteren en het begeleiden vindt
dus vaak ‘s avonds plaats.
Ik vind dat helemaal niet erg, want doordat wij zo
veel aandacht schenken aan het project in het
hele traject en de klant overal in meenemen,
hoeven klanten vaak niet lang na te denken over
de offerte. Men waardeert de energie die erin gaat
zitten.
Marion: het is ook echt een kwestie van
vertrouwen! Als mensen vertrouwen in je hebben
gaan ze met je in zee. De kwaliteit is net zo
belangrijk als het financiële plaatje.
Hay: Dat is ook helemaal waarom ik graag met
Kusters 2.0 samenwerk. Wie ook de gesprekken
met de klanten voert bij jullie in de showroom, ik
hoor van klanten altijd terug dat het hele fijne
gesprekken zijn. Dat is precies hoe ik het graag wil.
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We plannen heel strak, alles moet kloppen en
bij jullie weten we dat de planning wordt
aangehouden. Ook voor klanten is dit
belangrijk. Wanneer een project uitloopt heeft
dat niet alleen uitwerking op het betreffende
project, maar ook op de volgende projecten.

Maar ook de inkoop is voor ons heel prettig,
We hoeven maar een telefoontje te plegen en
het wordt geregeld, de sfeer is heel goed!

Onze samenwerking gaat ver terug en daar
zijn wij als Kusters 2.0 heel blij mee. Kan u
ons vertellen over hoe u de samenwerking
ervaart?

Onze inkoop is gericht op kwaliteit,
vertrouwen en de manier waarop we met
elkaar omgaan. Wanneer die relatie goed is, is
het ook niet erg als er eens wat mis is. We
zoeken dan samen een oplossing. Dan mag
het best een keer een euro duurder zijn. Dat
maakt niets uit.

Hay: de producten zijn heel goed en de keuze
is enorm! Mensen staan er echt van te kijken
dat dit bestaat in een gehucht zoals Heide.

Ook past deze manier van werken goed bij
onze klanten, die iets bijzonders en
kwalitatieve producten willen.

“Ik heb hele
aardige en fijne
monteurs,
maar na drie
weken willen
de klanten ook
graag hun
privacy weer
terug.”

Marion: Ja precies, en als er dan een
keer iets is, dan is het ook goed
bespreekbaar en op te lossen. Dat komt
ook door de goede relatie die we
hebben met Kusters 2.0.

Dan drinken we nog een kop koffie en
gaan de jongens aan de gang.
Als we nieuwe projecten opstarten dan
rijd ik mee en bekijken en overleggen
we ter plaatse.

U draait inmiddels al aardig wat tijd
mee in dit vak. Hoe zien jullie dagen
er tegenwoordig uit?

Wanneer er in de loop van de morgen
niks meer is, dan kom ik terug en ga ik
aan de slag met bestellingen en
offertes. Na de middag ben ik dan
weer weg. Dan ga ik weer op pad om
projecten te begeleiden.

‘s Morgens beginnen we om acht uur,
maar om twintig voor acht is iedereen
hier. Dan heb ik de materialen
klaarliggen voor iedereen en laden de
mannen alles in.

Passie, ambacht & jarenlang ervaring
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Dit doe ik omdat ik de gesprekken
voer met de klanten, ik dit over moet
dragen op de jongens en ik ook graag
wil dat voor iedereen duidelijk is wat
ik met de klant afgesproken heb. Dit
moet goed verlopen.
Daarna kom ik terug en doe ik
eventueel nog bestellingen en
administratie.
Marion: Ik ben op kantoor en doe de
administratie. De mannen mogen mij
bellen wanneer dat nodig is en dan
ga ik voor ze op pad!

Wat zijn voor u leuke en
uitdagende projecten?
Hay: Het is zo dat we hele grote
installaties maken voor
kantoorpanden en we hebben de
switch gemaakt naar
warmtepompen. Dat is allemaal
geweldig en allemaal een uitdaging,
maar badkamers zijn voor mij nog
altijd de grootste hobby!
Op de een of andere manier ligt me
dat gewoon heel goed en ik vind het
altijd leuk om met mensen
ontwerpen te maken en hen ervan

Marion: En wat natuurlijk ook hele
leuke en uitdagende projecten zijn,
zijn de hele grote verbouwingen
waarbij je én een vloer, én een
badkamer, én een aanbouw én een
keuken maakt. Van die totale
projecten hebben we er ieder jaar
een paar bij zitten.
Welke stijl spreekt u zelf het
meeste aan?

te overtuigen dat we gezien de
mogelijkheden de beste oplossingen
vinden. Dat is ook een kunst.
Tegenwoordig gebruiken we daarbij
ook nieuwe technieken, dat maakt
het interessant.
Vroeger begonnen we met een
magneetbordje en tegenwoordig
kunnen we 3D tekeningen maken om
de badkamer te laten zien. Hierdoor
kunnen we de klant laten zien wat
niet mogelijk is en ook wat er dan
wél kan.

Ik heb onze eigen nieuwe badkamer
al helemaal in gedachten. Dat is een
strakke badkamer met tegels en een
gedeelte stucwerk in een kleurtje.
Maar ik hoef bijvoorbeeld geen
zwarte kranen, want als loodgieter
weet ik natuurlijk de voor- en
nadelen van deze zwarte details.
Marion: Maar wel gezellig strak, het
moet geen kille bedoeling worden.

Hay: Nee dat klopt. We willen geen
witte tegels tot aan het plafond.
Maar we moeten nog even wachten.
Marion: Op het moment is het zo
druk dat onze eigen badkamer nog
wel even zal moeten wachten.
Hay: Ja, dan gaan we verschillende
ruimtes bij elkaar betrekken en
maken we er een mooie grote
moderne badkamer van!

Hay: Zelf houd ik wel van strak. Van
mij hoeft het niet met allerlei
tierelantijntjes.

Passie, ambacht & jarenlang ervaring
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Een waardevolle
samenwerking
Fijne samenwerkingen koesteren we graag.
Zo bouwen we samen met onze partners aan
de mooiste projecten. Een van deze partners
is Terras & Trends. We spreken hen over hun
producten en onze samenwerking.
Kan je ons wat meer vertellen over Buiter
Beton en Terras en Trends?
Buiter Beton bestaat al ruim 40 jaar. Oprichter
Jan Buiter had samen met zijn vader een
varkenshouderij in de Vinkenbuurt. Door
allerlei tegenslagen werd dit een fiasco. In de
Vinkenbuurt werden de varkens minder en de
(agrarische) betonplaten meer.
Later werd ook de focus gelegd op
sierbestrating en andere gerelateerde
tuinmaterialen voor hoveniers. Vandaag de
dag kent Buiter Beton veertig medewerkers,
het eigen inspiratiemerk Terras & Trends en
drie vestigingen waar zij iedere dag hoveniers,
handelaren en particulieren door het hele land
blij maken met de mooiste tuinmaterialen.
Tegenwoordig staan dochter Lydia DragtBuiter en Pieter Dragt aan het roer.
Dus Terras en trends is het merk waar
mensen jullie aan kunnen herkennen?
Terras & Trends is een inspiratiemerk van de
Buiter Beton Groep en haar dealers. Met
Terras & Trends verkopen we naast
tuinmaterialen ook een tuinbeleving,
tuinideeën en tuininspiratie. Via Terras &
Trends kunnen tuinliefhebbers sierbestrating
uitzoeken bij een dealerpunt in hun eigen
regio.
Met ruim 60 dealers heeft Terras & Trends een
landelijk dealernetwerk waar particulieren
naartoe kunnen gaan om sierbestrating uit te
zoeken en tuinadvies te krijgen.

Hoe is de samenwerking met Kusters 2.0
ontstaan?
Kusters 2.0 komt uit het zuiden van het land
en is daar een gevestigde naam.
Om met Terras & Trends ook in het zuiden
meer voet aan de grond te krijgen was een
samenwerking met Kusters 2.0 een hele
logische stap.
Ralf kent de hoveniers in het zuiden, weet bij
wie we moeten zijn en heeft de juiste
contacten. Door de korte lijnen is het prettig
werken met Kusters 2.0. Deze drie zinsdelen
betekenen allemaal min of meer hetzelfde.
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Merk je dat mensen uit het zuiden andere
trends interessant vinden dan mensen uit
het westen of mensen bij jullie wat verder in
het noorden?

De bloemen en planten zijn zo op elkaar
afgestemd dat het bijdraagt aan het behoud
van dieren in de natuur en er altijd iets te zien
is. Dit product is super duurzaam.

Dat jullie dichter bij de Duitse en Belgische
grens zitten zal vast invloed hebben op de
trends die bij jullie aanslaan of niet. Hetgeen
ook te maken heeft met bijvoorbeeld grond.
Zit er veel klei in de grond en zijn er andere
bepaalde weersinvloeden waardoor er
bepaalde keuzes voor materiaal worden
gemaakt? Overigens merken we dat full body
keramiek veel wordt gebruikt ten opzichte van
andere tegels.

En om af te sluiten met wat inspiratie: wat
zijn de belangrijkste trends en
ontwikkelingen op dit moment?

Op welke manier zijn jullie bezig met
maatschappelijk verantwoord
ondernemen?
Nu met COVID-19 is maatschappelijk
verantwoord ondernemen natuurlijk erg
belangrijk. Er zijn maatregelen waar we ons
aan moeten houden en je wil klanten nog
steeds helpen.
Ook werken we met onze producten aan de
vergroening. Zo hebben we een steeds breder
aanbod van waterdoorlatende bestrating. Dit
zorgt voor een goede waterafvoer in de tuin.
Zo is de Zoak-klinker een klinker die gemaakt
is van gerecycled keramiek. Deze steen zuigt
het water als een spons op. Dubbel zo
duurzaam dus.
Hoe zijn jullie bezig met innoveren? Heb je
een voorbeelden van innovaties die voor
jullie belangrijk zijn?
Ja, dat is onder andere de Zoak klinker, de
ecologische bestrating van Marlux en
bijvoorbeeld de prairie garden. Dit laatste is
een plantensysteem dat je veel ziet in
openbare ruimtes zoals rotondes en
bedrijfstuinen, maar ook steeds meer
particulieren beginnen interesse te tonen.

Voor nu is duurzaamheid een hele belangrijke
trend en dit zal de komende jaren ook nog wel
blijven. Daarnaast zijn de combinaties
tegenwoordig ook wat out-of-the-box. Waar we
20 jaar geleden bewust niet kozen voor
bepaalde combi’s, doen we dat nu wel. Het
mag allemaal wat opvallender en gewaagder.
De keramische tegel groeit niet alleen in
populariteit, maar ook in formaat. Waar we
vroeger met name 60x60 tegels verkochten, zie
je nu ook steeds vaker 80x80 en 100x100 tegels
en wordt er tegenwoordig ook gecombineerd
met gebakken bestrating.
Een groene tuin is een mooie tuin. Een tuin die
volledig bestraat is, is geen tuin. Toch is een
stuk verharding essentieel voor woon- en
zitcomfort.
Als laatste zien we dat mensen steeds meer tijd
in hun tuin willen doorbrengen. En om dit
mogelijk te maken, is het belangrijk om te
zorgen dat je tuin verschillende plekjes heeft,
overdekt en niet overdekt. Wij verkopen
tuinoverkappingen om te zorgen voor gezellige
en droge plekken in de tuin. We verkopen ook
de tuinverlichting van Inlight, die er op ieder
moment voor zorgt dat je tuin een gezellige
plek is.

Je hebt zo’n dertig verschillende soorten
plantcombinaties waar je uit kunt kiezen.
Deze bloeien in de lente- en zomermaanden
erg mooi en ook in de winter heb je een mooie
tuin. Om alle planten mooi tot bloei te laten
komen wordt er gebruik gemaakt van een
speciale Terras & Trends Caldera-mix.

Een waardevolle samenwerking
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Dit EenuniekeplekinVenray
is TOF!

Een unieke locatie, met een uniek
concept en een unieke beleving.
Gastrobar TOF in het centrum van
Venray is al het bovenstaande. Wij
vroegen Floor, eigenaresse van TOF,
naar haar ervaringen met Kusters 2.0
en de totstandkoming van Gastrobar
TOF.
Kan je ons vertellen wat het concept
precies inhoud?
We wilden met Gastrobar TOF heel graag
een nieuw concept naar Venray brengen.
Genieten van lekker eten en drinken in
een sfeervolle zaak zodat het een
totaalbeleving wordt.

Het is een nieuwe manier van uit eten
gaan, het is écht een avondje uit!
Hoe zijn jullie tot dit idee gekomen?
Door de jaren heen zijn we op heel veel
plekken geweest, hebben we geproefd
en goed rondgekeken naar wat we
vooral niet wilde.
Zo hebben we de eerste plannen
gecreëerd en deze uiteindelijk ook
kunnen verwezenlijken.
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Gastrobar TOF is een groot succes.
Hadden jullie dat verwacht?
In ieder geval wel gehoopt. In het begin
was het ook lastig, mensen snapten het
concept niet. Maar met wat
aanpassingen vanuit onze kant ging het
langzaamaan de goede kant op. En op
dit moment zijn we weer aan het
uitbreiden omdat het écht nodig is.
Wat vinden jullie als team het leukste
aan jullie werk?
Het liefste zien we het restaurant/ terras
vol zitten met gasten die aan het
genieten zijn en met een tevreden
gevoel weer naar huis gaan.
Gastrobar TOF heeft echt een eigen
stijl, hoe hebben jullie deze stijl
bedacht?
We hebben door de jaren heen veel
gezien en hebben alle indrukken in een
‘koker’ gestopt.

Dit is TOF!

Vervolgens hebben we de beste partners
gezocht die ons konden helpen om dit
hele project te verwezenlijken.
Hoe verliep de samenwerking met
Kusters 2.0?
Heel fijn, het is natuurlijk niet makkelijk
om alles wat in je hoofd zit, hoe jij het
voor je ziet, duidelijk te maken aan een
ander.
Maar Samantha begreep meteen welke
kant we op wilden en heeft perfect
meegedacht
qua styling en het gebruik van bepaalde
materialen.
Wat kun je klanten adviseren die naar
Kusters 2.0 komen?
Ik denk dat je van tevoren wel
voorbereid moet zijn, er is zoveel. Het is
handig voor de adviseur om te weten
waar je bijvoorbeeld niet van houdt.
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Stoer
&
Stijlvol
Betonlook
De perfecte combinatie van
materialen geeft een ruimte de
juiste sfeer. Het draait niet alleen
om een tegelvloer, hardstenen
aanrechtblad of een houten vloer.
Samen met de mannen van
Betonlook werken we aan de
mooiste projecten. We vroegen naar
hun ervaringen.
Wand- en vloerbedrijf Rongen houdt
zich bezig met het decoratief
afwerken van voornamelijk wanden
en vloeren.
Hierbij moet men denken aan PU
gietvloeren, Betonciré wanden en
vloeren, epoxy- en cementgebonden
gietvloeren, en tegelwerken.
We werken veel met architecten en
interieurmakers in de particuliere
sector, maar ook bij bedrijven die op
zoek zijn naar een industriële
vloerafwerking hebben we inmiddels
naamsbekendheid opgebouwd.

Hoe gaat het in zijn werk als jullie
voor een klant aan de slag gaan?
Samen met de klant nemen we de
wensen door. Dit kan telefonisch, per
mail, of middels een persoonlijke
afspraak aan huis. In de showroom
bij Kusters 2.0 kan men vele
voorbeelden bekijken en krijgt men
aanvullend advies.
Daaropvolgend bieden wij de klant
een vrijblijvende offerte aan. Indien
we voor de klant aan de slag mogen,
volgt er vanzelfsprekend nog een
aantal contactmomenten of
afspraken aan huis om alles af te
stemmen.
Denk dan aan de kleurbepaling en de
planning van de werkzaamheden.
Hierbij houden we zoveel mogelijk
rekening met de wensen van de
klant.

Kunnen jullie ons een beeld geven
wat de uitdagingen zijn die jullie in
het werk tegenkomen?
We hebben veel uitdagingen!
Het mooiste is toch wel om de
wensen van de klant die op papier
staan daadwerkelijk in de woning te
realiseren. De klant geeft volledig
vertrouwen aan ons en rekent op
onze kundigheid.
Wanneer de klant na oplevering van
het project zijn/ haar enthousiasme
uitspreekt, of ons nog even een
appje, mailtje of belletje geeft om
ons te bedanken voor het
eindresultaat, dan geeft dat ons
zeker dat beetje extra en voelt dat als
een bekroning op ons harde werk.

Wat betekent de samenwerking
met Kusters 2.0 voor jullie?
Inmiddels hebben we samen met
Kusters 2.0 al jaren heel prettig
contact. Vanaf het begin van ons
bestaan, nu 21 jaar geleden, is een
fijne samenwerking ontstaan.
Sinds 2013 is onze samenwerking
nog intensiever geworden, aangezien
wij gebruik mochten gaan maken
van de showroom bij Kusters 2.0
Hierin hebben we beiden in vele
opzichten ons voordeel kunnen
halen, en natuurlijk ons netwerk
kunnen vergroten.
De ongedwongen sfeer, goede
communicatie en het vertrouwen
spelen een grote rol in onze
samenwerking.
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Een prachtig
eindresultaat
Mooie projecten, daar gaat ons hart
sneller van kloppen! Dit project is er
een om echt trots op te zijn. We spraken
Iris Reivers over haar ervaring en het
eindresultaat.
Jullie hebben een prachtige
badkamer, hoe zijn jullie tot dit
ontwerp gekomen?
Toen we dit huis kochten wisten we al
dat we graag iets aan de badkamer
wilden doen. Hij functioneerde nog
prima, maar paste qua stijl niet helemaal
bij ons.
In ons vorige huis hebben we moeten
bezuinigen op de badkamer. We gingen
hier met de keuken over het budget
heen, en hoewel die ook prima was,
vonden we hem een klein beetje suf. Dus
nu we een nieuwe badkamer hadden,
met daglicht, wilden we er ook helemaal
ons eigen ding van maken.
Ik heb heel wat uurtjes zitten
pinteresten, maar om onze visie tot
leven te laten komen hadden we toch
wat assistentie nodig. Hiervoor hebben
we Danique van Kim&Co gevraagd. Zij
heeft het ontwerp gemaakt en in overleg
met ons steeds aanpassingen gemaakt
tot het helemaal was waar we blij van
werden.
Hoe zijn jullie vanuit dit ontwerp bij
Kusters 2.0 terecht gekomen?
We waren al bekend met Kusters 2.0,
maar mede op advies van Kim&Co zijn
we weer bij hen uitgekomen. Dit was ook
omdat we nogal aan het stoeien waren
met welke kleuren we nou echt wilden,
en zij al aangaven dat Samantha ons
daar goed bij zou kunnen helpen.

Hoe vonden jullie de samenwerking
met Kusters 2.0.
Het was echt super fijn! Samantha
luisterde goed naar onze wensen en
ideeën, en zette combinaties klaar in de
winkel zodat we dingen echt voor ons
konden zien. Ze nodigde ons ook uit om
'buiten de box' te denken, wat in ons
geval enorm goed heeft uitgepakt.
We hebben ook de tegels voor de
toiletten bij haar uitgezocht en ook hier
nam ze weer uitgebreid de tijd en dacht
ze mee met mijn gekke ideeën over
behang.
Daarbij werd er niet alleen meegedacht
over de tegels zelf, maar ook over de
kleur, het soort voeg en hoe we de
tegelzetter moesten instrueren.
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Dit is allemaal echt heel fijn als je, zoals
wij, geen klusser bent en die dingen dus
niet zelf kan bedenken. Door dingen die
links en rechts misgingen tijdens de
verbouwing, moesten we spullen soms
snel hebben of moesten spullen op korte
termijn worden bijbesteld. Ook hierin
was niets te veel gevraagd en kregen we
netjes een berichtje als we de spullen
konden ophalen.
Welk advies zouden jullie klanten
geven die naar Kusters 2.0 komen?
Kom vooral met je eigen ideeën, maar
laat je ook inspireren door de
medewerkers. Ze hebben er echt kijk op
en weten hoe je welke sfeer kunt
bereiken in een badkamer. Bijvoorbeeld
ook de manier van spiegels ophangen en
het niet helemaal tot het plafond
tegelen van de groene tegels kwam van
hen. Zorg dat je de tijd hebt voor de
afspraak en maak gebruik van de
vakkennis!

Hebben jullie al leuke reacties mogen
ontvangen op het eindresultaat?
Ja, eigenlijk alleen maar! Door het lichte
meubel van Hout & Vorm en het witte
bad blijft alles heel fris. De groene
tegeltjes, de vloer en het hout geven
weer veel sfeer en warmte. Hierdoor lijkt
eigenlijk iedereen het mooi te vinden.
Vrienden die ook hun badkamer gingen
doen en bij Kusters 2.0 waren geweest
zijn uiteindelijk nog komen kijken en
hebben ook voor de groene tegels
gekozen!

Een prachtig eindresultaat
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Ik heet je welkom,
ontmoetBert!
Kusters 2.0 zou Kusters 2.0 niet zijn
zonder de geweldige teamleden. Een
van deze teamleden is Bert. Bert is de
drijvende kracht achter alle
werkzaamheden in en rond de
showtuin en loods. We vroegen hem
naar zijn werk.
Wat betekent Kusters 2.0 voor jou?
Kusters is een groot deel van mijn leven,
het is een super mooi bedrijf. Het is fijn
dat het in Heide is en het daardoor voor
mij bekend is. Ik werk hier al bijna 39
jaar, altijd met veel plezier en ik heb veel
leuke dingen meegemaakt.
Wat drink je graag in je pauze?
Thee, de eerste kop koffie moet ik hier
nog drinken, daar houd ik echt niet van.
Je werkt hier al erg lang, wat vind je
zo leuk aan je werk?
Fijne, goede collega’s en veel
afwisselend werk, een dag verloopt
nooit hetzelfde.
Wat vind je het leukste werk om te
doen?
De materialen klaarzetten voor klanten
en dat de klanten het dan bij mij in de
loods op komen halen.
Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Nog steeds bij Kusters, dan ben ik 63
jaar. Misschien tegen die tijd een dagje
minder werken, we zien wel!
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Veilig, modern &
fijnwonen

Bij Kusters 2.0 zijn we dag in en dag uit bezig
met het creëren van de mooiste bouwwerken.
Om dan ook nog aan een bouwwerk mee te
mogen werken dat van grote waarde is voor de
bewoners, maakt het extra mooi. Kercke Veld
State in Horst is een project dat ontstond uit
verschillende wensen en eisen en is geleid door
Geert Martens. Geert vertelt graag over het
ontstaan en deze unieke manier van wonen
voor senioren.
Ook vroegen we de partner die betrokken
waren bij het ontwerp en de bouw naar hun
mening. Deze lees je op pagina 31.
Geert: Welkom bij Kercke Veld State in Horst. Dit
project is ontstaan doordat we een complex wilde
realiseren voor ouderen die graag mooi en fijn
wonen, met alle gemakken en voorzieningen van
nu. Kerckeveld bestaat uit koop- en huurwoningen
die energiezuinig en super innovatief zijn.
Bij het doen ontstaan van het project waren er vijf
uitgangspunten, namelijk:
Beschut en veilig wonen. Oudere mensen zijn
vaak bang en dat is hier heel goed geregeld.
Mensen kunnen niet zomaar binnen. Zowel aan de
voor-, zij- en achterkant is alles veilig afgesloten.

Ontmoeten. Dat is voor ons een erg belangrijk
aspect. We hebben hier een gezamenlijke
woonkamer, keuken en terras waar mensen samen
kunnen komen.
Duurzaamheid. De daken van dit project zijn
allemaal zo gemaakt dat we er veel zonnepanelen
op hebben kunnen leggen die op het zuiden liggen.
Zo maken we optimaal gebruik van de kracht van
de zon. Iedere bewoner heeft nu een lage tot
negatieve energierekening; ze verbruiken geen
energie en krijgen zelfs stroom terug. Dat scheelt
voor de bewoners aardig in de portemonnee.
De afstand tot de voorzieningen. De bewoners
lopen hier de deur uit en staan binnen afzienbare
tijd in het midden van het centrum. We hebben dit
natuurlijk niet zelf in de hand, maar door het
complex hier te plaatsen, zijn de supermarkten
dichtbij.
Zorg. Op de eerste en tweede verdieping zitten
ruimtes voor zorgprofessionals. Deze ruimtes
kunnen wij verhuren aan aanbieders die passen bij
onze doelgroep en aansluiten op de vraag van onze
bewoners. Denk dan aan een fysiotherapeut,
acupuncturist of bijvoorbeeld thuiszorg.
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Beschut, veilig en samen wonen

Buiten genieten

In het pand vind je centraal een informatiescherm.
Via dit scherm voorzien we de bewoners van
informatie over activiteiten of nieuws. In de
woonkamer kunnen bewoners samenkomen.

Naast de gezamenlijke binnenruimtes hebben we
ook een terras gerealiseerd. Al het tegelwerk op
het terras komt van Kusters 2.0. Hier kunnen
mensen genieten van de tuin en het mooie weer.
De balkons zitten aan de voorkant en vooral de
mensen op de begane grond vinden het soms
vervelend als de auto’s zo dichtbij staan. Zij
hebben dan de mogelijkheid om hier te genieten
op het terras. Hier merk je niks van de drukte aan
de voorzijde.

Hier vind je ook een volledig uitgeruste keuken
waarin zij kunnen koken. Ook kan hier
bijvoorbeeld worden gekaart of aan beweging
worden gedaan.
Vorig jaar januari zijn we begonnen met de verhuur
van het pand en toen kwam vrij snel corona. Maar
vanaf nu zien we dat de bewoners weer steeds
meer gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes.
Zo wordt er nu bijvoorbeeld weer samen Formule1
gekeken. Wanneer Max Verstappen moet rijden,
komen de mannen samen naar beneden. Maar ook
voetbal is geliefd.

De bewoners zorgen samen voor de tuin bij het
terras. Het ligt er altijd netjes bij met dank aan één
echte gangmaker en een aantal andere senioren
die hem daarbij helpen.
Duurzaamheid

Wat ook mogelijk is in de gezamenlijke ruimte is
het vieren van verjaardagen of het houden van een
afscheid. De bewoners kunnen de gezamenlijke
ruimte gewoon gebruiken, dat zit bij de prijs
inbegrepen. Met de buitenruimte erbij, kan je hier
makkelijk 100 à 150 mensen kwijt.

Alle appartementen zijn voorzien van
luchtwaterwarmte. Binnen hebben de mensen een
warmtepomp waarmee ze het appartement
kunnen verwarmen en verkoelen. Alle
appartementen zijn nu rond de 23 graden, en ook
als het buiten 30 á 35 graden is behouden mensen
deze binnentemperatuur.

Het idee van dit project is het samenbrengen van
mensen. Veel van onze bewoners wonen alleen, zij
zijn hun partner al verloren. Door deze
voorzieningen gaan we de vereenzaming tegen. De
bewoners kunnen elkaar hier weer opzoeken.

In de appartementen is geen gas naar binnen
gebracht. Door de zonnepanelen kunnen de
bewoners de warmtepomp laten draaien en hun
huis verwarmen of afkoelen, koken of hun
elektrische auto’s of fietsen opladen.

Veilig, modern en fijn wonen
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Kercke Veld State
We hadden hier een stukje grond liggen en zijn
plannen gaan maken voor dit project. We hebben
grond bijgekocht en toen was er genoeg ruimte om
te beginnen.
Ook hebben we hier altijd met het bedrijf gezeten.
Daarom vonden we het dus ook belangrijk om toch
iets moois te doen met de grond. Dat het dit is
geworden, vind ik dan ook heel mooi.
De samenwerking was heel fijn! Ik ken Ralf al
zolang en wist dat Kusters 2.0 de juiste partij was
om mee samen te werken.
Hij heeft ons voorzien van goed advies en dat
maakt ook dat de uitstraling van het pand klopt.
Deze manier van wonen vraagt ook wat van de
bewoners. Ze zijn veel samen en er wordt rekening
met elkaar gehouden. De bewoners zijn allemaal
erg te spreken over het project. Het is uiteindelijk
een totaalplaatje geworden waar ouderen fijn
alleen, maar tóch samen kunnen wonen en
waarmee we een duurzame oplossing hebben
gecreëerd voor de komende jaren.
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Johan Driessen Architectuur
Hoe heeft u vanuit uw eigen specialisatie bijgedragen aan de
unieke aspecten in dit project?
Als referentie voor de architectuur hebben we gekeken naar de
rankheid en verticaliteit van oude pakhuizen. Het maken van
verschillende verticale elementen levert een fijn beeld op welke een
straatwand suggereert in plaats van een groot complex. Het plaatsen
van een gebouw in de Horster context en met één oog naar de
toekomst resulteert in een gebalanceerd ontwerp; de tweedeling
met de entree in het midden, de verticale gevelelementen, de
prachtige gevelsteen én de open gevel elementen met het vele glas.
Waarom heeft u willen bijdragen aan dit project?
De samenwerking met Martens Vastgoed gaat al jaren terug, waarbij
we al eerder samen op de locatie hebben gestudeerd. Het plan
Kercke Veld State is de kroon op deze studie.
Het is een bijzonder project, wat zijn voor u de uitdagingen
geweest?
Het creëren van een stedenbouwkundige wand aan de westzijde van
de parkeerplaats was een aandachtspunt. De parkeerplaats is altijd
een achter situatie geweest van de Grotestraat en met het toevoegen
van ons gebouw krijgt deze zijn eigen identiteit. Het zorgvuldige
vormgeven van deze wand als beëindiging zegt namelijk ook iets
over mogelijk toekomstige oplossingen die aan de parkeerplaats
zouden kunnen komen.

Meesterdak Venray
Hoe heeft u vanuit u eigen specialisatie bijgedragen aan de
unieke aspecten in dit project?
Er stond geen Pankeuze in het bestek en wij hebben hier dan ook
een vrije keus/advies in kunnen geven. Wij hebben de HP 10
pannen aanbevolen en bemonsterd dit was esthetisch gezien de
beste keuze. De HP 10 pannen hebben een mooie kleurstelling en
vormgeving welke tot zijn recht kwam bij dit project.
Waarom heeft u willen bijdragen aan dit project?
We werken graag samen met Bouwmij Janssen en zijn door hun
gevraagd om onze expertise voor wat betreft pankeuze en
kwaliteit van werk.
Het is een bijzonder project, wat zijn voor u de uitdagingen
geweest?
Er zijn veel pv panelen aangebracht en dit vergde een goede
samenwerking met Leudal.

Veilig, modern en fijn wonen
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Welke
stijl
pastbijjou?

Wist je dat wij in de showroom werken met vier basisstijlen die
je kan mixen en matchen? Stoer & Landelijk, Industrieel &
Scandinavisch, Retro & Vintage en Minimalistisch & Modern
vormen de basis voor jouw droomproject.
Alvast een begin maken met het uitzoeken van jouw stijl?
Gewoon benieuwd naar welke stijl bij jou past of simpelweg
inspiratie op doen?
Dan is dit de quiz voor jou!
Kies a, b, c, of d. Tel je antwoorden en ontdek welke stijl bij jou
past!

Inwelkehalkomjijhetliefstethuis?

A

B

C

D

Inwelkewoonkamervoeljijjeechtthuis?

A

B

C

Hoezietjouwpersoonlijkespaeruit?

A

B

C

D

D
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Waarziejijjezelfhetliefstekoken?

A

B

C

Overwelkeslaapkamerdroomjij?

A

B

C

D

D

Uitslag
Het vaakst A

Het vaakst C

Retro & Vintage is 'the way to go'. Denk aan
motieven op de wand en/of vloer, oranje, geel en
bruintinten of juist een hout accent, warmte en
ronde vormen. Naast leuke motieven, door middel
van tegels, is een kunstzinnige en decoratieve
afwerking van een project perfect voor een
interieur in de stijl retro & vintage.

Stoer & Landelijk, dat is warm, stoer en robuust.
Kies een tegel die je de indruk geeft dat er al
gebruik van is gemaakt. Een tegel die imperfecties
bevat en een ruige uitstraling heeft.Bij deze stijl zie
je robuuste tegels met her en der wat imperfecties
of juist een houtlook voor het warme gevoel van
hout en het voordeel van een tegel.

Het vaakste B

Het vaakste D

Jij houdt van strakke lijnen, eenvoudige maar
mooie details, zachte kleuren en luxe maar sober.
Dan is de stijl Minimalistisch & Modern precies
wat jij zoekt. Denk dan aan een vloer van
bijvoorbeeld grote vierkante tegels met weinig
kleurverschil waardoor de voeg bijna helemaal
wegvalt, een betontegel of een strakke witte tegel.
In combinatie met een aantal eenvoudige details
maak jij met gemak je inrichting compleet.

De industriële look wordt vaak gekenmerkt door
stoere en ruwe materialen met een neutraal
kleurgebruik. Hierbij mag je denken aan donkere
kleuren, vaak gecombineerd met grijs en wit. Het is
een strakke stijl waarin een passende tegel niet
mag ontbreken. Waar hout een onmisbaar aspect
is, zou je kunnen denken aan een houtlook tegel.
Dit kan zowel tegen wand als vloer. is dit jouw
ding? Dan is de stijl Industrieel & Scandinavisch
écht iets voor jou!

Welke stijl past bij jou?
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Dit was 'm dan. De zomereditie van ons magazine,
Byzonder BY Kusters 2.0. Het was ook deze keer
weer ontzettend mooi om alle projecten te zien,
mooie verhalen te mogen horen en onze partners
te spreken. Ons team staat nu klaar voor de
zomervakantie en wij wensen jou, als lezer van de
Byzonder, dan ook een hele fijne tijd toe. Na de
zomer gaan we weer met frisse energie aan de slag
om de herfsteditie voor te bereiden.
Op de hoogte blijven van al ons werk en de
ontwikkelingen in de showroom? Volg ons dan op
Facebook en Instagram.
Tot snel, tot bij Kusters 2.0!

