
10 NATUURSTEEN | FEBRUARI 2021

Van grote regelneef naar 
weer natuursteenliefhebber
Claudio Felix

TEKST Wilbert Leistra FOTO’S Claudio Felix

De verstikkende regelgeving omtrent projecten in Nederland en bijbehorende stress was 

hij al langer beu. En het werd volgens hem alleen maar erger. De snelheid en de prijs is 

doorslaggevend. Terwijl het hem met name te doen was om mooie projecten met natuursteen 

te maken. Daarom besloot Claudio Felix het roer om te gooien. Hij liet zijn bedrijf Natumar 

liquideren en vertrok naar Spanje. Daar werkt hij tussen de marmergroeves als adviseur van het 

materiaal waar hij liefhebber van is.
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Eind december viel een post op LinkedIn op. Eerst een 
statuswijziging met de melding van een nieuwe functie – 
Natural Stone Consultant – en vervolgens het bericht dat 
begon met ‘Graag wil ik al mijn relaties danken voor de 
prettige samenwerking in de afgelopen 37 jaar…’. Het 
bericht was geplaatst door Claudio Felix. En ook de 
woonplaats in het LinkedIn-profiel roept vragen op: 
Hondón de los Frailes, Valencia, Spanje. Tijd voor een 
videogesprek met de man die in de natuursteensector 
bekend was als directeur van Natumar uit Venlo. “Ik heb het 
roer helemaal omgegooid en zit nu midden in het gebied 
van de Crema Marfil en de Rojo Alicante. Wie had dat ooit 
gedacht”, lacht hij naar de camera.

Bitcoin Family
De schoonzoon van Felix bracht hem aan het denken. “Zijn 
moeder overleed op relatief jonge leeftijd en zijn vader – 
oud voetballer Johnny Taihuttu – kreeg de diagnose dat hij 

1 Claudio Felix liet zijn bedrijf Natumar liquideren en vertrok 

naar Spanje.

2 Het nieuwe uitzicht van Felix.

3 De laatste jaren als directeur van Natumar liep Felix steeds 

meer aan tegen de volgens hem verstikkende regelgeving 

en de spanningsvelden met de aannemers.

terminaal was. Hij was zakelijk succesvol met meerdere 
computerwinkels, maar realiseerde zich dat er meer in het 
leven was dan alleen maar hard werken. Hij wilde bijvoor-
beeld bewuster zijn kinderen zien opgroeien. Samen met 
onze dochter verkochten ze alle bezittingen en zetten het 
geld om in bitcoins. Nadat vader Taihuttu overleed zijn ze 
begonnen aan hun wereldreis. In de Nederlandse pers zijn 
ze bekend geworden als The Bitcoin Family en ze wonen 
nu tijdelijk in Portugal in afwachting van het moment dat 
Covid-19 onder controle is en ze verder kunnen met hun 
avontuur”, legt Felix uit.
Het idee om ook de boel de boel te laten, bleef broeien. 
April 2019 werd een en ander concreter. Felix trok met zijn 
vrouw rond met een camper. “We reden eerst door Portugal, 
maar dat viel ons tegen. Via het zuiden van Spanje zijn we 
noordwaarts gereden, totdat we hier terecht terechtkwamen. 
Een prachtig gebied in de buurt van Alicante. Uitzicht op 
de bergen – waar mijn vrouw en ik allebei van houden – en 
een heerlijk klimaat. Wat het eerste betreft hadden we ook 
voor Oostenrijk kunnen kiezen, maar ja, hier is het klimaat 
heel wat aangenamer.”

Natumar
De beslissing om met Natumar te stoppen was voor Felix 
niet gemakkelijk. Het bedrijf bestond immers 57 jaar, legt 
hij uit. “De geschiedenis van Natumar begint in 1963. Mijn 
vader Niek werkte bij Van Stokkum in Venlo als bedrijfslei-
der. Hij was bij alle beslissingen betrokken, op één belang-
rijke na. Toen hij met klanten in het vliegtuig naar Italië 
onderweg was, hoorde hij van één van hen dat Van Stokkum 
was verkocht aan aannemer Bredero. Dat betekende de 
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geboorte van Natumar. Hij introduceerde meteen een 
vernieuwende manier van werken. Hij kocht geen platen 
om ze vervolgens in de eigen werkplaats te bewerken, hij 
liet ze bij de leverancier zelf bewerken.”
Felix ging na het behalen van zijn MEAO-diploma een 
maandje of drie bij zijn vader in de zaak werken. “Ik wilde 
het wel eens proberen, kijken of het iets voor mij was. Ik 
werd eigenlijk direct gegrepen door het materiaal. Ik zag 
een toekomst in de natuursteen wel zitten.” Zijn vader vond 
dat hij het vak moest leren in de bakermat van de natuur-
steen, Italië. “Mijn vader had geregeld dat ik het grootste 
deel van de tien maanden dat ik in Italië verbleef in Carrara 
aan de slag kon. Ik heb in de groeves het ontginningsproces 
meegemaakt en in een aantal fabrieken meegewerkt. Heel 
leerzaam. Daarna heb ik in de omgeving van Verona kennis 
gemaakt met marmercomposieten en als laatste heb ik 
meegelopen bij een fabriek in Trani, in het zuiden van Italië. 
Natumar had een groot project in Libië waarvan het 
materiaal in Trani werd geproduceerd. Daar heb ik geleerd 
om het materiaal te controleren en de planning te bewaken. 
Na thuiskomst ging ik volledig aan de slag voor Natumar en 
in 1992 nam ik het bedrijf van mijn vader over.”

Regelgeving
De laatste jaren als directeur van Natumar liep Felix steeds 
meer aan tegen de volgens hem verstikkende regelgeving en 
de spanningsvelden met de aannemers. “Je moet vooraf-
gaand aan het project – vaak vier weken van te voren – via 
een website je werknemers aanmelden. Vaak wist ik dat qua 
planning niet en als je een invaller had, begon het circus 

weer van voren af aan. Maar als het de aannemer beter uit 
kwam, was het geen probleem dat de werknemer niet was 
aangemeld. Dat gaat toch nergens meer om.”
Vervolgens werd Felix geconfronteerd met nieuwe eisen, hij 
moest twee keer per week op het werk langs om foto’s te 
maken. “Om te bewijzen dat de steen werd toegepast die in 
het bestek stond en of de juiste lijm wel werd toegepast. 
Dan vertelden van die broekies mij hoe ik mijn werk moest 
doen. Kom nou toch. Alles moest op papier kloppen, of wij 
een goed en mooi project hadden afgeleverd, interesseerde 
niemand.”
Felix noemt nog een voorbeeld van een stukje regelgeving 
waar hij gek van werd. “Een van mijn laatste projecten 
betrof een vloer in Rotterdam. De cementdekvloer was 
strak tegen de wanden gesmeerd. Daar kun je toch geen 
vloer op lijmen? In het contract stond dat als ik tekende, ik 
de ondervloer zou accepteren. Niet dus. Vervolgens zou ik 
een boete krijgen omdat ik de planning niet kon halen. Dan 
is het leuke er wel af, zal ik je zeggen.”

Projecten
Mei 2019 bezocht Felix samen met zijn vrouw en een 
makelaar zo’n twintig woningen. De keuze werd gemaakt 
en in september 2019 was al het papierwerk rond en was 
het echtpaar eigenaar van een woning in Hondón de los 
Frailes. “Nu was de tijd wel rijp. De projecten waar ik bij 
betrokken was, liepen eind 2019 af of moesten rond die tijd 
nog beginnen. Ik zocht contact met Maurice van 
Nieuwenborg van Nibo Stone en de Nederlandse 
Natuursteen Industrie (NNI) of hij de nieuwe projecten 
wilde overnemen. Ik heb hem geïntroduceerd bij de 
aannemer van de projecten en de aannemer van de 
kwaliteiten van NNI overtuigd. NNI heeft de handelsnaam 
Natumar overgenomen, Natumar als bedrijf is geliquideerd.”
Rentenieren onder de Spaanse zon is niets voor Felix. “Ik 
ben pas 57, ben nog veel te actief en erg gedreven. Mijn 
grootste angst was dat ik mij helemaal kapot ging vervelen. 
Van meer dan zeventig uur werken in de week naar 
helemaal niets. Dat was best een overgang. Ik voelde me best 
schuldig dat ik hier op mijn luie reet zat.”
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4 Voor een Ameri-

kaanse klant van 

een bevriende 

 Portugese leveran-

cier controleerde 

Felix de natuur-

steen – Blanco Ma-

cael – , de planning 

en de verpakking.

5 De groeve van 

Blanco Macael.
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6 Felix woont nu in het Crema Marfil-gebied bij uitstek, een 

steen waar hij vroeger geen fan van was.

7 De voormalige directeur van Natumar is nu al verknocht aan 

de omgeving en het klimaat.

Tempel
De ommekeer kwam toen een bevriende leverancier uit 
Portugal contact opnam. “Hij had een klant uit Ohio die 
materiaal had besteld voor een tempel in Ohio. Hij kon zelf 
niet naar Spanje omdat hij vanwege de reisbeperkingen als 
gevolg van Covid-19 niet mocht reizen. Ik heb desgevraagd 
voor de klant uit de Verenigde Staten de natuursteen – 
Blanco Macael, een Bianco Carrara-achtige steen – gecon-
troleerd, de planning in de gaten gehouden en de verpak-
king gecontroleerd. Is toch een andere markt, de 
Amerikaanse natuursteenmarkt. Alles moet zo massief 
mogelijk, gevels van 4 cm dik noemen zij fineer. Hier betrof 
het ook vrij dikke elementen”, lacht Felix.
Felix is door dezelfde klant gevraagd meer werkzaamheden 
uit te voeren. “Hij wilde mij oorspronkelijk als zijn adviseur 

voor Italië, Turkije, het Oostblok en hij informeerde wat ik 
van China vond. Ik heb hem gezegd dat ik Spanje, Portugal 
en Italië wil doen en indien nodig ook Frankrijk en 
Duitsland. Binnenkort ga ik voor hem een werk in de buurt 
van Madrid adviseren. Ten minste, als de regio Madrid niet 
in lockdown gaat. Want hier ziet het er ook niet best uit qua 
besmettingen, behalve onze regio, daar is het rustig. In ons 
dorp zijn slechts drie mensen besmet geweest.”

Crema Marfil
Natumar heeft in het 57-jarig bestaan heel wat grote, 
prestigieuze projecten uitgevoerd. Een daarvan was Nieuw 
Hoog Catharijne in Utrecht (zie NATUURSTEEN 
2-2019). “De opdrachtgever wilde daar Crema Marfil als 
vloer in het winkelcentrum. Daar heb ik negatief over 
geadviseerd, want ik wilde die zooi nog niet eens in mijn 
garage hebben liggen. Nu ik in het Crema Marfil-gebied bij 
uitstek woon, ben ik erachter gekomen dat er wel degelijk 
kwalitatief goede Crema Marfil is te krijgen. Maar je moet 
de goede ingangen hebben. Maar als iemand pakweg een 
jaar geleden had gezegd dat ik positief zou adviseren over 
Crema Marfil bij een project, had ik die persoon voor gek 
verklaard”, lacht Felix.
Nu is Felix natuursteenconsultant. “De bedrijven stellen 
zelf de contracten op met de producenten en regelen de 
prijsstelling. Ik kan ter plekke het materiaal controleren 
en bijvoorbeeld de planning in de gaten houden.” Maar 
als ‘grootgrondbezitter’ heeft hij nog een taak. “Bij het 
huis hoort zo’n 25.000 m2 grond waarop 225 amandelbo-
men staan. Ik zit regelmatig op de tractor het land om te 
ploegen. Heerlijk relaxt werk, zeker als je het vergelijkt 
met de ruim anderhalf miljoen kilometer die ik in mijn 
Natumar-tijd in de auto heb doorgebracht. En het 
weertje, hè…” 
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Handelsnaam

Maurice van Nieuwenborg, directeur van Nibo Stone en 

de Nederlandse Natuursteen Industrie (NNI), hoefde niet 

lang na te denken toen Claudio Felix hem polste over het 

overnemen van zijn projecten en de handelsnaam Natu-

mar. “Natumar heeft altijd een goede naam gehad. We 

hebben als het ware bijna dertig jaar in dezelfde stad een 

bedrijf gehad, maar zijn elkaar nauwelijks tegen gekomen 

in die tijd. Des te mooier dat we er na twee gesprekken 

van nauwelijks een uur uit waren. Mooi dat dat in deze 

tijd kan.”


