
Een prachtige woonboerderij in authentieke stijl inrichten. Die vraag kreeg binnenhuisarchitect 

Hein van de Voort van De Nieuwe Steentijd uit Someren. Hij koos in zijn opvallend ontwerp 

in bijna alle ruimtes voor exclusief natuursteen. Van de vloer in de woonkamer, de keuken 

en de kelder tot de trap, twee toiletten en drie badkamers. Eddie Donkers Tegelwerken uit 

Someren mocht het project uitvoeren. Daarbij koos hij bewust voor de producten van Bostik. 

“De kwaliteit is hoog en ze zijn prettig te verwerken. Daarnaast is de begeleiding vanuit 

Bostik perfect. Adviseur Roy Mertens heeft op belangrijke momenten in het project 

uitstekend meegedacht. Bij zo’n specifi ek project is dat heel waardevol.”

In december 2010 startte Donkers met zijn opdracht. Ruim 

drie maanden is hij bezig geweest om dit unieke en arbeids

intensieve project zorgvuldig uit te voeren, in collegiale 

samenwerking met John Slaats Tegelwerken uit Neder-

weert. “Dat begint uiteraard met een goede voorbereiding. 

Ik heb van de binnenhuisarchitect tekeningen gehad en ben 

alles tot in detail gaan uitvoeren. Omdat het een heel 

bijzonder project was met veel natuursteen, heb ik direct 
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contact gezocht met Roy Mertens van Bostik. Hij heeft het 

project bekeken en zijn advies uitgebracht. Dat heeft mij 

geholpen om direct de juiste keuzes te maken. Die persoon-

lijke support heb ik bij andere leveranciers in het verleden 

nooit zo ervaren. Ik ben heel blij met zijn kennis en het feit dat 

Bostik ook een garantieverklaring zwart op wit afgeeft.”



Maatwerk
Wie de woonboerderij binnengaat, raakt direct overdonderd. 

De tegels zijn prachtig vlak en recht gelegd, waarbij het 

subtiele lijnenspel van de voegen opvalt. In de douchevloer zie 

je geen rvs-putjes, maar is de afvoer op maat in het natuursteen

gejet. Het vakmanschap van Donkers is in alles terug te zien, 

bijvoorbeeld in de trap. “Daar hebben we eerst een volledige 

uitslag van gemaakt. Vervolgens hebben we de tekeningen 

van de afzonderlijke treden in de computer ingelezen. Met 

waterjet techniek zijn die vervolgens op maat uit een grote 

plaat natuursteen gezaagd. Daarna hebben we die treden een 

voor een geplaatst met Ardafix Stone een ideaal product 

hiervoor. Samen met een natuursteenbewerker heb ik de 

stootborden geplaatst, waarna hij de treden aan de voorzijde 

heeft afgerond. Dat soort speciale uitdagingen maakt mijn vak 

zo mooi. Die heb ik meerdere gehad in deze woonboerderij en 

ze allemaal naar verwachting kunnen uitvoeren met de pro-

ducten van Bostik. Ik kijk dan ook heel tevreden op dit project 

terug.”
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