
H. Huyskamp’s Fijnhouthandel heeft nog heel wat op voorraad.

“We draaien nog, zo goed als het 
gaat”, meldt Henrike Huyskamp van H. 
Huyskamp’s Fijnhouthandel in Zwolle. 
“We hebben gelukkig heel wat op voor-
raad, dus daar kunnen we veel uit put-
ten. Maar als het straks nodig is, kun-
nen we ook creatief alternatieven aan-
bieden”, zo kijkt ze namens het 
familiebedrijf de toekomst in.

Bij de aankondiging van de corona-
maatregelen sloeg de onrust toe. Hen-
rike Huyskamp: “In de eerste week was 
het echt een gekkenhuis. Misschien ver-
wachtten mensen een lockdown en 
waren ze daarom hout aan het hamste-
ren. De tweede week werd het weer re-
delijk normaal, dat is mooi - maar we 
weten niet wat eraan komt. We hebben 
nu nog geen omzetverlies, al ligt die wel 
in de lijn der verwachting. De eerste te-
kenen zijn nu dat grotere klanten pro-
jecten plat moeten leggen in het buiten-
land, bij musea en dergelijke. Ook horen 
we dat trappenfabrieken niet meer ter 
plekke kunnen inmeten, dus er komt 
straks een fase waarin wij het ook zeker 
zullen merken. Omdat we als leverancier 
wat verder achterin de keten zitten, 
komt de klap bij ons wat later.”

Ze vervolgt: “Aanvullen van de voor-
raad wordt al lastiger. Uit Frankrijk 
komen geen eikenstammen meer en in 
Spanje en Italië kunnen we geen popu-

lierenproducten inkopen. Diverse fabrie-
ken liggen stil. Dat gaat wel een gat op-
leveren. De toch wel grote voorraad 
gaat hopelijk onze klanten en ons gro-
tendeels uit de brand helpen.” 

NA-IJLEN GEVAARLIJKER
“Half maart moesten we heel erg 

schakelen, vanwege de sluiting van de 
grenzen met België en de sluiting van 
Belgische spaanplaatfabrieken”, vertelt 
houtskeletbouwer Foppe Land namens 
Van der Meer Prefab in Drogeham, 
Friesland. “Dat zorgde voor veel onrust. 
Je moet anticiperen, creatiever worden. 
Toch is er altijd wel een mouw aan te 
passen. Soms zijn er vijf telefoontjes 
voor nodig, in plaats van één, maar 
linksom of rechtsom komt het voor el-
kaar. Er zijn altijd wel adressen waar 
nog voorraad staat. Of je pakt het an-
ders aan en kiest voor een andere 
grondstof. In daken wordt veel spaan-
plaat gebruikt, maar met een opdracht-
gever kun je afspraken maken over OSB 
- en dat is nog steeds volop verkrijg-
baar.”

Op de bouwplaats loopt de montage 
begin april weinig tot geen vertraging 
op, ondanks de maatregelen. Naast dat 
goede nieuws ziet hij wel een variatie 
aan uitdagingen: “Waar we mee zitten, 
is de productie zelf. Een aantal mede-
werkers blijft thuis omdat bijvoorbeeld 
hun wederhelft in de zorg werkt of 
omdat ze in een risicogroep zitten. Een 
ander deel van het personeel, onder wie 
tekenaars, is eveneens thuis aan het 
werk.”

“Zolang de bouw door kan gaan, zij 
het op een lager pitje, kunnen we het 
uitzingen. Maar de klappen van een 
eventuele lockdown kunnen wij absoluut 
niet opvangen”, meent Foppe Land. 
“Als jong bedrijf hebben we geen vet op 
de botten. In een recessie gaan mensen 
ook geen huis bouwen. Het na-ijleffect 
kan wel eens vervelender zijn dan wat 
er op dit moment gebeurt.”

AFHALEN IN BLOKTIJDEN
Creativiteit is ook het kernwoord bij 

Houthandel Looijmans, ofwel ’Ont-
houtons’, in het Brabantse Someren. 

CREATIEF DOOR CORONA
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ONDERNEMERS AAN HET WOORD

B R A N C H E

Tijdens de coronacrisis blijven houtbe-

drijven tot dusver flexibel en creatief 

aan de slag, van Woensdrecht tot het 

Friese Drogeham. Houtwereld peilde 

begin april het sentiment bij vijf onder-

nemers. “De echte klap komt straks.”
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Marcel Looijmans: “Je moet dingen be-
denken - maar dat is niet anders dan 
anders. Als ondernemer kijk je altijd 
naar de toekomst, naar hoe je dingen 
moet doen en hoe je het logistiek beter 
kunt indelen. Half maart zag ik sommige 
klanten hout hamsteren. Over het alge-
meen zie ik nu dat er toch wel een be-
hoorlijke rust bewaard wordt. Een mooi 
voorbeeld van de nuchtere Brabantse 
mentaliteit.”

Natuurlijk is het nog steeds drukker 
dan normaal. “Enerzijds ligt dat aan me-
dewerkers die nu thuis zitten vanwege 
hoestklachten, anderzijds doordat klan-
ten nu meer bestellingen plaatsen. Want 
veel particulieren zitten thuis en willen, 
zeker met mooi weer, gaan klussen.  
Het vergt enige organisatie om klanten 
en personeel minimaal anderhalve meter 
uit elkaar te houden”, schetst Looij-
mans.

“Wij vragen afhaalklanten om thuis via 
de website, app of e-mail te bestellen. 
Dan maken we de order klaar en sturen 
hen een bericht wanneer ze de goede-
ren kunnen ophalen. We hebben de dag 
verdeeld in bloktijden. Per bloktijd mag 
maximaal een x-aantal afhaalklanten 
aanwezig zijn. Zo kunnen ze verspreid 
over de dag en avond langskomen.” 

GOED VOORBEREID
Palletbedrijf Van der Pol in Woens-

drecht merkt begin april dat de aanvoer 
van naaldhout heel weinig hinder onder-
vindt. “Ik heb eerder het idee dat ieder-
een zich erop instelt en dat de meeste 
bedrijven proberen het transport te be-
spoedigen, voordat het fout gaat”, ana-
lyseert robert van der Pol. “De afgelo-
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pen weken hebben wij heel veel hout 
ontvangen dat al eerder besteld was. Al 
onze voorraden staan eigenlijk ruim 
boven het normale peil, om stagnatie in 
de toevoer op te kunnen vangen. Ik 
hoor dat mijn collega’s om deze reden 
ook aan het hamsteren zijn geslagen.”

Van der Pol kijkt vooruit: “Natuurlijk 
komt er een moment dat de zagerijen 
minder gaan produceren. In België ligt 
een groot deel van de zagerijen al stil en 
ook in Scandinavië valt het te verwach-
ten. Als productiebedrijf zijn we verre-
gaand geautomatiseerd, maar nog 
steeds staat of valt het met de beschik-
baarheid van personeel. We bereiden 
ons zo goed mogelijk voor op ziektever-
zuim, door nu door te fabriceren zodat 
we straks zelfs zonder productie kunnen 

blijven uitleveren. De aanvoer zal stag-
neren, maar in crisistijd zal de vraag ook 
minder zijn. Een totale stilstand van de 

toevoer zie ik niet gebeuren, want er zijn 
altijd schepen onderweg. Daarbij vangt 
de productie in bijvoorbeeld China ook 
weer aan.” <<

Palletbedrijf Van der Pol bereidt zich zo goed mogelijk voor.Houthandel Looijmans: particulieren gaan klussen.
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’ALTIJD EEN 
MOUW AAN TE 
PASSEN’

OGEN GERICHT OP AZIË
In Almelo voerde Hans Wesselink van groothuis Timmerfabriek meteen de 
rIVM-maatregelen in: “Externe afspraken zijn bijvoorbeeld afgezegd en we 
pauzeren in twee shifts. Zieke medewerkers hebben we gelukkig nu niet, 
maar alle berichten over besmetting geven wel onrust. Financieel zijn er ook 
gevolgen. Zo is een groot renovatieproject stilgelegd, dat ons wekelijks een 
repeterende vaste omzet bracht. Een economische crisis ligt misschien wel 
in het vooruitzicht, maar tegelijk gaan de stikstofwaarden dusdanig omlaag 
dat nieuwe bouwprojecten opgestart mogen worden.”
“Qua voorraad hebben we hier en ook in de haven nog wel wat liggen. Dus 
op zich gaat dat goed, maar ik ben druk bezig om meer vast te leggen.” 
Wesselink kijkt naar Maleisië: “Dat land zit dicht tot 13 april. Ik heb veel con-
tact met onze houtleveranciers aldaar. Sommige Maleisische bedrijven 
mogen produceren, maar niet verschepen. gaat alles straks weer open, dan 
duurt het niet twee maanden maar zo’n twee tot drie weken voordat de la-
ding hier is. Dat maakt veel uit. Verder is het gewoon afwachten en positief 
blijven.”
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