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Welkom! Dit is de wintereditie van
Byzonder by Kusters 2.0
 
Dromen zijn er om werkelijkheid te worden. Een
fijn huis, een sfeervolle keuken en een
rustgevende badkamer. We dromen allemaal
over een plek waar je je goed voelt en die past
bij je leefstijl. Of je nou droomt van een
kleurrijk, strak of stoer huis; onze passie is jouw
droom werkelijkheid te laten worden. Bij ons
kan het niet gek, groots of byzonder genoeg.
Buiten de lijntjes kleuren is waar we energie van
krijgen! 

Zelf dromen we ook. De dromen waar we in
2021 aan gaan werken zijn het realiseren van
mooie projecten, het inkleuren van ruimtes en
het maken van de mooiste combinaties. Ook
dromen we over een volle showroom waar
mensen samenkomen en genieten van al het
moois dat we te bieden hebben. 

Voor nu werken we op afstand mee aan het
realiseren van jullie droomproject. Hopelijk
mogen wij jullie in 2021 weer persoonlijk
ontvangen en voorzien van heel veel moois.
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Specialistisch tegelwerk 
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EDDIE DONKERS
Specialistisch tegelwerk
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Wat kenmerkt Coverlam?

Coverlam is een innoverend product,
vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen, met
mechanische en esthetische eigenschappen die
superieur zijn aan die van conventionele
bedekkingsmaterialen. 

Dankzij het gemak waarmee de platen
gesneden en verwerkt kunnen worden, kunnen
deze groot formaat porseleinen platen worden
gebruikt om grote oppervlakken tot leven te
brengen. Deze slabs, zoals de grote platen
worden genoemd, zijn uitermate geschikt

Bij Kusters 2.0 zijn we constant op zoek naar
vernieuwende en verrassende producten.
Belangrijk bij dit soort producten is een verwerker
die weet wat hij doet en de kennis en ervaring heeft
om deze projecten tot een verbluffend einde te
brengen. Een goed voorbeeld is Eddie Donkers. Hij
weet de unieke producten van Coverlam perfect te
verwerken.

voor de afwerking van een interieur, de
buitenkant van bouwwerken, keukenbladen,
tafelbladen en de afwerking van badkamers en
vloeren.

Wat maakt slabs een geschikte tegel?

Door het formaat van de slabs zijn ze uitermate
geschikt voor natte ruimtes, strakke afwerking
of een luxueuze afwerking. 

Doordat ze van poselein zijn, is het een product
dat zeer krasbestendig en slijtvast is. Het is een
opvallende keuze voor wand- en
vloerafwerking. En omdat het een zeer sterk
product is, kan het zowel binnen als buiten
verwerkt worden. 

Om dit unieke product te verwerken, heb je een
echte vakman nodig. Deze vakman is Eddie
Donkers. Hij is tegelzetter en eigenaar van Eddie
Donkers Tegelwerken. Tegelzetten doet hij niet
meer, maar verbluffen met innovatie wel.
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Eddie, hoe verwerken jullie de slabs?

Van de te snijden oppervlaktes wordt een
tekening gemaakt, en van deze tekening maken
wij dan een snijbestand. Het snijbestand wordt
naar de waterjet gestuurd. De slabs gaan op de
waterjet en deze snijdt de slab in elke gewenste
vorm, precies zoals de tekening.

Wat zijn de uitdagingen bij de verwerking? 

De grootste uitdaging zit hem in het correct
inmeten en het formaat van de slabs, dit maakt
het vervoer en de handeling soms echt een
uitdaging.

Hoe maak je met deze materialen een
unieke aankleding of uniek item voor je
interieur?

De mogelijkheden zijn enorm. Wij hebben het
product al eens verwerkt in luxe badkamers,
zwembaden vloeren, maar ook in maatwerk en
meubels.

Door te kiezen voor slabs kun je vrijwel
naadloos te werk gaan. Wij snijden het product
precies op maat zodat het uiteindelijke
meubelstuk perfect in elkaar past.

Het voordeel van onze werkwijze is dat alles
mogelijk is. Ieder meubelstuk of project dat jij
bedenkt, kunnen wij maken met slabs.





Vertel eens, hoe kwam je binnen bij
Kusters 2.0?

Ik ben bij Kusters 2.0 terecht gekomen door
een goede bekende van mij die Ralf ook goed
kent. Ik was klaar met school en wilde graag de
verkoop in. Dit leek mij altijd al erg leuk, maar
hier was op dat moment niet veel werk in. Ik
kwam in contact met Ralf en Samantha en
mocht op gesprek komen. Het klikte meteen en
binnen een paar dagen ben ik begonnen bij
Kusters 2.0.

Waar ligt je passie?

Het leukste vind ik toch wel de verkoop en het
onderhandelen. Daarnaast vind ik het contact
met klanten en leveranciers ook erg leuk.

Het is fijn om klanten te adviseren en om te
zien dat zij mijn advies ook weten te waarderen.
Ik vind het super om te zien dat ik mensen blij
kan maken met mijn werk.

Waar haal jij je de inspiratie vandaan?

De meeste inspiratie krijgen we door middel
van bladen. We vragen dan ook vaak aan
leveranciers wanneer we iets gaafs gezien
hebben of zij dit in het assortiment hebben. We
krijgen ook inspiratie van leveranciers die bij
ons komen om mooie nieuwe dingen te laten
zien. Zij komen met nieuwe materialen waar wij
in de showroom dan weer mooie en
verrassende combinaties mee gaan maken.
Ons doel is wel om net even anders te zijn en
mensen dingen te laten zien die ze niet
verwachten. Dit zie je ook heel duidelijk
terugkomen in onze stijlhoeken.

Hoeveel kopjes koffie drink je op een
werkdag?

Ongeveer 5, dit verschilt per dag. Soms zijn het
er ook wel 10, haha.

Wil je nog wat kwijt over Kusters 2.0? 

Kusters 2.0 voelt voor mij echt als mijn eigen
plek. Ik zeg ook altijd tegen iedereen dat ik hier
denk ik voor de rest van mijn leven blijf.

Kun je iets vertellen over het team?

Ons team is heel divers, maar het is wel een
zeer hecht team dat goed samen werkt. Het is
niet altijd alleen serieus maar we hebben ook
veel lol. Dat vind ik écht heel belangrijk. Wij
hebben maar een paar woorden nodig om
elkaar goed te begrijpen.

HEET JE WELKOM
Jeroen

Een perfecte tegel vinden? Dat is spannend en een
leuk proces. Jeroen, onze topadviseur, maakt dit
proces nóg een stukje leuker en makkelijker. Hij
luistert, kijkt en laat je alle mogelijke opties zien die
bij jouw project passen. We vroegen Jeroen naar
zijn werk bij Kusters 2.0.
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Stoer & Landelijk wonen is tegenwoordig
eigenlijk geen trend meer, maar een blijvende
tijdloze woonstijl. Het is een stijl die staat voor
een robuust en warm interieur. 

De prachtige woonboerderijen van
tegenwoordig gebruiken deze stijl op een
slimme manier om een gevoel van
authenticiteit te kunnen combineren met de
moderne levensstijl van nu. Hierdoor krijg je
een gevoel van ‘heerlijk thuiskomen’. Dit komt
niet alleen door de meubels, maar bijvoorbeeld
ook door een granieten keukenaanrecht of
marmeren badkamertegels. 

In een Stoer & Landelijk interieur komen veel
houtkleuren terug. Hierdoor staat de natuur
altijd dichtbij. Daarnaast worden veel aardse
kleuren gebruikt, zoals verschillende tinten
hout, zandkleuren, wit en grijs.

STOER & LANDELIJK
Onze stijl

'Met deze stijl is de
natuur altijd dichtbij.' 
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FRANKRIJK
Een klein stukje

in Limburg

Verborgen in het Limburgse Sevenum waan je je in
Frankrijk. De karakteristieke Franse inrichting, de
bourgondische sfeer en de lekkerste gerechten,
voorzien van de best passende wijnen, zorgen
ervoor dat je bij Gasterie Lieve Hemel even
helemaal uit bent. Wij spraken Heidy van de
Beuken, mede-eigenaar en oprichter, over hun
stukje Frankrijk in Limburg en onze samenwerking.

Kan je ons iets meer vertellen over
Gasterie Lieve Hemel?

Wij zijn in 2007 begonnen met het restaurant,
daarna hebben we één kamer gerealiseerd en
een tijd later nog eens vier kamers. Daarna
hebben we uitgebreid met de tweede
appartementen. In het grote appartement
liggen de tegels van Kusters 2.0.

Na de afronding van deze projecten hebben we
het originele gebouw nog uitgebreid met een
orangerie. Inmiddels zijn we zelf verhuist en
ook in ons nieuwe huis liggen weer tegels van
Kusters 2.0. Nu we zelf gesetteld zijn in ons
nieuwe huis, gaan we nog twee gastenkamers
realiseren op de plek waar wij voorheen aan
het bedrijf woonde.

Met deze gasterie hebben we een stukje
Frankrijk in Limburg gerealiseerd en proberen
we net te doen alsof we in Frankrijk wonen. Het
huisje heet mon rêve, dit betekent mijn droom.
Deze naam hadden wij vroeger al op ons
ouderlijk huis hangen en is dus al erg oud. Mijn
ouders hadden ook een voorliefde voor
Frankrijk en die liefde is er bij ons met de
paplepel ingegoten.
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Hoe heb je de inspiratie voor deze
ruimtes gevonden? 

Dat zit denk ik in je of niet. Je moet denk ik
een beetje gevoel hebben voor kleur en
inrichten. Anders kan ik het denk ik niet
omschrijven. Hoe de zaak is ingericht, zo is
ons eigen huis ook ingericht. Het is hier niet
anders dan dat ik in de zaak zou doen.

Dat is dus ook echt de stijl waar jullie
van houden? 

Ja zeker, en dat voelen mensen ook. Er zit
echt ziel in de zaak. Als je iets laat doen door
een interieurarchitect, dan moet diegene
echt in je huid kunnen kruipen om iets te
maken dat bij je past. Vaak is het
eindresultaat dan ook iets wat hij of zij mooi
vindt en is het niet echt van jezelf. Onze
gasten voelen dat dat hier wel het geval is.

Die warmte en die sfeer hebben jullie
goed weten te vangen.

Ja dat, en zolang het maar blauw is! Blauw is
de hoofdmoot.
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Hoe vond je de samenwerking met
Kusters 2.0? 

Hartstikke goed! Ze proberen zich echt in te
leven in je wensen en kijken naar je budget.
Je hebt zelf voor ogen wat je er aan uit wil én
kan geven. Hier wordt enorm in
meegedacht.

Bij het appartement was dit zeker het geval,
hier moest het mooi en ook praktisch zijn.
Wanneer mensen iets laten vallen dan wil je
niet dat je hele vloer vernield is. Het was fijn
dat er hier net iets meer meegedacht werd.
Samantha heeft ons echt heel goed
meegeholpen. Ze begrijpt heel goed wat je
zoekt, dat vinden wij heel knap.

Hebben jullie de combinaties samen
bedacht of wist je zelf al hoe het er uit
moest komen te zien?

We zijn bij Kusters 2.0 in de showroom
komen kijken en we vielen gelijk voor het
blauwe karakteristieke tegeltje. Dat maakt
de sfeer.

De vloer in de slaapkamers, dat is echt naar
advies van Samantha. Net als de manier van
leggen. Door het schuin te leggen lijkt de kamer
een stuk groter. Zelf kan ik wel combinaties
maken, maar die details zoals het leggen, dat is
natuurlijk jullie expertise.

Ben je tevreden over het eindresultaat
met Kusters 2.0?

Ja zeker, we vinden het nog steeds super mooi
en krijgen er niets anders dan lovende reacties
op.

Welke tips zou je klanten die bij Kusters
2.0 komen meegeven? 

Dat je heel duidelijk moet maken wat je wil en
wat je eigen smaak is. Maar je moet echt niet
bang zijn om je te laten adviseren. Uiteindelijk
leg je een vloer voor heel wat jaren en dat moet
je echt mooi vinden.





#BOUWJEDROOM
Van kavel naar droomhuis 

Jullie hebben er een prachtig bouwwerk
van gemaakt, hoe zijn jullie tot dit
bijzondere ontwerp gekomen?

We hadden de droom om een woning te
bouwen waarbij we gebruik maakten van hout
en steen, gecombineerd met een glazen gevel.
We hadden de voorkeur voor een
schuurwoning. Onze bouwkundig tekenaar
heeft er een twist van een loftwoning aan
gegeven. We hadden al een duidelijk beeld
voordat we met hem aan tafel gingen.
'Eenvoud' was de key in de keuze voor indeling
en materiaal. Samen met de bouwkundig
tekenaar kwamen we tot dit ontwerp.

Een huis bouwen dat voldoet aan al je wensen en
perfect bij je past, dat is de droom van velen. Ruud
en Loes van Hoof namen de stap en bouwden hun
droomhuis. Met #bouwjedroom geven zij op
Instagram een kijkje in de verwezenlijking van deze
droom. Wij mochten gaan kijken en hebben hen
het hemd van het lijf gevraagd.
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'Eenvoud was key in de
keuze voor indeling en

materiaal.' 

Hoe zijn jullie vanuit het ontwerp bij
Kusters 2.0 terecht gekomen?

We zijn door meerdere partijen getipt over
Kusters 2.0. We hebben dit ter harte genomen
en zijn in eerste instantie gaan kijken voor de
gevelsteen. Dit is zo goed bevallen dat we ook
voor de tegels terug zijn gegaan naar Kusters
2.0.



Hoe hebben jullie het proces met Ralf
ervaren?

Ralf heeft ons verschillende stenen en opties
laten zien, we waren verrast door het enorme
aanbod en de mogelijkheden. Ralf heeft
meegedacht door goed te kijken naar het
lijnenspel van onze woning, deze komt terug in
de steen. We vonden het erg fijn dat er
verschillende referentiepanden in de buurt
waren waar we de gevelsteen konden bekijken
in een groter geheel. Ralf heeft ook geadviseerd
over de manier van metselen en de voeg, het
was echt een totaalpakket.

Wat waren voor jullie bijzondere
momenten tijdens de realisatie van jullie
bouw?

Er waren best veel bijzondere momenten, dat
realiseren we ons zeker wanneer we erop
terugkijken en de foto’s zien. Bijzondere
momenten waren zeker het storten van de
vloer, het bereiken van het hoogste punt en het
moment waarop we konden beginnen met de
afwerking. Wanneer je eindelijk je droom
werkelijkheid ziet worden en alles klopt waar je
zolang over hebt nagedacht, dat geeft een
geweldig gevoel!

We vonden overigens van alle keuzes die we
moesten maken de keuze voor de tegels in de
badkamer het moeilijkste. We hadden hier
beiden een ander beeld bij, maar gelukkig was
daar Samantha. Ze heeft echt met ons
meegedacht en gekeken naar onze woning en
onze persoonlijke stijl en dit vertaald naar een
combinatie van tegels. We zijn ontzettend blij
met het resultaat! 

Na afloop van deze intensieve en bijzondere
bouwperiode kunnen we nu uit ervaring zeggen
dat het heel belangrijk is om samen te werken
met partijen die goed met elkaar kunnen
samenwerken. Dit is heel belangrijk om tot een
solide en mooi resultaat te komen!

'Maar gelukkig was
daar Samantha'
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ONZE FAVORIETEN 
Pareltjes uit de showroom 

16

                bedenkt de meest byzondere dingen en
denkt graag met je mee. We vroegen hem naar zijn
favorieten.

Een bijzondere invulling aan speciaal
metselwerk is waar mijn hart sneller van gaat
kloppen. De diversiteit die door de jaren is
ontstaan op het gebied van formaten en
verbanden maakt mij blij.

Dit is ons bestaansrecht en hier kunnen we
laten zien wat onze visie, kunde en kennis bij
kunnen dragen aan byzonder metselwerk.

Kwaliteit en uitstraling van mooi metselwerk is
iets wat je niet meer kunt veranderen.
Verbanden bedenken met de diversiteit aan
formaten van onze partners is wat ons uitdaagt.

Langformaten in lengtes van 2400 mm tot 4900
mm.... alles is tegenwoordig mogelijk. Minimale
diktes of verbanden bestaande uit meerdere
formaten dagen ons uit om buiten de lijntjes te
kleuren. Het bewijs zie je terug in dit magazine.

Samen met de producenten speciale
producten ontwikkelen om hier architecten en
opdrachtgevers mee te verrassen is ons ding.
En tijdens die zoektocht naar byzondere
producten, waarbij we de klant aan de hand
meenemen, voorzien we onze voorstellen van
de juiste verwerkingsadviezen.

Morteladviezen, verwerkingsvoorschriften en
zorgvuldig geselecteerde referentieadressen
zijn onderdeel van ons totaal advies. Maar deze
adviezen zijn onmogelijk te verwezenlijken
zonder een fantastisch assortiment materialen.
Wij mogen een bijdrage leveren aan het
uitbreiden en door ontwikkelen van dit
assortiment. Wat is ons vak toch mooi!

Ralf
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                                       is de bedenker van parels
en weet de mooiste en meest byzondere
combinaties te bedenken. We vroegen haar naar
haar persoonlijke favoriet.

Wat is jouw favoriete product? Ja dat is nog niet
zo’n makkelijke vraag om te beantwoorden als
je omgeven wordt door zoveel moois. Maar het
meest favoriet is denk ik toch wel de variatie
aan handvorm tegels. Deze zijn in ieder
interieur en in iedere ruimte de kers op de taart
en ze geven het geheel net dat speciale. Of je
nu kiest voor een mooie pastelkleur of je meer
voor het vintage groen en blauw gaat, of
wanneer je blij wordt van een beetje glamour in
je leven met zilver, goud en koper glazuren. Of
ga je voor het 'echte' ambachtelijke werk; de
hand gekapte Zellige? Al deze pareltjes dagen je
uit om je creativiteit de vrije loop te laten gaan
en te experimenteren met kleur en formaat. En
als je het even zelf niet weet dan staan wij voor
je klaar om je te helpen met jouw kers op de
taart.

Samantha



QUIZ
Welke tegelvorm past bij jou?
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Kies jouw antwoord en tel na alle vragen de
antwoorden die jij het vaakst hebt gekozen. Kies jij
het vaakst A, B, C of D? De corresponderende tegel
is écht iets voor jou!

In mijn interieur houd ik van:
A:          strak
B:          landelijk
C:          speels
D:          ruimtelijk

In mijn interieur zou ik hier tegels willen:
A:          badkamer en toilet
B:          begane vloer en badkamer
C:          het toilet, de badkamer en de keuken
D:          het liefst in mijn hele huis

Ik voel me fijn in een:
A:          luxe interieur               
B:          gezellig en robuust interieur
C:          verrassend interieur
D:          rustgevend interieur

Wanneer ik over de inrichting van mijn
huis nadenk denk ik aan:
A:          licht, rechte vormen en lijnen
B:          stoere en 'levende' materialen
C:          persoonlijke en vintage materialen
D:          rust, ruimtelijkheid en weinig meubels

A

B

C

D

Handvorm tegels

Houtlook tegels

Hexagon tegels

Grootformaat tegels



TOT WOONHUIS
Van monument

In het voorjaar van 2020 is aan het Janslust in
Heide een bijzondere bouwcombinatie van
historische en landelijke elementen verrezen.
Een project dat zowel tijdens als na de bouw de
nodige fantasierijke opmerkingen heeft
opgeroepen bij mensen. 

Het bijna 80-jarige huisje aan de voorkant van
de weg Janslust in Heide, beter bekend als het
“Moffenhuisje”, is gecombineerd met een stijlvol
en qua architectuur bijzonder landelijk
woonhuis. Een hele uitdaging om beide
elementen met elkaar te verbinden. Het
Wehrmachtshuisje en het nieuwe woonhuis zijn
met elkaar verbonden middels een glazen
sluis..

We mochten een kijkje gaan nemen in het bekende
Wehrmachtshuisje in Heide. De eigenaren Guus en
Astrid vertellen je over hun indrukwekkende
woning.
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Het resultaat mag er zijn en daar zijn we ook
bijzonder trots op. Ook zijn we trots op het feit
dat we dit samen met Kusters 2.0 hebben
weten te realiseren, en dat alles in een prijs-
kwaliteitverhouding die we vooraf niet verwacht
hadden. Vandaar dat we ook blij zijn dat we een
deel van het project met lokale ondernemers
hebben kunnen realiseren.

Daar waar het eerst de bedoeling was om op
de gehele woonoppervlakte met één soort tegel
te werken, kregen we bij Kusters 2.0 advies om
deze verbinding tussen oud en nieuw fysiek
vorm te geven. Het advies was om dit middels
een vloer van oude waaltjes te doen. Werkelijk
een verrassend en niet alledaags advies met
een schitterend resultaat. Daarnaast hebben
we de wc in het nieuwe gedeelte voorzien van
handgemaakte Marokkaanse tegeltjes, wat tot
een extra accent op oud en nieuw heeft geleid.
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UNIEK WONEN
Bonants bouw

Een huis bouwen, precies zoals jij het wilt en precies
zoals jij vindt dat het moet? Daar dromen velen van!
Frank & Anne bouwden samen hun droomhuis. Wij
spraken Frank. 

Je hebt dit bijzondere huis gerealiseerd met je
eigen bedrijf, Bonants Bouw. Hoe was het om
aan je eigen huis te werken? 

Het was voor ons een nieuwe uitdaging om iets
bijzonders te gaan bouwen. Uiteraard heeft dit de
nodige slapeloze nachten met zich meegebracht.
Omdat dit een minder traditionele woning is dan wij
normaliter bouwen, kostte dit extra veel aandacht en
energie. Uiteraard zijn we met zijn allen tevreden
over het eindresultaat.

Wat maakt dit huis byzonder?

Hoge plafonds en dus ook de puien
waardoor je buiten naar binnen
haalt. Daarnaast hebben we glas met
stucwerk en een robuuste steen
gecombineerd. Hierdoor wordt de
woning opgenomen in deze
heuvelachtige en groene locatie.

Hoe ben je tot dit ontwerp
gekomen?

Ik had een tekening gezien van
Janssen Wuts architecten in Baarlo,
waar ik zeer over te spreken was.
Zodoende kwam ik met Hans Janssen
aan tafel en bedachten we dit
ontwerp voor deze locatie.
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Ben je bij de bouw van dit huis tegen
uitdagingen aangelopen? 

Ja ik ben zeker tegen uitdagingen aangelopen. Het is
allesbehalve een standaard huis. Hierdoor krijg je te
maken met veel details die alledaags niet veel
voorkomen.

Hoe heeft Ralf bij kunnen dragen aan de
realisatie?

Wij hebben samen met Ralf gekeken naar stenen en
wat de mogelijkheden hiervan waren. We zijn toen
naar de fabriek van Klinkers in Maastricht gegaan om
te kijken hoe ze deze stenen maakten, en in welke
kleuren ze deze voor ons wilden maken. Hierdoor
hebben we een eigen stijl kunnen geven aan onze
woning.

Je hebt dit huis zelf gebouwd en veel mensen
hebben deze wens ook. Welke tips of adviezen
zou je hen mee willen geven? 

Neem de tijd voor het uitzoeken van je
droomwensen, maar stel wel grenzen aan je wensen.
Houd alles vooral praktisch, het blijft immers een
huis en geen museum.



Dit was Byzonder BY Kusters 2.0 - de
wintereditie. 
 
We hebben 2020 achter ons gelaten en zijn 2021
begonnen met een flinke dosis energie. We kijken uit
naar nog heel veel mooie projecten die we samen
met jullie mogen doen.

Er staat weer een volgende editie van Byzonder BY
Kusters 2.0 op ons te wachten. Mocht je ons nou
direct in je inbox willen ontvangen wanneer de lente-
editie uitkomt. Laat op de website dan even je e-
maildres achter. 

- Ralf & Samantha  
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"Tot snel, tot bij 
Kusters 2.0"

https://www.facebook.com/kusters2punt0
https://www.instagram.com/kusters2.0/
http://www.kusters2punt0.nl/

