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Lichtgewicht natuursteen 
voor topsegment
Stone Natural Class, Eersel

TEKST Wilbert Leistra 

Zo’n zeven jaar geleden richtte Stone Natural Class onder leiding van Hans Bullens zich 

volledig op het topsegment qua opdrachtgevers. Sinds die tijd produceert en plaatst het bedrijf 

uit Eersel maatwerk voor jachten en superluxe villa’s. De specialisatie van het bedrijf is werken 

met lichtgewicht natuursteenproducten. Met een nieuwe productielocatie, een kantoor in 

Amsterdam én een nieuwe eigenaar kan Bullens gerust met pensioen gaan.
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3 Niet alleen kennis 

van het materiaal 

is van belang, 

ook skills zijn 

belangrijk bij 

het werken met 

opdrachtgevers in 

het topsegment, 

aldus directeur 

Hans Bullens. 
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‘Luxury Stone Solutions’ valt er op de website van Stone 
Natural Class te lezen. De foto’s in het portfolio laten zien 
dat de omschrijving helemaal klopt. Badkamers op een 
superjacht met daarin luxe natuursteensoorten in open boek 
aangebracht, van achteren belichte onyx-wanden op een 
ander superjacht en diverse op maat gemaakte natuursteen-
toepassingen in een superluxe villa. En Engels als voertaal is 
logisch, gezien het internationale karakter van opdrachtge-
vers van het bedrijf uit Eersel. Hans Bullens was tot voor 
kort hét gezicht van Stone Natural Class. Met zijn pensioen 
aanstaande heeft hij de toekomst van het bedrijf verzekerd. 
“Stone Natural Class heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf 
is sinds 2019 onderdeel geworden van een groep van vier 
bedrijven met als aandeelhouders Willem Jan Kuijpers en 
Rob Lauwen. De groep bedrijven bestaat verder nog uit  
4SeasonsSpa, gespecialiseerd in wellness ruimtes en zwem-
baden, Bloemen de Maas, een bedrijf gespecialiseerd 
teakdekken en exterieur meubels en DTG, een bedrijf 
gericht op tenders and toys.  Dit is mijn laatste jaar dat ik 
een directieverantwoordelijkheid heb. Stone Natural Class 
moet op zoek naar een nieuw ‘gezicht’”, lacht Bullens. 

Jachtenbouw
Bullens heeft een commercieel bedrijfseconomische 
achtergrond als hij begin 2001 Maas Reusel koopt. Het 
bedrijf was vooral actief in de bouwsector. In 2008 veran-
derde de koers. “Dat jaar zijn we gaan samenwerken met 
Heidi Versteeg, die vooral actief was in de jachtenbouw. De 
nieuwe activiteiten werden ondergebracht in een aparte 
werkmaatschappij: Stone Natural Class.”
2010 was een slecht jaar. Bullens: “Dat jaar overleed Heidi, 
een enorme klap. Daarnaast was het economisch ook een 
erg slecht jaar vanwege de crisis. De twee tot drie daarop-
volgende jaren was het puur een kwestie van consolideren 
van het klantenbestand.”
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4 Bullens: “Ik word nog 

altijd blij van het en-

thousiasme waarmee 

onze mensen de vaak 

moeilijke en specifieke 

werkzaamheden ver-

richten.” (Foto: Stone 

Natural Class)

5 Samen met 4 Sea-

sonsSpa heeft Stone 

Natural Class een 

noviteit ontwikkeld: 

een regendouche die 

geheel geïntegreerd is 

in een marmeren con-

structie. (Foto: Stone 

Natural Class)

Vanaf 2014  richtte Bullens zich met Stone Natural Class 
volledig op het highend jachtsegment en de superluxe villa’s. 
“Een echte nichemarkt, erg complex, maar zeer zeker heel 
interessant”, zo omschrijft hij het. 

Skills
Kennis van het materiaal is absoluut noodzakelijk in het 
segment waarin Stone Natural Class acteert, zegt Bullens. 
“Deze kennis heb ik mij eigen gemaakt in de meer dan 
twintig jaar dat ik in deze sector werk. Vooral door zelf veel 
in Italië naar groeves en leveranciers te gaan. Ik leer niet 
elke dag als het om natuursteen gaat, maar elk uur. 
Natuursteen is niet alleen onvoorstelbaar, het is vooral ook 
een onvoorspelbaar materiaal.” Maar hij noemt een andere 
kwaliteit die volgens hem minstens zo belangrijk is: skills. 
“Je moet de markt goed kennen. Je hebt te maken met 
stakeholders. Denk aan de opdrachtgever, de werf, de 
designer en vaak ook een aantal tussenpersonen voor de 
eigenaar. Wij doen de voorselectie van het materiaal bij 
onze contacten in Verona en Carrara. Die presenteren we 
waarna de finale selectie met de klant meestal een week 
later in Italië plaats vindt. Dan sta je dus met een man of 
tien bij de leverancier in Italië, met allemaal een eigen 
mening en voorkeur. Ga er maar aan staan, je moet dus 
goed weten hoe het spel wordt gespeeld. Dat versta ik onder 
skills”, legt hij uit.  

Mensen
Niet voor de eerste keer tijdens het gesprek benadrukt 
Bullens dat de mensen die het werk verrichten het belang-
rijkste zijn. Die zorgen er volgens hem voor dat de klant 
uiteindelijk tevreden is. “We werken met twintig medewer-
kers in dienst en huren extern nog zo’n vijfentwintig à 
dertig man in. Ik word nog altijd blij van het enthousiasme 
waarmee onze mensen de vaak moeilijke en specifieke 
werkzaamheden verrichten. Het mooiste is als het eigen 
team met oplossingen komt die de klant verrast. Dan ben ik 
echt supertrots! Ik kan ook niet echt een mooiste project 

kiezen, dat is echt niet te doen. De weg er naar toe vind ik 
vaak veel mooier dan het eindresultaat.”
Stone Natural Class leidt de medewerkers zelf op, benadrukt 
Bullens. “We proberen elk jaar één à twee jongeren uit de 
regio aan te trekken en zelf op te leiden. Maar net als andere 
natuursteenbedrijven hebben wij het ook niet gemakkelijk 
om aan nieuw personeel te komen. Daarom gaan we 
komend jaar intensiever samenwerken met ROC’s en 
bijvoorbeeld opleidingen tot interieurbouwer. We willen het 
bedrijf op de kaart zetten en zo stagiaires werven. Maar 
soms wordt je ook positief verrast. Zo belde laatst een 
ervaren jongen of wij werk hadden. Hij had een interview 
met mij in het Eindhovens Dagblad gelezen en was erg 
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enthousiast over onze werkzaamheden. Hij werkte voor 
zeker 80 procent met Belgisch hardsteen en wilde wel eens 
wat anders, wat meer afwisseling en uitdaging. Uiteraard was 
hij van harte welkom.”

Innovatie
Innovatie is erg belangrijk in de nichemarkt waarin Stone 
Natural Class actief is, benadrukt Bullens. “Je moet je als 
bedrijf blijven ontwikkelen. Innoverende producten horen 
daar zeer zeker bij. “We werken aan een nieuw product, 
bended marble geheten. Zoals de naam al zegt, gaat het hier 
om gebogen marmer. Een andere innovatie hebben we 
samen met 4 SeasonsSpa ontwikkeld. Het gaat om een 
regendouche die geheel geïntegreerd is in een marmeren 
constructie.”
Duurzaamheid is voor het bedrijf uit Eersel ook erg 
belangrijk. Bullens: “We zitten in de ontwerpfase van een 
nieuw project. We werken veel met kwetsbare marmers. 
Vanwege die kwetsbaarheid kopen we ook veel extra in. 
Daardoor blijven we wel eens met restmateriaal zitten. Op 
relatief kleine schaal onderzoeken we hoe we dat materiaal 
toch kunnen gebruiken.”

Groep
Een aantal jaren geleden dacht Bullens na over zijn 
opvolging. Hij wierp een hengeltje uit en kwam in 
gesprek met Willem Jan Kuijpers van 4SeasonsSpa. “We 
zitten grotendeels in hetzelfde segment, werken voor 
dezelfde opdrachtgevers. Daarom zie ik het als een goede 
strategische partner. En zeker met de derde partner erbij 
– Bloemen de Maas – kunnen we een opdrachtgever 

volledig ontzorgen. Voor de natuursteen, de spa’s en 
jacuzzi’s en voor alle exterieurmeubels op een jacht kan 
een opdrachtgever als het ware aan één loket shoppen. Een 
superluxe jacht is een complex eindproduct. Voor een werf 
is het gemakkelijker als met één partij wordt samenge-
werkt. En gezamenlijk hebben we meer dan honderd 
medewerkers, een solide basis dus.”

Cultuur
Vanaf deze zomer zal Bullens meer op de achtergrond gaan 
opereren. “Ik ga me bezighouden met het vermarkten van 
de innovatieve producten en een ambassadeurs- en adviesrol 
vervullen. Graag blijf ik  nog een paar jaar achter de 
schermen betrokken. We zijn binnen de groep met een 
mooi verbetertraject bezig, het moet een geoliede machine 
worden. Maar wel met behoud van de typische cultuur: 
passie en drive, dat is onze mentaliteit. We zijn als Stone 
Natural Class zeker niet de grootste binnen onze markt, 
maar we zijn zeker de belangrijkste speler binnen het 
highend segment. Dat durf ik zeker zo te stellen.”
Voor de komende jaren voorziet Bullens een groei van het 
bedrijf. “Een groei van 20 procent van het aantal werken dat 
het bedrijf per jaar uitvoert, vind ik een realistisch streven. 
Zeker met de nieuwe productielocatie die we in Eersel 
hebben geopend. Qua ruimte zijn we er zo’n 40 procent op 
vooruit gegaan, de productiecapaciteit – ook door het 
moderne machinepark – is verdubbeld. Zo’n 80 tot 90 
procent van het werk wordt door machines gedaan. Maar 
die laatste 10 procent van het werk bepaalt 90 procent van 
het eindresultaat. Het vakmanschap bepaalt het succes. En 
dat is onze specialiteit!”
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6 ”Het vakman-

schap bepaalt 

het succes. En 

dat is onze spe-

cialiteit!”, stelt 

Bullens. (Foto: 

Stone Natural 

Class)   


