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Het RDM-terrein bij het Rotterdamse 
Heijplaat is een verzamelplaats van be-
drijven uit de maakindustrie. Begin 2017 
vestigde zich hier Interieurmakers Rotter-
dam. Het was het begin van een avon-
tuur. Maar geen roekeloos avontuur want 
de twee eigenaren, Henk Gravendeel en 
Thomas van den Boogert, waren al lan-
gere tijd vertrouwd met elkaars werk.

Van den Boogert: “Henk en ik hadden 
allebei een eigen bedrijf en zaten in de-
zelfde werkplaats. We kenden elkaar al 
twintig jaar.” Toch werd met de oprich-
ting van Interieurmakers Rotterdam een 
nieuwe koers uitgezet. In plaats van elke 
opdracht die langskwam aan te nemen, 
werd besloten om uitsluitend te gaan 
werken voor professionals, ontwerpers 
en interieurarchitecten.

MEEDENKERS
Interieurmakers Rotterdam heeft in-

middels een flinke staalkaart van interi-
eurs van appartementen, restaurants, 

bedrijven en jachten. Dat wil niet zeggen 
dat alles klakkeloos wordt aangenomen 
en uitgevoerd. Henk Gravendeel: “Wij 
zijn ook meedenkers en wij moeten wel 
onze eigen laag eroverheen kunnen leg-
gen. Om het uitvoerbaar te krijgen, maar 
ook om het naar een niveau te tillen waar 
wij ons goed bij voelen. Dat betekent bij-
voorbeeld meedenken in het materiaal-
gebruik.”

“In het ontwerp van een appartement 
in de Rotterdamse Fenixloods, waar wij 
het interieur voor hebben gemaakt, 
zagen wij bijzonder ingewikkelde onder-
delen die niet te realiseren waren. Het 
betreft vaak hele praktische zaken zoals 
koelingen van de koelkast en de oven, of 
het kiezen van materialen die ook op 
lange termijn er prima uit blijven zien.”

Bij Interieurmakers Rotterdam zeggen ze 
niet zo vaak ‘dat kunnen we niet’. Thomas: 
“Wij houden wel van lastig. Dan kunnen 
we onze expertise laten zien, en iets leuks 
verzinnen.” Henk: “Het moet uitdagend 
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zijn. Dat kan echter ook in de grootte van 
het project zitten of op logistiek gebied.”

MAAKBAAR
Het werkterrein bevindt zich voorname-

lijk in de regio Rotterdam. Den Haag hoort 
daar eveneens bij. Henk Gravendeel: 
“Daar hebben we net de inrichting van de 
Haagse winkel van Koekela (een Rotter-
damse gebakswinkel, red.) afgerond. We 
pasten veel bubingahout toe. Voorname-
lijk fineer op MDF, maar ook wel wat mas-
sief. Verder HI-MaCs en beton op hout-
skeletbouw, en wat lijstwerk van berken-
multiplex met fineer. De architect kon wat 
betreft het hout moeilijk tot een keuze 
komen. Toen stelden wij bubinga voor. 
Hoewel iets duurder dan eiken, is bubinga 
nog steeds redelijk betaalbaar.”

Op dit moment onderzoekt het zaken-
duo of hun werkwijze efficiënter kan. 
Thomas van den Boogert: “We kijken of 
we niet op een ander moment in het tra-
ject kunnen instappen zodat we kunnen 
meedenken in het ontwerpproces. Onze 
taak is om dingen maakbaar te maken. 
Dat kunnen we uitstekend – en we willen 
graag tijdig aangeven wat niét kan.”

MODERN & TRADITIONEEL
Waar ze bij Interieurmakers Rotterdam 

voornamelijk kiezen voor plaatmaterialen, 

geeft Henrik spehr de voorkeur aan 
massief hout. spehr is afkomstig uit 
Dresden in Duitsland en opgeleid als 
kerkorgelbouwer. Dat vak beoefende hij 
twintig jaar voordat hij in nederland als 
meubel- en interieurbouwer zijn geluk 
beproefde onder de naam spehr Holz.

Meubels van Henrik spehr zijn een 
combinatie van moderne ideeën en tradi-
tioneel handwerk. “Mijn kracht zit in het 
unieke. Ik maak producten met karakter 
en charme”, zegt hij vanuit zijn werk-
plaats in Dreumel, Gelderland. “Ik ben in 
2015 begonnen en het wordt steeds 
drukker. Voornamelijk particulieren die 
graag willen dat ik voor ze werk. Vaak 
hebben ze zelf een idee en dan denk ik 
graag mee om tot een puik idee te 
komen.” 

Henrik is bezig met een bordenrek van 
taxus. “Dit hout is afkomstig  van bomen 
die in de achtertuin van de opdrachtge-
ver stonden. Het lag twee jaar te drogen 
en kan nu gebruikt worden voor een bor-
denrek dat prachtig past bij het huis 
waarin het komt te staan,” zegt de vak-
man enthousiast.

DOOR-EN-DOOR 
 CHOCOLADEBRUIN

In zijn meubels past spehr voorname-
lijk eiken toe, al behoren ook noten en 
esdoorn tot de mogelijkheden. Het ge-
bruik van verschillende houtsoorten le-
vert verschillende kleuren op, bijvoor-
beeld een donker onderstel met een licht 
blad. Het donkere eiken dat hij verwerkt, 
is gerookt en komt uit Duitsland. “Het 
roken gebeurt met ammoniak, maar vaak 
behandelt men alleen de bovenkant. Het 
bedrijf in Duitsland heeft een soort 

droogkamer met overdruk waardoor het 
hout door-en-door chocoladebruin 
wordt. Heel mooi.”

spehr Holz richt zich op het hogere 
segment van de markt: mensen die iets 
bijzonders willen en graag voor handwerk 
betalen. “Ik maakte laatst een massief 
houten buitenkeuken met een mooi gra-
nieten blad van 4 cm dik. De barbecue 
heb ik ingebouwd met een notenhouten 
front en die is volledig geïntegreerd in de 
massief houten buitenkeuken.”

“Ik werk het liefst alleen”, laat Henrik 
zich ontvallen. “Dan kan ik me beter con-
centreren op het ambachtelijke hand-
werk in plaats van de baas te spelen. en 
doordat de kosten laag zijn, kan ik selec-
tief zijn met het werk dat ik aanneem.”

RONDE VORMEN
net over de grens bij sittard in het 

Duitse Gangelt bouwt Toine jetten aan 
zijn huis en werkplaats. Hij gebruikt de 
luwte van de coronacrisis om zijn bouw-
project af te ronden. Met zijn bedrijf Ty-
pisch Hout maakt en ontwerpt jetten 
meubels voor particulieren. Het zijn op-
vallende ontwerpen van keukens, kas-
ten, tafels en zitmeubelen die vaak ronde 
vormen hebben. “alles wat ik maak, ont-
werp ik zelf”, zegt Toine die voornamelijk 
in opdracht van particulieren werkt.

De voor Typisch Hout kenmerkende 
ontwerpen met gebogen vormen zijn 
mogelijk door het gebruik van verschil-
lende soorten fineer in combinatie met 
Corian, een hard-kunststof oppervlakte-
materiaal dat zich in een vrij kleine radius 
laat buigen. HI-MaCs is een vergelijk-
baar ‘solid surface’ kunststofmateriaal 
waar Toine jetten mee werkt. “je ont-
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werpt naar de mogelijkheden die je hebt. 
Zeven jaar geleden kon ik nog geen 
ronde hoeken buigen. nu kan ik dat wel. 
Het Corian zit meestal op een corpus 
van hout, vaak MDF, en ik combineer het 
graag met fineer. Het hangt natuurlijk van 
de toepassing af, maar meestal is het 
een mix met andere materialen waar ik 
voor kies. Dat is ook mijn sterke punt. 
Daarbij geldt dat wanneer je tevens een 
kast van alleen hout wil, ik die kan reali-
seren en je daarvoor dus niet naar een 
andere meubelmaker hoeft.”

EXCLUSIVITEIT
Het zijn meestal de exclusievere hout-

soorten zoals palissander, wengé en ma-
kassar waar Toine jetten voor kiest. Dat 
het tropische houtsoorten zijn is geen 
probleem. “Mensen die geen tropisch 
hout willen, komen niet bij mij. en het is 
ook fineer dat ik verwerk. Van een boom 
kun je zoveel meubels maken”, relati-
veert hij.

Hoewel hij zijn werkplaats in Duitsland 
heeft, zijn de klanten van Typisch Hout 
voornamelijk afkomstig uit nederland. De 
ontwerpen die jetten bedenkt en reali-
seert, richten zich op het high-end van 
de markt - en dat gedeelte van de markt 
houdt van exclusiviteit. Mond-tot-mond-
reclame werkt dan niet. De klant wil im-
mers niet dat buren of vrienden net zo’n 
meubel hebben staan.

Toine jetten: “De juiste mensen berei-
ken is best lastig: ik ben immers meubel-
maker en geen marketingman. Gelukkig 
heb ik wel vaste klanten waar ik alles 
voor mag maken. Voor de tweede helft 
van 2020 wil ik dat toch anders gaan 
aanpakken en meer reclame maken.”

BEHOORLIJK DRUK
een toeleverancier aan de interieur-

bouw, projectinrichting en meubelindu-
strie vinden we in het noord-Hollandse 
Oostzaan. Flens BV is een belangrijke 
producent van zowel halffabricaten als 
kant-en-klare producten, eventueel op 
maat. “Wij hoorden van klanten dat ze 
kleinere series wilden of enkele stuks. 
Daarom bleek enige tijd geleden een ver-
andering noodzakelijk. Dan is het een 
kwestie van goede afspraken maken, 
kiezen voor de juiste automatisering, zor-
gen dat je je materialen op orde hebt en 
dat je tijd reserveert voor die klant”, zegt 
directeur Marc Flens.

“In een project zitten altijd grote aan-
tallen en kleine aantallen. Daar hebben 
we op ingespeeld met de werkvoorberei-
ding, investeringen in de machinerie en 
met onze barcode-gestuurde productie. 
De interieurbouw/projectinrichting brengt 
inmiddels de andere helft van de omzet 
op.”

2020 is tot nu toe voor Flens een re-
delijk goed jaar. Met name het tweede 
kwartaal werd het flink druk. “Maar,” 
merkt Marc Flens op, “wat we nu produ-
ceren zat voor een groot deel al in de 
pijplijn. Vanaf maart zijn wij behoorlijk 
druk om zowel onze vaste klanten als 
onze interieurbouw- en projectklanten op 
tijd te kunnen leveren. Ook de komende 
drie maanden hebben wij een behoorlijke 
werkvoorraad. De vraag is wel: hoe lang 
duurt dit?”

KLIK & KLAAR
Innovatie is belangrijk voor een toele-

veringsbedrijf als Flens. De onderneming 
zet binnenkort een vernieuwend monta-

gesysteem voor meubels in de markt, 
dat in Zweden is ontwikkeld. Marc Flens 
heeft vertrouwen dat het zogenoemde 
Klik & Klaar-systeem de komende jaren 
zijn weg naar de klanten zal vinden. al is 
dat niet eenvoudig: “een afnemer kwam 
bij ons met een moeilijk te monteren pro-
duct. Wij hebben dat opgepakt met Klik 
& Klaar. Het is een prachtig systeem en 
vooral geschikt voor repeterende pro-
ducten. aan die opdrachtgevers leveren 
we het en dat gaat goed, maar het moet 
nog wat verder worden ontwikkeld zodat 
het productietechnisch makkelijker toe-
pasbaar is. Wij verwachten daar op korte 
termijn resultaten van.”

nog deze zomer wordt een nieuwe 
opdeelzaag met een geautomatiseerd 
magazijn in gebruik genomen. Marc 
Flens is tevreden over de investeringen 
die zijn gedaan. “In december is een 
nieuwe kantenlijmer met een geautomati-
seerde retour geplaatst. We kunnen he-
lemaal up-to-date Pu-verlijmen: water-
vast en met een optische nulvoeg. De 
nieuwe opdeelzaag wordt nu gemon-
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BIJZONDERE DINGEN
Henri Broekhuis (Broekhuis Houtbewerking & Restaura-
tie) praat graag over zijn vak en de bijzondere klussen 
die hij de afgelopen jaren heeft gerealiseerd: “een klant 
van mij vroeg mij een bank te maken voor de entree van 
de universiteit van amsterdam. Daar moesten minimaal 
25 verschillende houtsoorten in worden verwerkt, wat 
goed is gelukt. echt een blikvanger. Dat is wat ik doe, 
bijzondere dingen. als ze iets aparts willen hebben, dan 
komen ze bij mij.”

<< Buitenkeu-

ken van Spehr 

Holz.

>> Karakter en 

charme vormen 

de insteek bij 

Spehr Holz.
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teerd en geïnstalleerd. De komende jaren 
zijn we voorzien. juist die investeringen 
zorgen ervoor dat we klaar zijn voor de 
toekomst.”

ALLES ZELF IN DE HAND
Voor een toeleverancier van een heel 

andere orde moeten we naar het Overijs-
selse Haaksbergen. Broekhuis Houtbe-
werking & Restauratie vervaardigt halffa-
bricaten: van bureaus, tafels en stoelen 
tot en met keukens. Het bedrijf onder-
scheidt zich doordat het vrijwel uitslui-
tend met massief hout werkt.

eigenaar en enige werknemer Henri 
Broekhuis - inmiddels 61 jaar en al 45 
jaar in het vak – zegt met enige trots: 
“alles wat ik doe is maatwerk. Daarbij 
heb ik mij onder andere gespecialiseerd 
in raamluiken, halffabricaten, profiellijsten 
en plakroeden. Ook houd ik mij bezig 
met het ambachtelijk restaureren van 
meubels. De vraag naar profiellijsten 
heeft vaak te maken met een verbouwing 
of een uitbreiding. Mensen willen bij ver-
vanging of uitbreiding dezelfde lijsten. 
Die maak ik dan precies zo na.”

Henri Broekhuis houdt alles zelf in de 
hand. Zelfs de profielbeitels slijpt hij zelf. 
Hoewel zijn producten op maat worden 
gemaakt, houdt hij van de goedlopende 
profielen wel een voorraad aan.

KLANTRELATIES
Of het met het aantal toegenomen 

zonne-uren in nederland te maken heeft 
weet hij niet, maar de vraag naar raam-
luiken is de laatste jaren flink toegeno-
men. Broekhuis: “Ik krijg ontzettend veel 
aanvragen en dit jaar heb ik al vier van 
deze projecten uitgevoerd. Dat kunnen 
louvreluiken, paneelluiken of opgeklapte 
luiken zijn.” 

De vooruitzichten voor dit jaar zijn 
goed. “Ik zit dit jaar bijna vol en volgend 
jaar heb ik ook alweer twee opdrachten 
voor luiken. Ik merk momenteel nog wei-
nig van de crisis. Particulieren weten mij 
ook rechtstreeks te vinden. Kwaliteit en 
je afspraken nakomen is in alle gevallen 
het belangrijkst. Hiermee heb ik in de af-
gelopen achttien jaar goede klantrelaties 
kunnen opbouwen”, concludeert Henri 
Broekhuis. <<
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