
Houtexclusief verwelkomt haar gasten in een speciale loods.

Sinds vorig jaar april focust Houthan-
del Houtex in Waddinxveen zich ook op 
bijzondere houtsoorten. Wat begon als 
een hobby van de directie, resulteerde in 
een loods vol apart hout en in een 

nieuwe divisie die inmiddels de naam 
Houtexclusief draagt.

Houtexclusief richt zich op de in- en 
verkoop van zogenaamde specials. Van 
geschaafd hout en wandplanken tot en 

met stamdelen en massieve panelen. 
Speciale houtsoorten en houtproducten 
worden vanuit de hele wereld verzameld 
en verkocht voor voornamelijk decora-
tieve doeleinden, voor binnen én buiten.

IETS MOOIS CREËREN
Het assortiment is enorm breed en di-

verse houtsoorten zijn op voorraad be-
schikbaar en verkrijgbaar in de gewenste 
afmetingen. Daarbij heeft elk handelsarti-
kel zijn eigen uitstraling, eigenschappen 
en toepassingsgebied.

Dat maakt van de loods een interes-
sante plek voor iedereen die van bijzon-
der hout iets moois wil creëren. Denk 
hierbij aan boomstambladen, voor zowel 

HOUT MET EEN 
 VERHAAL
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BIJZONDERE PRODUCTEN

H A N D E L

Bij Houtexclusief en Plancker draait alles om de in- en verkoop van bij-

zondere houtsoorten en -producten. Voor eenieder die graag uniek 

hout wil toevoegen aan het interieur of exterieur. met liefde voor hun 

vak vertellen verkoopadviseur Bennie reuvers en de compagnons erik 

de jong en jaap van Heteren over de verhalen die schuilen achter de 

haast kunstzinnige items afkomstig van over de hele wereld.
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de eettafel als salontafel, panelen voor 
traptreden, bureaus of vensterbanken of 
bijvoorbeeld wandplanken voor een bad-
kamermeubel. andere houtsoorten en –
producten zullen weer geschikt zijn voor 
gevelbekleding, poorten, stadsbankjes 
en nog veel meer buitentoepassingen.

CRÈME DE LA CRÈME
gasten worden bij Houtexclusief ver-

welkomd door Bennie reuvers. als ge-

47

“We zijn een echte snoepwinkel”, aldus Bennie Reuvers. Tafelblad van mapa met ‘burl’ op een onderstel van notenhout.

Piquia tafelblad van Houtexclusief.

Elektrische gitaar van plataan, geleverd door 

Houtexclusief.
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dreven verkoopadviseur helpt hij klanten 
bij de aankoop van houtproducten en 
draagt hij veel verantwoordelijkheid voor 
wat er intern allemaal gebeurt. Hij heeft 
naar eigen zeggen een topbaan in de 
“crème de la crème van de houthandel”. 
reuvers: “ik vind werken met hout ge-
woon heel erg mooi.” ook het grote as-
sortiment en gemoedelijke karakter van 
het familiebedrijf spreken hem erg aan.

als het gaat om de wereldwijde import 

van houtsoorten heeft Houtex in de afge-
lopen 75 jaar zeer veel ervaring en een 
goede reputatie opgebouwd. in hun 
zoektocht naar interessante houtsoorten 
in bijvoorbeeld Brazilië en afrikaanse lan-
den tot en met Frankrijk en Duitsland 
speuren de inkopers tegenwoordig ook 
naar bijzondere soorten, maten en afme-
tingen voor Houtexclusief. Het bedrijf ziet 
er scherp op toe dat alles afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen.

over keuzemogelijkheden bij Houtex-
clusief heeft de klant niet te klagen, ge-
zien de grote oppervlakte van de loods 
en de enorme variëteit aan houtsoorten 
en -items. “mensen komen hier ook om 
inspiratie op te doen. naast de uitstraling 
van het hout of houtproduct zijn mensen 
vaak geïnteresseerd in het verhaal erach-
ter”, vertelt Bennie reuvers.

BURL EN CROTCH
terwijl hij praat, strelen zijn handen 

een boomstamtafel. “Dit hout komt bij-
voorbeeld uit Frankrijk. De boom groeide 
in een oude kasteeltuin, maar moest ge-
veld worden omdat hij ziek was en een 
risico vormde voor de gemeenschap.” 

‘MENSEN DOEN 
HIER INSPIRATIE OP’
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Het tafelblad is van redwood. “Vrij bijzon-
der, aangezien deze boomsoort voorna-
melijk aan de kust in Californië groeit.”

andere voorbeelden zijn libanonceder, 
een houtsoort met een rijke historie en 
een zoete geur, of ruim één meter brede 
platen van amerikaans notenhout.

Daarnaast trakteert Houtexclusief haar 
klanten regelmatig op een stam die ‘burl’ 
bevat. Burl, ook wel warrelknoest ge-
noemd, is een heel aparte vergroeiing 
van de stam van een boom. Vaak ont-
staan door een beschadiging of ziekte. 
Hout uit dit soort ‘burls’ is bijzonder 
fraai, met een wilde structuur en veel 
vlam. Het laat zich goed bewerken en 
vooral erg mooi polijsten.

natuurlijke eigenschappen leveren 
vaker een verrassend uniek effect op. Zo 
tovert een donkere kernverkleuring een 
stam van limba (fraké) om tot een regel-
rechte eyecatcher. of neem een maho-

niestam (khaya) met ‘crotch’: een ander 
voorbeeld van een houten oppervlak met 
een schitterende vlamtekening. 

Soms zijn bepaalde kenmerken echter 
niet aan de natuur te danken. Zo arri-
veerde er bij Houtexclusief eens een par-
tij notenstammen uit italië die vol zaten 
met loden kogels. Pas na vele jaren gaf 
deze tijdcapsule zijn geheimen prijs.

SNOEPWINKEL
Houtexclusief vestigt zich op de toe-

komst en wil het klantenbestand uitbrei-
den, zowel nationaal als internationaal. 
inmiddels doet het bedrijf over de grens 
al zaken met klanten in onder andere 
Finland, aruba, Spanje en oostenrijk. 
“Voor het eerste jaar doen we het zeker 
goed en daar ben ik tevreden over. als-
nog zou ik graag willen uitbreiden”, zegt 
Bennie reuvers.

Hij staat met heel zijn hart achter het 
concept van Houtexclusief: “Doordat wij 
mooie dingen in huis halen, zijn we een 
echte snoepwinkel voor liefhebbers van 
hout.”

SAMENWERKING
ook de compagnons erik de jong en 

jaap van Heteren hebben hart voor de 
zaak en begonnen ruim zeven jaar gele-
den met hun zoektocht naar bijzonder 

hout. erik en jaap vonden elkaar in 2012 
via linkedin. erik werkte als handels-
agent voor nederlandse houtimporteurs 
in België en hem werd voortdurend ge-
vraagd naar gebruikt steigerhout. jaap 
kon hem dit in overvloed bieden.

Van daaruit ontstond een mooie sa-
menwerking die resulteerde in het bedrijf 
BouwFactor, waar uiteindelijk Plancker 
uit voort is gekomen. Beide zijn geves-
tigd in gorinchem. “We zijn heel klein ge-
start en hebben steeds meer producten 
aan ons assortiment toegevoegd”, vertelt 
erik. De verwerkingen van Planckers 
unieke hout zullen velen in het oog sprin-
gen. Het robuuste en verweerde hout 
komt tenslotte prachtig tot zijn recht bij 
diverse interieurprojecten in bijvoorbeeld 
restaurants of luxe woningen. Dat kun-
nen vloeren en wanden zijn, maar ook 
meubels en allerlei soorten en afwerkin-
gen van interieurdelen.

 
OUD BARNWOOD

Waar bij BouwFactor de producten 
worden aangeboden aan regionale en 
Belgische houthandelaren, ligt bij Planc-
ker de focus op interieurbouwers, meu-
belmakers, architecten en aannemers. 
erik en jaap gaan als compagnons - 
maar ook als vrienden - regelmatig naar 
het buitenland, op zoek naar uniek hout.

REGELMATIG OP 
ZOEKTOCHT

Erik de Jong (rechts) en Jaap van Heteren van BouwFactor & Plancker.

Barnwood is afkomstig van oude schuren, zoals deze in Toronto. Gevelbekleding van een oude scheepsvloer.
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eén van de eerste aanleidingen van 
zo’n reis was de steeds terugkomende 
vraag naar ‘barnwood’. Dit gebruikte en 
doorleefde hout komt meestal uit oude 
schuren en boerderijen. Zonder het ma-
teriaal vooraf gezien te hebben, bestel-
den erik en jaap een eerste pakket uit 
Canada. Daar werden de mannen echter 
niet enthousiast van. “Het was wel mooi, 
maar niet helemaal wat we zochten”, 
vertelt jaap. en vanuit daar ontstond het 
idee om zelf naar Canada te gaan, om 
‘op eigen houtje’ verder te zoeken naar 
het veelbelovende barnwood.

OP BEZOEK BIJ DE AMISH
Zo gezegd, zo gedaan. met voldoende 

afspraken in de agenda vlogen erik en 
jaap naar Canada. “nadat de eerste 
paar afspraken geen succes opleverden, 
hadden we uiteindelijk bij de vijfde af-
spraak beet”, aldus erik de jong. “Het 
hout dat we daar zagen, was meer dan 
honderd jaar oud en prachtig verweerd”, 
vult jaap van Heteren aan.

Het duo bezocht een Canadees die 
oude schuren van boeren opkoopt of 
aanbiedt om het oude hout te verwijde-
ren en dit te vervangen door nieuw hout. 
Hierna worden de planken en balken 
ontdaan van spijkers, geborsteld en ge-
sorteerd bij de amish. “Het is natuurlijk 
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‘once in a lifetime’ om eens een kijkje te 
nemen bij de amish. je komt in de jaren 
1700 en ziet mensen in koetsen en kind-
jes in klederdracht. Het is er koud, geen 
stroom en alles gebeurt met de hand”, 
legt erik uit. aangezien de Canadese za-
kenman ook wel interesse had om zijn 
handel uit te breiden naar europa, was 
de deal zo gemaakt.

Het assortiment wordt hier verkocht 
als BarnWood-planken. ook de aanvoer 
van barnwood uit oostenrijkse schuren 
en berghutten maakt deel uit van deze 
lijn.

HOREN, ZIEN EN VOELEN
na dit bijzondere avontuur volgden er 

nog veel meer zoektochten naar uniek 
hout in landen zoals oostenrijk, Polen, 
oekraïne, indonesië, estland en maleisië. 
Zo kochten erik en jaap oude spoorbiel-
zen uit india en egypte, waar traptreden 
van gemaakt werden. oude appelkistjes 
van een fruithandelaar in België dienen 
nu als vloer. ook ontdekten ze de 
schoonheid van verbrand lariks, waarbij 
het oppervlak van hout is verkoold met 
behulp van de japanse Shou Sugi Ban-
methode. Dat leidt tot een bijzonder 
houtproduct dat in japan wordt gebruikt 
om bijvoorbeeld gevels te beschermen 
tegen weersinvloeden.

na een daverend succes op het vak-
evenement Design District in de Van 
nelle Fabriek in rotterdam, wisten de 
mannen dat het goed zat. erik de jong: 
“We vielen ontzettend in de smaak. We 
kunnen écht over onze producten vertel-
len en er zit zo veel passie in”, waarna 
jaap van Heteren hem bijvalt: “Bij negen 
van de tien producten die we bij Planc-
ker in het assortiment hebben, zit een 
verhaal aan vast - en dat kunnen men-
sen zien en voelen.” <<

CIRCULAIR
Hout uit verantwoord bosbeheer staat ook bij Plancker 
hoog in het vaandel. Bovendien werkt de onderneming 
met het FSC recycled-label. Hiermee garanderen erik 
de jong en jaap van Heteren dat hun producten af-
komstig zijn van gebruikt materiaal dat tevens goed is 
voor meerdere toepassingen.
“Wij zijn één van de drie bedrijven in nederland die dit 
doen en daarmee werken we toe naar een circulair 
businessmodel”, legt erik uit. naar eigen zeggen zijn de 
compagnons een vreemde eend in de bijt, maar zit er 
een enorme potentie in Plancker.

 Detail van oud, door-

leefd hout in een 

nieuwe keuken.

<< Plancker combineert 

passie met een verhaal.

<< Showroom van 

Plancker in Gorin-

chem.
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