
Met de ontwikkeling van Landgoed 
Nieuw Cruysbergen in Bussum wordt 
een luxe en comfortabele woon
omgeving voor actieve rustzoekers 
gerealiseerd. De appartementen
gebouwen liggen ver uit elkaar 
waardoor privacy gegarandeerd is 
zonder dat men het gevoel heeft 
helemaal alleen te wonen. De paden 
en wegen in het gebied worden zo 
aangelegd dat ze goed begaanbaar 
zijn maar het natuurlijke karakter 
niet verstoren.

BAKSTEEN
Het metselwerk moest opgaan in 
de bosrijke omgeving van Landgoed 
Nieuw Cruysbergen. Architect Rien 
de Ruiter van Klunder Architecten 
was op zoek naar een kleurverloop 
van roodbruin, paarsbruin en 
 antracietbruin.

De wens was een robuuste handvorm 
toe te passen, met een natuurlijke 
nuance binnen de sortering. 
 Antraciet terugliggende voegen 

Keramia betrekt bewoners bij baksteen! www.keramia.nl
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Landgoed Nieuw Cruysbergen ontstaat op het voormalige 
MOB-terrein van Bussum. Dit nieuwe woongebied ligt tussen 
het Vechtplassengebied en het Gooi en grenst aan natuurgebied 
Cruysbergen dat ook wel de “Groene Ruggegraat” van het Gooi 
wordt genoemd. De woningen en appartementen zijn duidelijk te 
gast in de natuur die hier al decennialang aanwezig is.
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verkregen de voorkeur. Hiermee 
krijgt de baksteen voldoende ruimte 
om kleur te tonen.

De uiteindelijke keuze viel op 
drie nieuwe kleuren binnen het 
assortiment van Keramia en deze 
werden uitgewerkt tot drie VisuWalls. 
Deze VisuWalls zijn nog dezelfde 
week gedrukt in de printroom van 
Keramia. Hierdoor konden architect 
en opdrachtgever snel de nodige 
afstemming bereiken.

INZET
Tijdens de eerste woonworkshop, 
gericht op werving van toekomstige 
bewoners, zijn de Keramia VisuWalls 
gebruikt als basis voor een dialoog 
met bewoners over de uitstraling van 
de gevels in het project.

De insteek van de presentatie was 
om echte baksteen te tonen en dat 
te combineren met het inzicht dat 
de VisuWalls bieden. “Een super
combinatie” aldus architect Rien de 
Ruiter. “Grote geprinte VisuWalls 
hebben we in de presentatieruimte 
opgehangen zodat ze voor alle 
bezoekers goed te zien waren. Maar 
ik wilde ook dat mensen de ruwe 
textuur van de baksteen, haast een 
boomschors structuur, écht konden 
voelen. Daarnaast vormen deze 

bakstenen ook een referentiekader; 
mensen die voor het eerst een 
VisuWall zien, moeten nog ervaren 
dat het overeenkomt met de fysieke 
baksteen. Zo verkrijgen mensen 
inzicht, ervaren ze de baksteen en 
raken ze betrokken bij de gevel. 
Iedereen krijgt een goed beeld van 
wat ik als architect bedoel met herfst
kleuren en boomtexturen in een 
baksteen.”

Bij het opstarten van de verkoop
fase verzocht Niels Tatters, 
 projectontwikkelaar bij Giesbers 
Ontwikkeling, Keramia de VisuWalls 
op foamboard uit te werken. Deze 
foamboards vormen een recente 
ontwikkeling waarbij voor en achter
zijde functioneel zijn. De voorzijde 
toont de éénopéén weergave, de 
andere zijde ca. 1,5 m2 metselwerk. 
Zo verkrijgt met inzicht in de 
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 gevelsteen én hoe deze er in een 
groter vlak uitzien. Dit werkt zeer 
verhelderend en positief wervend 
naar toekomstige bewoners. Deze 
foamboards kregen de huisstijl van 
Landgoed Nieuw Cruysbergen mee 
en worden gebruikt door een tweetal 
makelaars en in de verkoopruimte 
van Giesbers; projectbranding op 
materiaalniveau. 

Keramia leverde de gemaatvoerde 
texturen aan waarmee Klunder 
Architecten met Revit de AI’s voor 
brochure en verkoopwebsite ver
zorgde. “In Photoshop hebben onze 
medewerkers nog de geweldige 
bosrijke context aangebracht, aan 
de gevel hoefden we niets te doen.”
En dan is het mooi om te zien dat 
bewoners, in elk contactmoment en 
via elk medium binnen een project, 
consistent worden geïnformeerd.
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