Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in
de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we
ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt. Deze keer
gaan we langs bij Jan Van Den Braembussche, zaakvoerder van de gelijknamige Steenhouwerij
in Balgerhoeke, Eeklo. Een bedrijf met een rijke en mooie Eeklose geschiedenis.
De geschiedenis van deze
steenhouwerij gaat terug tot
het jaar 1930. Jozef Van Den
Braembussche, toenmalig uitbater
van café “de Voerman”, startte
een handel in bouwmaterialen en
kolen aan het schipdonkkanaal in
Balgerhoeke.
Door de gunstige ligging aan
het water, kon alle materiaal
per schip aangereikt worden.
Alles werd manueel van de boot
geladen. Na Wereldoorlog II
kwam er een einde aan dat harde
labeur, en werden er hijskranen
geïnstalleerd. Kort daarna werd
het bedrijf overgenomen door de 3
kinderen van Jozef: Albert, Arthur
en Georges.
Het bedrijf breidde gestaag uit en
zo gingen de kinderen elk op een
verschillende locatie verder met
hun eigen specialiteit. Één zoon,
Arthur, de vader van Jan, bleef op
de site van het moederbedrijf en
specialiseerde zich in dakwerken,
faiences en natuursteen. Hij
liet sporen aanleggen om een
verbinding met de spoorweg
mogelijk te maken.
Uiteindelijk spitste hij zich toe op
natuursteen en werd het bedrijf,

zoals het tot op vandaag nog
steeds is, een echte steenhouwerij.
Gaandeweg bleef het bedrijf
groeien en tot midden jaren
’70 bezat de familie een eigen
steengroeve in Comblain-AuPont.
In 1981 is het tijd voor de
derde
generatie,
Jan
Van
Den Braembussche wordt de
zaakvoerder van het bedrijf.
Onder zijn vleugels zal de zaak
zich steeds verder specialiseren
en moderniseren op vlak van
materialen in natuursteen.
“Wij werken met alle soorten
natuurstenen, maar zijn vooral
gespecialiseerd in Belgische blauwsteen (arduin)”, vertelt Jan. “We
hebben goede connecties met de
de grootste Belgische steengroeve:
Carrières du Hainaut, uit Soignies,
en tevens zijn wij de grootste
verdeler van Belgische blauwsteen
in het Meetjesland.
Wij maken alles wat er in
natuursteen te
vervaardigen
valt, denk maar aan een
keukenblad, de afwerking in
een
badkamer,
traptreden,
dorpels
en
gevelbekleding.

Ondertussen zijn de tijden
veranderd en kunnen onze
stielmannen niet enkel manuele
bewerkingen uitvoeren, maar
kunnen wij ook machinaal de
steen bewerken.”
“Natuursteen is van alle tijden,”
gaat Jan verder. “ Heel veel
zaken in en rond een huis zijn
uit natuursteen gemaakt. Er zijn
natuurlijk ook trends die over de
jaren heen evolueren. Vroeger was
blauwsteen heel erg gewild, en
vandaag is dat terug in opmars.
Het is een heel mooi materiaal
dat nog mooier wordt met ouder
worden.
Daarnaast blijven marmer en
graniet zeer gegeerde materialen.
Composiet is ook heel erg in trek
momenteel, vooral in keukens en
badkamers. Het is in een variatie
van kleuren en schakeringen te
krijgen, en is daarnaast nog eens
een oersterk en degelijk materiaal,
krasbestendig en vlekbestendig.
Inmiddels, anno 2016, is het
bedrijf al aan de vierde generatie
toe. Jan werkt hier samen met
zijn vrouw, zijn zoon Matthew
als medezaakvoerder en plaatser

en zijn schoondochter Liselot,
die de toonzaal en administratie
voor haar rekening neemt.
Bernard en Jerome Lamote, twee
neven van Jan werken ook voor
de steenhouwerij. Bernard is
medezaakvoerder en Jerome is
zelfstandig helper. Tenslotte wordt
het team nog vervolledigd met een
geschoolde stielman.
Wie graag meer info wenst
kan contact opnemen met
Steenhouwerij
Van
Den
Braembussche via onderstaande
gegevens:
Balgerhoeke 85A
9900 Eeklo
Tel:(+32) 09 / 377.22.62
Fax:(+32) 09 / 377.53.71
Gsm:(+32) 0479 / 56.37.05
E-mail: info@steenhouwerij.be

