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WINTER '22
Inmiddels is 2022 al even gaande en zijn we
druk bezig met het maken van plannen, het
stellen van doelen en kijken we naar de
komende tijd.

In dit magazine lees je alles over byzondere
combinaties, byzondere producten en
gedurfde keuzes. We willen je inspiratie
geven en amuseren met een andere blik op
tegel- en gevelwerk.

Voor nu kunnen we niet wachten tot alles
weer wordt zoals het was. Dat maakt het
realiseren van byzondere projecten toch
net wat makkelijker.

Die andere blik maakt Kusters 2.0,
Byzonder Kusters 2.0. Ons doel is prikkelen
en inspireren. We houden van buiten de
lijntjes kleuren, durf jij dat aan?

De afgelopen tijd zijn we heel druk bezig
geweest met ontwikkelingen in de
showroom, het in contact komen met
byzondere leveranciers en het vinden van
de mooiste producten. Je bent op afspraak
welkom in de showroom.

We kijken uit naar heel veel mooie
woningen, badkamers, woonkamers,
kantoren, tuinen etc., en klanten die het
aandurven om voor te gekke combinaties
te gaan.
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Hoeve Rosa,
vergaderen in het
groen.

Zelliges,
handgemaakte tegels,
gebakken onder de
zinderende
Marokkaanse zon.
Deze unieke tegels
maken een opmars in
de tegelbranche.
Ontdek hier waarom!
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Van boerderij tot
vergaderlocatie en van
alle gemakken voorzien.
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Waar trends
en ontwerp
samen komen.

Trendwatching met
Nynke
De wondere wereld van
tegels. Nynke neemt je
mee en vertelt je over
de laatste trends en
stijlen.
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Susan Burgers van
Element Ontwerp
vertelt over haar werk
en de passie voor het
creëren van bijzondere
projecten.
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Dat is nog eens
binnenkomen!
Het project voor de
familie Kusters - Poels
barst van de kwaliteit,
passie en liefde voor
mooie producten. We
mochten een kijkje
nemen.
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Alle kleuren van de regenboog, ieder uniek qua vorm, tint en detail.
De bijzondere, van oorsprong Marokkaanse, zelliges maken een
snelle opmars in de trendy tegelbranche en zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit het assortiment.
Om deze prachtige tegels te maken, werken gespecialiseerde
ambachtslieden met natuurlijke en ongeraffineerde klei. De klei
wordt gekneed met water, met de hand gevormd en gedroogd
door middel van de zinderende Marokkaanse zon. Na een eerste
ronde in de oven worden de ruwe tegels stuk voor stuk geglazuurd
en voorzien van de mooiste kleuren. Na afloop van het maken
worden de tegels gesneden. Waar er voorheen voornamelijk
vierkante zelliges beschikbaar waren, wordt het assortiment van
vormen en kleuren steeds groter. Denk aan rechthoekige,
trapezevormige, ronde of zelfs schelpvormige tegels.

De handgemaakte tegels maken ieder
project uniek. Ze zijn levendig en maken
het gezellig en tijdloos. Liefhebber van
een natuurlijke uitstraling? Dan kies je
voor een lichte of aarde tint. Toch liever
een opvallend en kleurrijk geheel? Leef
je dan uit met een van de vele kleuren
die er te krijgen zijn. Je kan het zo gek
niet bedenken, de mogelijkheden zijn
enorm met deze mooie tegel.
Deze tegel is perfect voor hen die een
unieke uitstraling willen. Het kost tijd,
mankracht en moeite om de tegels te
verwerken. Zelliges zijn vanwege hun
geglazuurde oppervlakte waterdicht en
dus perfect voor keukens en
badkamers. Daarnaast zijn ze prachtig
te verwerken in mozaïek.
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Bij ons in de showroom vind je een
breed scala aan zelliges. Kleuren,
vormen, formaten, we denken graag
met je mee. Maar in het geval van
zelliges draait het niet alleen om het
kiezen van de tegel. Het vinden van de
juiste vakman is van net zo’n groot
belang. Ook hierin denken we graag met
je mee!

Hoeve Rosa; van vergaderen bij de boer naar
vergaderen in het groen. Met vijf
vergaderruimtes voor bedrijven en
instellingen is dit de perfecte locatie voor een
trainings-, vergader- of hei-dag.
De hoeve is sinds 2012 actief als
vergaderlocatie. Vanaf september 2021 heeft
er nieuwbouw plaatsgevonden en is de locatie
officieel omgedoopt tot ‘vergaderen in het
groen’.
We spraken Yvonne Kersten over het ontstaan
van vergaderen bij Hoeve Rosa, het vinden
van de juiste materialen en de samenwerking
met Kusters 2.0.

VERGADEREN
BIJ DE BOER,
IN HET GROEN.
HOEVE ROSA
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Van boerderij naar vergaderlocatie

Hiermee was ons bedrijf een
interessante plek voor buitenlandse
boeren en bedrijven binnen deze
branche. Mijn man en ik vroegen ons
echter alleen af waar we deze gasten
gingen ontvangen.

Het ontstaan van vergaderen bij Hoeve
Rosa kent haar oorsprong bij de Floriade
in 2012. Er werd toen gesproken over een
spin-off voor de ondernemers in de regio.
Wij zagen een kans in het bieden van een
ontvangstruimte aan binnen- en
buitenlandse gasten die de hightech
bedrijven hier kwamen bezoeken.

Naast de gasten van de Floriade
ontvingen we sowieso al regelmatig
gasten op ons erf en ook voor hen wilden
we wel graag een ontvangstruimte.

Wij waren destijds een zeer
geautomatiseerd melkveebedrijf. We
hadden een automatisch melksysteem en
voersysteem.

Hier is het idee ontstaan, en zo zijn we
begonnen aan de eerste verbouwing. De
oude grupstal werd omgebouwd tot
onze eerste vergaderruimte.
Al snel kwamen de aanvragen, heb ik
mijn baan opgezegd en ging ik voor
mezelf aan de slag. De eerste
reserveringen kwamen uit ons eigen
netwerk, maar al snel kwamen ook
bedrijven buiten de agrarische sector bij
ons vergaderen en trainen. Na een
aantal jaren hebben we een tweede
vergaderlocatie gerealiseerd.

HOEVE ROSA, UNIEK VERGADEREN

Door de uitbreiding van Greenport Venlo
moesten we op deze locatie stoppen
met ons melkveebedrijf en zijn onze
koeien naar Velden verhuisd. Wij wilden
hier graag blijven wonen en werken en
hebben toen besloten om het
vergaderen uit te breiden door middel
van deze nieuwbouw.
Onze gasten hebben nu de keuze uit vijf
verschillende ruimtes, ieder met een
compleet andere uitstraling en diverse
mogelijkheden. Buiten kunnen onze
gasten heerlijk genieten van veel groen,
wandelpaden, zitplekken en een grote
vijver.
Naast een fijne plek om te vergaderen,
bieden we onze gasten ook de
mogelijkheid om te ontspannen en
bijvoorbeeld tijdens de lunch heerlijk
buiten te zitten.
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HOEVE ROSA, UNIEK VERGADEREN

Een compleet plaatje
We krijgen nog op regelmatige basis
complimenten over ons privétoilet, dat
we hebben aangekleed met tegels van
Kusters 2.0. Ook voor de badkamer zijn
we super geholpen door Samantha, zij
kijkt echt naar het complete plaatje en
dat maakt het kiezen makkelijker.
Voor Hoeve Rosa hadden we ook weer
materialen nodig en de samenwerking
was ook deze keer super. Ik heb bewust
een afspraak gemaakt met Samantha
omdat ze mij en mijn stijl inmiddels kent
en binnen het budget hele mooie dingen
kan realiseren. Ook Ralf heeft ons heel
goed geholpen. Het was een erg fijne
ervaring.
Wat we hier nu neer hebben kunnen
zetten met behulp van o.a. Kusters 2.0 is
heel erg uniek en alles is goed uitgepakt.
Daar zijn we ontzettend trots op!
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TRENDWATCHING
TRENDS BY NYNKE

GLOSSY
Óók dit jaar blijft de gepolijste marmerlook
tegel erg populair! En ja, je leest het goed:
marmerlook. Deze tegels zijn namelijk
voorzien van een print die de echte marmeren
tegels perféct nabootst. Looking good!

LUXE
Met deze unieke tegel krijg je spontaan zin om
de kerst kookboeken te verlossen van hun
laag stof, te beginnen aan een zes-gangen
diner, en dit vervolgens heerlijk op te eten in
de luxe sfeer van een chique restaurant in je
eigen huis.
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Het materiaal marmer is van oorsprong een klassieker, maar
vandaag de dag wordt marmer in allerlei moderne jasjes gestoken.
Je ziet het terugkomen in een strak en modern interieur, maar ook
zeer zeker in een stoer en industrieel interieur. Marmer voelt zich
eigenlijk overal wel thuis!
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TRENDS BY NYNKE

MARMER

WAAR TRENDS
EN ONTWERP
SAMEN KOMEN

ELEMENT ONTWERP BY SUSAN BURGERS

Wanneer je aan een nieuw interieur begint,
zijn er ontzettend veel stijlen en
mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Door
alle inspiratie zien we vaak niet meer wat
we nu echt mooi en praktisch vinden. Een
professional kan daarbij helpen en kan je
verrassen!
Een van die professionals is Susan Burgers
van Element Ontwerp. We vroegen haar
naar haar werk, het verrassen van
opdrachtgevers, en de samenwerking met
Kusters 2.0.
Een geluk bij een ongeluk
Ik heb altijd al geweten dat ik ontwerper
wilde worden. Toen ik op mijn zestiende
ging studeren, ben ik gestart met een hele
brede opleiding. Na deze HBO opleiding
heb ik nog een 2e HBO opleiding als
ontwerper afgerond.
Net na afronding van mijn studie ben ik van
mijn fiets gereden. Ik bleek een whiplash te
hebben en een baan zat er op dat moment
niet in. Zo ben ik op mijn 23e,
noodgedwongen, ondernemer geworden.
Van en intake tot het realiseren van een
prachtig ontwerp
Als ik met een opdrachtgever aan de slag
ga, begin ik altijd met een vrijblijvend
intakegesprek. In dit voortraject ga ik vaak
bij mensen langs.
Zo krijg ik gelijk een kijkje in de ruimte. In
het geval van nieuwbouw begint het traject
vaak al veel eerder.

Dan moet ik vooral werken vanaf
tekeningen en eerste ideeën. Ik werk graag
met klanten die ook graag met mij werken.
Daarom vind ik het heel belangrijk om
elkaar tijdens een eerste gesprek te leren
kennen. Door goede vragen te stellen over
de wensen en de beschikbare ruimte heb ik
een goed uitgangspunt.
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Op deze manier krijgt een klant
ook een goed beeld van wat ik
voor hen kan betekenen. Mocht
de klik er voor beiden zijn, dan ga
ik over tot het maken van een
offerte.
Zodra we aan de slag gaan vraag
ik de bewoners en/of de
gebruikers van een ruimte om
beeldmateriaal aan te leveren. Zo
kan ik mijn ontwerp op beiden
afstemmen en met ieders
wensen rekening houden in het
ontwerp. Meestal liggen de
wensen niet zo ver uit elkaar,
maar het wordt heel leuk als de
stijlen botsen. Dan is het een
echte uitdaging.

Na wat fine tunen kom ik met een
slotontwerp. Dit presenteer ik
door middel van volumestudies
en moodboards, indien nodig
(3D) tekeningen of zelfs VR.
Zodra de volumes en sfeer zijn
bepaald maak ik lichtplannen en
kleur- en materialenplannen voor
mijn klanten.
De wereld om ons heen
Photo by Nuance Styling
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Ik vind mijn inspiratie in alles om
ons heen. Zo bezoek ik veel
internationale beurzen zoals die
in Parijs, Kortrijk, Keulen en
Stockholm. Ik probeer zo op de
hoogte te blijven en de laatste
nieuwe trends te ontdekken.
Daarnaast vind ik veel inspiratie
in kunst en natuur. Alles wat je
ziet is eigenlijk inspiratie, het kan
letterlijk van alles zijn.

ELEMENT ONTWERP BY SUSAN BURGERS

Ik onderzoek stijl en sfeer door
middel van verschillende
moodboards die ik voor mijn
klanten maak. Daarbij onderzoek
ik hoe we de ruimte het beste
kunnen gebruiken door middel
van volumestudies en indelingen
ingetekend in een 2D
plattegrond. Zo verras ik de klant
en krijg ik inzicht in wat ze wel of
niet mooi vinden.

Photo by Rene van der Hulst

Een van mijn beste tips is mijn stappenplan voor het aanpakken van het interieur. Hierin
staat wat de volgorde van werken zou moeten zijn en hoe je je eigen stijl bepaalt. Daarnaast
vind ik het heel belangrijk om een goed lichtplan te adviseren. Dit is wat mij betreft
essentieel.
Vertrouwen en kwaliteit
Op het moment dat ik een ontwerp maak waarin tegels worden verwerkt, stuur ik mijn
klanten graag naar Kusters 2.0. Ik geef mijn klanten een moodboard en de indeling mee, en
zodra Samantha deze ziet valt alles op de juiste plek. In haar werk zie je de prachtige
collectie en hele mooie combinaties terug. Kusters 2.0 is een van de weinige zaken waar ik
klanten alleen heen stuur. Ik heb het volledige vertrouwen dat het hier goed komt.

15

ELEMENT ONTWERP BY SUSAN BURGERS

Een duidelijk stappenplan

DÉ TUINTRENDS
VOOR 2022
Back to nature
Denk je aan een vakantieparadijs, dan denk je
aan groen. Heggen, siergrassen, bloemen en
planten, het liefst zo groen mogelijk. Ook
tuinmeubelen kom je in verschillende
groentinten tegen. Denk aan saliegroen en de
subtiele groen-bruine tint. Deze kleuren
gecombineerd met grijs, beige en bruin vormen
hét kleurenpallet van 2022. Geen heftige en
schreeuwende kleuren dus, maar een rustig en
subtiele basis. Ga bijvoorbeeld voor een bank in
het saliegroen. Of, als je het subtieler wil
aanpakken, voor een houten of zwarte lounge
set met saliegroene kussens. En hoppa, je tuin is
helemaal on-trend.
Boho-stijl
Alleen maar grijs, beige en bruin kan wat saai zijn.
Fleur de boel daarom op met kleurrijke
natuurlijke materialen. Denk aan rotan meubels,
patchwork sierkussens en kleurrijke vloerkleden.
Die zorgen per direct voor die oh zo fijne
summervibes. Vooral een Perzisch vloerkleed
geeft een Oosterse sfeer. Het materiaal rope in
meubels is ook ideaal voor het creëren van een
vakantiegevoel. Deze touwsoort geeft nét dat
luxueuze randje aan de tuin en is speciaal
ontwikkeld voor buiten. Zowel in een moderne
als bohemian tuin komen deze meubels goed tot
hun recht.
Knus en overdekt
Nu thuis nóg meer thuis is dan anders, hebben we steeds meer de behoefte om binnen met buiten te
verbinden. Dit kan natuurlijk met doorlopende tegels of geen drempels, maar ook met een overkapping
of veranda. Zo kun je ook met minder mooi weer genieten van je botanische tuin. Vuurkorf hier,
buitenkachel daar en een lekkere loungebank in de hoek. Maak het zo knus als je wil en kleed de ruimte
aan met zachte plaids en gezellige lampjes. Ook leuk: een tafelhaard. Zo kun je zelfs tot in de late en
frisse uurtjes heerlijk natafelen zónder dat de rillingen over je rug lopen.
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BETOVERENDE STIJL
EN INDRUKWEKKENDE
COMBINATIES
DE FAMILIE KIERS
Je moet het maar durven!
De familie Kiers nam de stap en selecteerde, samen met ons, een
indrukwekkende en prachtige combinatie voor in hun nieuwe leefkeuken.
Wat dit project nog specialer maakte is dat de familie helemaal uit Utrecht
naar Heide is gekomen om kennis te komen maken met ons en onze
showroom. We spraken hen over hun mooie keuze, hun eigen stijl en het
uiteindelijke resultaat.
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Wat een mooie combinatie, hoe zijn jullie tot
deze keuze gekomen?
We wilden graag een leefkeuken creëren waar
een warme en gezellige sfeer hangt. Enerzijds
met een open blik naar de eetkamer, en
anderzijds moest het een sfeervolle keuken
zijn waar mensen op een feestje blijven
hangen voor een drankje en waar de kinderen
aan het schiereiland zitten terwijl moeders
kokkerelt.
Wat was jullie inspiratie voor deze
leefkeuken en hoe zou je jullie eigen stijl
omschrijven?
Onze inspiratie haalden we vooral uit
boutique-hotels. De sfeer die daar hangt,
gecombineerd met knusheid, huiselijkheid en
luxe. Wij omschrijven onze stijl het liefst als
boutique met een klassieke twist.

HET DROOMHUIS VAN DE FAMILIE KIERS

Hoe heeft het uiteindelijke resultaat
uitgepakt?
Onze vloer ligt van de voordeur tot aan de
keuken in het einde van de uitbouw en is,
vanwege het grote formaat, de glans en de
unieke ‘aders’, gewaagd.
Het lijkt een marmeren vloer, maar met een
grote jachthond is dat niet handig. Dus we
hebben gekozen voor een makkelijk te
onderhouden keramische tegel. We waren
gelijk verkocht toen we de vloer zagen liggen
in jullie showroom.
De aders maken het echt een chique vloer en
geven onze hal een dramatisch maar
ruimtelijk effect.
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De gouden tegeltjes aan de keukenwand
boven het fornuis creëren een warme sfeer
en brengen de vloer in balans. We kozen voor
de Farrow & Ball kleur ‘cola’ aan de muur.
Het was spannend, maar het effect was
precies zoals we hoopten: ‘boutique’-sfeer en
warm.
Hoe zijn jullie bij ons terecht gekomen en
hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?
Mijn broer en schoonzus attendeerden ons op
jullie bestaan. Zij hebben ook prachtige tegels
van jullie in hun keuken. Door hen zijn wij bij
jullie terechtgekomen. Wij zijn vanuit Utrecht
naar jullie showroom gereden en we waren
meteen verkocht!
Ik ben zelf styliste en personal shopper en gek
op ‘aesthetics’ (mooie dingen, of het nu gaat
om kleding, schoenen, tassen of interieur). Je
kan mijn werk op Instagram vinden via
@magnolia_styling. Bij Kusters 2.0 ervaar ik
eenzelfde passie voor mooie dingen. Een
uitnodigende showroom, fijne en hartelijke
ontvangst, kijk op esthetiek en een flexibele
werkhouding.
De keuze uit mooie materialen was ruim en ik
voelde een bondgenootschap op het gebied
van ‘mooie dingen’. Wat ons betreft een echte
aanrader om Kusters 2.0 te bezoeken als je op
zoek bent naar een bijzondere uitstraling voor
je woonruimte.

WELKE SFEER
PAST BIJ JOU?
Hoe stel jij je ideale huis en inrichting voor?
Kies de afbeelding die het beste bij jou past.
Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

1

A

B

C

D

'Ik vind het fijn als mijn interieur er als volgt uit zien'

2

A

B

C
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D

Welk kleurenpallet spreekt je het meeste aan?

3

A

B

C

D

Welk woord past het beste bij jou?

4

A

Natuurlijk

B

Zacht

C

Robuust

Vaker A?

Vaker B?

Vaker C?

Vaker D?

Dit voorjaar mag je de natuur in huis halen
met bloemen, planten, florale motieven en
landelijke kleuren. Volgens de laatste trends
mag er gespeeld worden met natuurtinten,
natuurlijke materialen en organische
vormen.

Blauw staat voor rust, vertrouwen en
ontspanning. Dit komt doordat blauw wordt
geassocieerd met een blauwe lucht, een
stromend riviertje of de uitgestrekte zee.
Wanneer je de kleur toepast op een rustige
manier – dus niet als contrasterende kleur –
is hij zeer geschikt voor de woonkamer,
badkamer of slaapkamer. Voor een heerlijk
ontspannen sfeer na een lange dag werken,
of om lekker van te kunnen slapen.
.

D

Rust

Zacht, zachter, pastel: dit seizoen staat
geheel in het teken van de trend Soft
Pastels. Zachte pasteltinten strelen onze
ogen met een vleugje kleur en symboliseren
de lichtheid van het voorjaar als geen
ander. De grote veelvoud aan pastelkleuren
heeft voor iedereen de perfecte
kleurnuance in petto.

Kies voor aardetinten in huis zoals taupe,
bruin, groen en terracotta. En richt je
woning vooral in met natuurlijke materialen.
Met hout, rotan, bamboe en linnen haal je
letterlijk de natuur in huis.
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Bij Kusters 2.0 zijn we gek op mooie
projecten. Van die projecten waar
het gevoel voor stijl, de kwaliteit en
het geluk van af spat. Een van die
projecten is het project dat we
hebben mogen verzorgen bij de
familie Kusters-Poels.
We hebben hen gevraagd naar hun
keuze, stijl en de samenwerking met
Kusters 2.0. Ook mochten we een
kijkje komen nemen bij het
eindresultaat. Het verhaal van de
familie lees je hier.

DIT IS ÉCHT
BINNENKOMEN

FAMILIE KUSTERS - POELS
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Weten wat voor vlees je in de kuip hebt
Bij de bouw van ons vorige huis zochten we
naar mooie en stijlvolle tegels. Via Clen
Poels Tegelwerken kwamen we toen
terecht bij Kusters 2.0. Tijdens onze eerste
ervaring was er sprake van goede service
en werd er meegedacht met onze ideeën.
Tijdens het bouwen van onze huidige
woning hoefden wij dus niet lang na te
denken. We zijn weer naar Kusters 2.0
gegaan, want waarom iets anders kiezen
als je weet wat voor vlees je in de kuip
hebt?
Eén geheel

FAMILIE KUSTERS - POELS

Ze zeggen weleens; ‘Pinterest is my best
friend’, en dat is echt zo. We hebben
urenlang gescrold, ontelbare moodboards
gemaakt en veel woontijdschriften
doorgebladerd. Door alle mooie plaatjes in
je hoofd concreet te maken, krijg je zicht
op waar je naartoe wilt. Dit is dan je
startpunt en vanuit hier ga je alles op
elkaar afstemmen en er één geheel van
maken.
Zo zijn we ook met onze ideeën voor de
badkamer, toilet en vloer bij Kusters 2.0
naar binnen gewandeld. We liepen naar
binnen met het motto: aanwijzen en
wegwezen. Althans, we dachten dat we
wisten wat we wilden.
Over veel zaken waren we het samen eens;
een betonlook tegel in de keuken en
houtlook in de woonkamer. Maar de keuze
is reuze, nog groter dan waarop we ons
hadden voorbereid. Jeroen hielp ons
uitstekend. Met een hoop gesjouw met
100x100 tegels legde hij een kleurenpallet
van hout- en betonlooktegels neer.
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Een perfect samenspel
Zo nu en dan kwam er een hoofdje achter
de balie tevoorschijn met een kritische
noot vanuit Samantha. Zij en Jeroen vullen
elkaar perfect aan!
Na een moment van mixen en matchen
dachten we de vloer voor beneden
uitgezocht te hebben. Tot ik de oude
blauwe waaltjes in de hal bij de ingang zag
liggen. Die wilde ik ook, dus terug naar de
tekentafel! Na nog wat meer sjouwen en
combineren trokken we samen de
conclusie dat deze waaltjes in combinatie
met de woonkamervloer helemaal klopten.
Het was perfect!
De gulde middenweg
Na de vloeren kwamen we aan bij het
maken van de keuze voor de
badkamertegel. Hier waren we het nog niet
helemaal over eens en dus hebben we
verschillende kleuren, soorten en maten
naast elkaar gelegd.
Enthousiasme en betrokkenheid
We hebben heel veel geluk gehad met de
samenwerking met Clen Poels en Kusters
2.0. De communicatie verliep vlekkeloos en
vanaf het telefoontje voor het maken van
een afspraak tot het leveren van de tegels
is er sprake geweest van veel
enthousiasme en betrokkenheid.

FAMILIE KUSTERS - POELS

Bij Kusters 2.0 staat kwaliteit en
klantgerichtheid hoog in het vaandel.
Vooral de kopjes koffie, interesse in de
voortgang van de bouw en het verder
uitwerken van de ideeën zijn erg prettig.
Wij zijn enorm blij met het eindresultaat.
Het is echt een huis geworden om nooit
meer weg te gaan. Maar mocht het ooit
toch zo zijn, dan weten we Kusters 2.0
wederom te vinden.

23

