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Uitstel door corona
Natuursteen Bree 

TEKST Wilbert Leistra FOTO’S Projectburo PB

De nieuwe OMAG Digitale 5 zou half maart worden geleverd bij Natuursteen Bree. Maar toen 

ging Italië op slot. Thomas Peeters, zaakvoerder van het natuursteenbedrijf uit Bree, kreeg 

het enorm druk, mede door een campagne op social media. Hij moest er zelfs de verhuizing 

naar het nieuwe bedrijfspand door uitstellen tot de bouwvak. De eerste dag dat de grenzen 

open gingen, werd het cnc-bewerkingscentrum op transport gezet en inmiddels is het ook 

geïnstalleerd. En de zaakvoerder heeft al weer plannen voor uitbreiding.
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Natuursteen Bree Steenhouwerij, met daarboven een wapen 
met de letters T en P, uitgehouwen in Belgische blauwe 
hardsteen. Het zijn de initialen van zaakvoerder Thomas 
Peeters en het specialisme van het natuursteenbedrijf. 
“Arduin of Belgische Blauwe hardsteen is onze specialiteit, 
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al meer dan dertig jaar”, vertelt Peeters. De geschiedenis van 
het natuursteenbedrijf gaat echter veel verder terug. 
“Ongeveer zestig jaar geleden begon mijn opa Raymond 
Janssen in Opitter een steenkapperij, gespecialiseerd in 
Belgische blauwe steen en grafstenen. Hij was een steenkap-
per in hart en nieren,  dag en nacht aan het kappen.”

Centrum
De opa van de huidige zaakvoerder ging samen met zijn 
broer aan het werk bij een steenhouwer in het centrum van 
Bree. Daar leerden ze de stiel. Dit bleek, volgens Peeters, 
ook het begin van wat later het natuursteencentrum van de 
omgeving zou worden. “Bijna alle jongens die er werkten, 
hebben na verloop van tijd een eigen bedrijf opgericht. Dat 
is de reden dat er in verhouding veel natuursteenbedrijven 
in Bree en omgeving zijn. Mijn opa en zijn broer gingen 
onder de naam Gebroeders Janssen Steenkapperij, samen 
ook hun eigen weg. Maar enige tijd later bleek dat de twee 
broers, elk met hun eigen talent en specifieke drijfveer, ieder 
hun eigenheid hadden. Mijn opa specialiseerde zich in 
Belgische hardsteen en graniet, zijn broer in marmer.”

Hardsteen
André, de vader van de huidige zaakvoerder, ging ook aan 
de slag in het natuursteenvak. Hij specialiseerde zich – net 
als zijn oom – in het bewerken van marmer en graniet. De 
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twee zwagers van André namen de blauwe hardsteen en 
grafstenen voor hun rekening, dus elk hun eigen bedrijf. De 
vraag naar Belgische blauwe hardsteen nam echter steeds 
toe. “Daarom wilde mijn vader dat in zijn assortiment”, 
vertelt Peeters. “Om de zwagers geen concurrentie aan te 
doen, kocht mijn vader een bedrijf in het centrum van Bree 
dat gespecialiseerd was in Belgische hardsteen. Vier jaar later 
wilden twee jongens het marmer- en granietdeel van mijn 
vaders bedrijf in Opitter overnemen. Ze hebben mijn vader 
uitgekocht en hij ging in zijn bedrijf in Bree verder als 
specialist in Belgische hardsteen.”
Peeters heeft een opleiding tot mecanicien gevolgd. Nadat 
hij van school kwam, heeft hij eerst enkele jaren dit beroep 
uitgeoefend. Maar ook zijn interesse voor de steen groeide 
en hij begon bij zijn vader in de zaak. “Ik heb van hem het 
vak geleerd. Ik zag de hele dag door alleen maar blauwe 
hardsteen en heb mij er vanzelfsprekend  ook in gespeciali-
seerd. De zaken gingen goed en zo’n drie jaar geleden 
hebben we besloten om vanuit onze locatie in het centrum 

van Bree te gaan verhuizen naar het industrieterrein. We 
hadden namelijk veel meer ruimte nodig.”

Goede kleren
De plannen konden nog even de kast in toen vader en zoon 
Peeters een aanbod kregen. “We werden benaderd door 
iemand die ons machinepark voor een correct bedrag over 
wilde nemen. We namen dit in eerste instantie niet serieus, 
maar toen hij het financieel toch rond kreeg, ging de deal 
door. Zaten we zonder natuursteenbedrijf ”, lacht Peeters.
Stilzitten konden vader en zoon niet, het ondernemersbloed 
kruipt waar het niet gaan kan, luidt de uitdrukking. En het 
bloed bleek een heel andere sector in te kruipen, de horeca. 
“We hebben midden in het centrum van Opitter een oud 
herenhuis gekocht. Dit bouwden we om tot restaurant met 
feestzaal. De zaak liep goed, maar weer kwam er een 
kandidaat overnemer en zo werd deze zaak ook verkocht.”
Na nog geen twee jaar veranderde weer alles voor de 
kersverse horecaondernemers. Peeters: “Degene die onze 
natuursteenzagerij had gekocht, ging failliet. De grond en 
de gebouwen waren nog van ons, die huurde hij. Dus een 
maand nadat hij het faillissement kreeg uitgesproken, was 
Natuursteen Bree weer back in business! Maar goed ook, 
want mijn vader en ik willen met onze handen werken, en 
als het moet goed smerig worden. Wij bleken niet geschikt 
om de hele dag in onze goede kleren te moeten lopen.” 

Nieuwe machine
Bij het ‘nieuwe’ Natuursteen Bree lagen de verhoudingen 
iets anders. Vader André ging zich bezig houden met de 
grote projecten en zoon Thomas werd de nieuwe eigenaar. 
De verhuisplannen konden weer uit de la worden gehaald. 
De nieuwe locatie was nog beschikbaar en de voorbereidin-
gen konden worden getroffen. Er moest onder ander een 
nieuw cnc-bewerkingscentrum worden aangekocht. Lang 
hoefde Peeters niet na te denken over zijn keuze. “We 
hebben zo’n tien jaar geleden de OMAG Blade 5 gekocht 
en daar ben ik nog steeds heel tevreden over. Vandaar dat de 
nieuwe machine ook een OMAG moest worden, dit keer 
de Digitale 5. Deze gebruik ik voor het maatwerk van 2 tot 
en met 5 cm dik, de Blade 5 gebruik ik overdag om te 
zagen en ’s nachts voor het frezen. Daarnaast heb ik nog een 
blokkenzaag die ’s nachts de blokken zaagt en overdag de 
massieve dorpels, een kantenslijpmachine en een 
bovenslijpmachine.”

Lockdown
En toen kwam het coronavirus. Peeters: “Tja, daar kregen 
wij natuurlijk ook mee te maken. Allereerst omdat de 
machine half maart niet kon worden geleverd, omdat in 
Italië een complete lockdown werd afgekondigd. Ik dacht in 
het begin ook wel eens van ‘als het maar niet helemaal 
stilvalt, dan zit ik dadelijk met zo’n machine en heb ik 
misschien geen werk meer’.”
Het bleek echter volledig de andere kant op te gaan. 
Dankzij zijn bedrevenheid met social media en de ver-
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nieuwde website bleven de opdrachten binnenstromen. 
“Niet normaal, hoe goed dat werkt. Google op ‘natuursteen’ 
en ‘Bree’ en je komt mij bovenaan het lijstje tegen. Veel 
mensen kwamen thuis te zitten, omdat in België ook bijna 
alles op slot ging. Een prima gelegenheid om klusjes in huis 
te doen, hebben veel mensen gedacht. En men wist mij dus 
goed te vinden, ook de webshop liep geweldig.”

Verhuizing
De keerzijde van de onverwachte drukte was dat de 
verhuizing naar de nieuwe locatie iedere keer moest worden 
uitgesteld, aldus Peeters. “Het werk bleef maar komen. 
Uiteindelijk heb ik besloten om tijdens de bouwvak over te 
gaan, dan is het sowieso wat rustiger.”
Op het moment dat de grenzen in Italië weer open gingen, 
werd de nieuwe OMAG naar België getransporteerd. In de 
tussentijd waren de andere machines overgebracht naar de 
nieuwe locatie. “Met name de Blade 5 moest zo snel 
mogelijk weer operationeel worden. Daarom hebben de 
monteurs van OMAG eerst die machine geïnstalleerd. In de 
tussentijd hebben wij samen met de mannen van 
Projectburo PB de nieuwe machine uitgepakt, zodat die 
aansluitend ook kon worden geïnstalleerd en afgesteld. Het 
bedienen van de Digitale 5 kregen we al snel onder de knie, 
want de software is vergelijkbaar met die van de Blade 5.”

Uitbreiden
Ondanks dat Natuursteen Bree pas sinds oktober op de 
nieuwe locatie zit, denkt de zaakvoerder al aan uitbreiden. 
“Het pand is 1000 m2 groot en staat op ongeveer 5000 m2 
grond. Ik wil het aanbod aan platen en vloeren uitbreiden 
en heb dus een groter magazijn nodig. Daarnaast moeten 
we de  showroom van 400 m2 nog goed gaan inrichten. We 
richten ons hierbij zowel op de grote bouwheren als de 
particuliere consument en alles wat daar tussen zit.”
En ten slotte wordt het assortiment de komende tijd ook 
uitgebreid met grafwerk, vertelt Peeters. Hij legt uit: “Mijn 

ooms hebben een bedrijf gespecialiseerd in grafwerk en 
Belgische blauwe steen. De ene stopte vanwege zijn leeftijd, 
maar de andere – zoon van de oprichter – ging nog door. 
Hij wil dat het bedrijf van zijn vader wordt voortgezet. 
Daarom vloeit zijn zaak medio 2022 over in Natuursteen 
Bree, en kan mijn oom nog een paar jaar blijven werken. 
Hij wil dan de tak grafwerk binnen Natuursteen Bree op 
zich nemen, dan kan ik me volledig bezighouden met het 
verwerken van hardsteen en mijn vader zich blijven focussen 
op de grote projecten.”
Over de voortzetting van zijn bedrijf, is Peeters nog in 
ongewis. “Mijn vrouw en ik hebben twee dochters en een 
zoon die net één is geworden. Ik hoop dat één van hen (of 
samen) over een jaar of achttien de steenmicrobe ook te 
pakken krijgt. Zodat de interesse, passie en gedrevenheid 
van mijn vader en ik voor het ‘harde’, maar mooie ambacht, 
ook hen een mooie toekomst zal geven. Je weet maar nooit, 
werk blijft er altijd.”

NATUURSTEEN | DECEMBER 2020


