Steenhouwerij Van den Braembussche:
Al vier generaties lang een topadres voor
natuursteen
Het verhaal van
Steenhouwerij Van den
Braembussche begint in
1937. In dat jaar start
grootvader Jozef Van den
Braembussche in
Balgerhoeke met een
handel in bouwmaterialen.
Vanaf 1963 specialiseerde
de volgende generatie met
Arthur zich in natuursteen,
het begin van een ongezien
succesverhaal, dat anno
2019 verdergezet wordt
door de vierde generatie.

Vandaag de dag staan Jan
Van den Braembussche, zijn
zoon Matthew en neef
Bernard Lamote aan het
roer van dit mooie
familiebedrijf. Ook Liselot
Huyghe, de vrouw van
Matthew, zit in de zaak.
Samen met medewerkers
Benedict Paepe en Maxim
De Groote gaan ze elke dag
tot het uiterste om hun
klanten perfecte
natuursteen af te leveren.

Belgische blauwsteen
Wat betreft blauwsteen van
A-kwaliteit is Steenhouwerij
Van den Braembussche een
absoluut topadres. “Wij zijn
een erkend verdeler van
Belgische blauwsteen van
Carrières du Hainaut”, zegt
Jan Van den Braembussche.
“De mensen zijn bij ons aan
het goede adres voor alle
natuursteen en de
bewerking ervan, maar
Belgische blauwsteen is
onze specialiteit.” De
veelzijdigheid van
natuursteen is enorm.
Traptreden in alle vormen,
boordstenen, dorpels,
muurafdekstenen, rustieke
en moderne
aanrechtbladen…., bij
Steenhouwerij Van den
Braembussche kunnen ze
het allemaal.

Ook voor stijlvolle
inloopdouches, badkamers,
massieve gootstenen,
schouwbekledingen en vele
andere toepassingen is
natuursteen het product bij
uitstek voor een tijdloze
look van je interieur. Het
hoeft dan ook niet te
verwonderen dat zowel
voor nieuwbouwprojecten
als renovaties particulieren
en aannemers regelmatig
een beroep doen op
Steenhouwerij Van den
Braembussche. Naast
prachtige blauwsteen ben je
bij deze speciaalzaak aan
het goede adres voor
graniet, witsteen, marmer
en kwartscomposiet.
Tenslotte kan je er ook
terecht voor de producten
van Lithofin, waarmee je
natuursteen heel goed kan
onderhouden.

machines een stuk
gemakkelijker geworden.
Uiteraard gebeurt een groot
deel van ons werk nog op
ambachtelijke wijze. Zo
werken we op aanvraag
keukenbladen en dorpels
nog steeds manueel af”,
aldus Jan. Bij Van den
Braembussche komen ze
aan huis opmeten en
werken ze echt op maat.
“Wanneer het werk in het
atelier erop zit, wordt alles
door ons zelf geplaatst.

“De laatste jaren zit de
vraag naar blauwsteen echt
in de lift. Heel wat mensen
willen hun huis afwerken
met gevelplinten en
deuromlijstingen in
blauwsteen. Vroeger werd
daarvoor vaker witsteen
gebruikt”, aldus Jan, die er
echt van geniet om een
mooi afgewerkt product aan
de klant af te leveren.

Perfect team

Grote evolutie
“Doorheen de jaren is er
wel heel veel veranderd.
Wat betreft de bewerking
van graniet zijn de machines
enorm geëvolueerd,
waardoor het bewerken
minder zwaar werd, zeker in
vergelijking met mijn
beginjaren in de zaak. Zo is
het uitzagen van
spoelbakken vandaag de
dag dankzij onze degelijke

Grote vraag naar
blauwsteen

Wij zoeken voor alles een
oplossing. Als een bepaalde
vormgeving niet met onze
machines gerealiseerd kan
worden, werken we
manueel verder tot we het
gewenste eindresultaat
hebben.”

Bij Steenhouwerij Van den
Braembussche hanteren ze
een no-nonsense aanpak.
Hun perfecte team waarin
iedereen zijn eigen
specialiteit heeft, zorgt
telkens opnieuw voor
topkwaliteit. Zaakvoerder
Jan neemt de natte
afwerking van de
keukenbladen voor zijn
rekening,

Bernard zorgt voor een
perfecte verzaging.
Matthew plaatst de dorpels
en keukenbladen en springt
in tijden van grote drukte
overal in, medewerker
Benedict Paepe staat in
voor de droge afwerking
van de blauw- en witsteen
en medewerker Maxim De
Groote legt de brute arduin
klaar en neemt een deel van
de zaagwerken voor zijn
rekening. Matthews vrouw
Liselot zorgt dan weer voor
een perfecte administratie
en staat de klanten in de
showroom te woord.
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