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Houthandel Lenferink in Fleringen, 
Overijssel, is specialist in tuinhout en 
maatwerk. De firma profiteerde dit voor-
jaar flink van de toegenomen vraag naar 
toepassingen voor in de tuin. “Het was 
echt gekkenwerk. Nadat de coronamaat-
regelen in het voorjaar waren afgekon-
digd, was het eerst nog een week rustig. 
Maar toen ontplofte de markt!”

Hugo Lenferink is  nog steeds ver-
baasd over de enorme toeloop. “Geluk-
kig hebben wij onze vaste inkoopkana-
len, houden we zelf altijd veel op voor-
raad en laten we veel hout op afroep 
vastzetten. Hierdoor zaten wij het hele 
jaar niet zonder voorraad. Je merkt dat 
er in de markt nu levertijden van tussen 
de 4 en 6 weken zijn. Dat verwacht je 
niet. Normaal gesproken is het zelfs mid-
den in het seizoen 2 tot 3 weken. Op dit 
moment bestel ik al hout voor levering in 
maart, april volgend jaar. Anders ga ik 
het niet krijgen bij sommige leveran-
ciers.”

LANG GEKOESTERD
Hugo Lenferink heeft er vertrouwen in 

dat de toegenomen vraag blijft aanhou-
den. “Ik zie volgend jaar de markt niet in 

één keer volledig op vakantie gaan. Ik 
denk dat veel mensen hun huis en tuin 
zijn gaan waarderen en daar weer tijd en 
geld in willen steken om alles mooi te 
maken. Die lang gekoesterde wens van 
een overkapping in de tuin moet maar 
eens in vervulling gaan.”

Voor 2021 staat een flinke uitbreiding 
van de houthandel op stapel. Na een 
aantal jaren is het bestemmingsplan voor 
het weiland achter de houthandel gewij-
zigd. Het terrein wordt eindelijk verhard 
en er kan gebouwd worden. “We hebben 
er straks 3000 m² bij en zijn al bezig om 
de werkplaats uit te breiden. Een deel 
hebben we inmiddels verhard. We hopen 
dat we volgend jaar rond deze tijd aan 
het bouwen zijn. Qua werkplaatsvolume 
wordt het tweeënhalf keer zo groot”, 
zegt een verheugde Lenferink.  

NOG MEER PLANNEN
De uitbreiding is hard nodig. Ruimte 

voor nieuwe machines ontbreekt en 
wanneer er prefab wordt gebouwd, zijn 
de vierzijdige schaafmachine, vlakbank 
en vandiktebank buiten gebruik vanwege 
ruimtegebrek. Hugo Lenferink: “Straks 
kunnen we eindelijk een fatsoenlijke ma-
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chinelijn opzetten en tegelijk een prefab-
gedeelte. Ook voor het machinepark zit 
er een kleine uitbreiding aan te komen. 
Maar het moet financieel wel haalbaar 
zijn, want het is  een flinke investering.”

Hij ontvouwt nog meer plannen: “Vol-
gend jaar breiden we tevens het assorti-
ment in plaatmaterialen uit. tuinhout blijft 
echter onze kernactiviteit. Dat wil zeg-
gen: douglas, eiken,  geïmpregneerde 
producten en hardhout. Afgelopen jaar, 
toen het zo druk was, hebben we ons 
assortiment in douglas en eiken al aan-
gevuld. Er ligt hier aanzienlijk meer op 
voorraad en ook meer verschillende 

maten. Wij hebben er heel veel zin in. 
Voor komend jaar is al heel wat werk 
binnengekomen. Met twee plaatsings-
ploegen zijn we inmiddels voor eind 
maart, begin april aan het plannen.”

SNELLE ACTIE
Dat de coronamaatregelen voor ieder-

een onverwacht kwamen, ondervond 
ook Niels van den bosch. Hij is eigenaar 
van Houthandel Lambert van den bosch 
in Ede, importeur en producent van 
hout- en MDF-producten.

In het voorjaar leek het erop dat het 
bedrijf zonder voorraad kwam te zitten 

toen in maart de grens met belgië op 
slot dreigde te gaan en een leverancier in 
belgië met leveringsproblemen kampte 
door covid-19. Met een snelle actie wist 
Van den bosch 44 vrachtwagens MDF 
elders te bemachtigen. Niels van den 
bosch: “We hadden samen met Heko 
Spanten een nieuwe hal staan die net 
wind- en waterdicht was gemaakt. Ons 
deel hebben we helemaal vol gezet met 
MDF.”

VOORSPRONG
bij Houthandel Lambert van den 

bosch groeide de handel in MDF-plinten 
dit jaar met 10 procent. “Het is voorna-
melijk de groothandel die onze produc-
ten afneemt. Wij zijn hier heel sterk in. 
Mijn vader begon daar dertig jaar gele-
den mee. toen waren we de eerste en 
die voorsprong hebben we vastgehou-
den.” De ondernemer wil een nieuwe 
MDF-lijn neerzetten die sneller produ-
ceert dan de huidige machinestraten.

Daarvoor moet wel een nieuwe be-
drijfsruimte worden gerealiseerd. De 
nieuwe, stevige hal van 110 bij 50 meter 
is immers voor driekwart in gebruik door 
broederbedrijf Heko Spanten. Op de 
overige 25 procent kan de houthandel 
zijn opslag kwijt. Maar dat is niet ge-
noeg. Daarom werd de 2 hectare grond, 
die aan de andere kant van het bedrijf bij 
de buren vrijkwam, aangeschaft. Daar 
komt binnenkort een hal die volledig be-
stemd is voor productiedoeleinden.

Niels van den bosch: “Sinds 2013 is 
onze MDF-productie verdubbeld. Het 

lukt nu nog met de machines die we 
hebben en de huidige opslag. Maar we 
hebben op termijn meer ruimte nodig om 
sneller te kunnen lossen en sneller te 
produceren.” 

WAREHOUSE MANAGEMENT
Ondertussen groeide ook de handel in 

hardhouten plinten, kozijnen en glaslat-
ten: sinds 2013 met 60 procent. Daarom 
werd het tijd voor vernieuwing van het 
logistieke centrum. Een nieuw Ware-
house Management System wordt nu 
geïmplementeerd, waarna er met behulp 
van een scanner snel en efficiënt kan 
worden gewerkt. Niels van den bosch: 
“begin december zijn we hiermee live. 
Nieuw personeel heeft een maand nodig 
om onze producten te leren kennen, 
maar door de scanner kunnen de men-
sen tijdens dit leerproces al actief binnen 
ons bedrijf aan de slag.”

In de nieuwe hal komt de productielijn 
voor MDF te staan. En dat biedt weer de 
mogelijkheid tot uitbreiding van de scha-
verij voor hout uit Maleisië en Indonesië. 
“Het nieuwe gebouw krijgt een circulaire 
insteek. Onder andere doordat we met 
de verbranding van ons zaag- en schaaf-
afval onze stroom gaan opwekken. Nu 
verkopen we dit afval, maar dan verwer-
ken we het zelf om er groene energie 
mee op te wekken. Dat zijn de uitdagin-
gen voor de toekomst.”

INHAALSLAG
toeleveranciers aan de auto-industrie 

hadden het in 2020 daarentegen lastiger. 

VERBAASD OVER DE 
ENORME TOELOOP
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De boerboom Hout Groep (voorheen 
boerboom Hout bV) in bergeijk is indu-
strieel toeleverancier van grote en mid-
delgrote series in massief hout en plaat-
materialen. Vaak zijn dat halffabricaten 
en eindproducten op repeterende basis. 
De coronacrisis hakte er zeker bij boer-
boom Automotive & Industrie stevig in. 
Dit is veruit de grootste tak binnen de 
groep die is gespecialiseerd in cNc 
zaag-, frees- en boorwerk.

Directeur-eigenaar bas boerboom 
schrok daarom wel even van de plotse-
linge wending die 2020 nam. “Het was 
een enerverend jaar, zullen we maar zeg-
gen. Gelukkig bedienen we veel verschil-
lende markten, want DAF, Daimler en 
Scania gingen twee maanden dicht. 
Daarnaast hebben we ook VDL met de 
touringcars als klant. Zij hebben door de 
problemen in de reisbranche natuurlijk 
ook stukken minder afzet”.

Al met al viel voor de boerboom Hout 
Groep van het ene op het andere mo-
ment de helft van de omzet weg. “Geluk-
kig heeft voor ons de NOW1-regeling, in 
combinatie met uitstel van belasting, zijn 
doel bereikt. We hoefden geen moment 
aan drastische maatregelen te denken.”

Eind 2020 zien de zaken er alweer 
heel anders uit. “De truckindustrie is 
bezig met een inhaalslag die we, dankzij 
automatisering, eenvoudig kunnen bijbe-
nen. boerboom Meubels draait bijzonder 
goed en ook boerboom Akoestiek ziet 
zijn orderportefeuille groeien”, aldus bas 
boerboom. Zo is de schade toch be-
perkt gebleven en heeft boerboom niet 

alleen iedereen binnenboord kunnen 
houden, maar zelfs alweer nieuw perso-
neel aangenomen.

CLT-CONSTRUCTIES
2020 was sowieso het jaar waarin de 

boerboom Hout Groep zich wilde focus-
sen op gerichte groei. Naast een duide-
lijke keuze in klantgroepen, richt de on-
derneming zich sinds januari op een 
nieuwe markt. bas boerboom: “We ori-
enteren ons op de houtbouw, want daar 
zien we serieuze kansen voor de toe-
komst. Mede daarom zijn we ons gaan 
herstructureren in de boerboom Hout 
Groep. Daaronder hangen nu vijf bedrij-
ven die we ook afzonderlijk promoten, 
met altijd in het achterhoofd de synergie 
van de groep.”

Naast Automotive & Industrie, Akoes-
tiek, Meubels en Projecten & Specials is 
de boerboom Hout Groep in september 
uitgebreid met boerboom Houtbouw. Dit 
nieuwe bedrijf, gespecialiseerd in cLt-
constructies, is samen met gerenom-
meerde cLt-fabrikanten al bezig met het 
bedienen van de Nederlandse markt. Op 
relatief korte termijn komt er ook een 
eigen fabriek. “Om de nieuwe ambities 
vorm te geven, zoeken we naar een 
tweede locatie. Onze huidige productie-
locatie biedt namelijk onvoldoende 
ruimte voor uitbreiding.”

Voor 2021 ziet bas boerboom het po-
sitief in: “2020 stond voor ons vooral in 
het teken van een veranderde vormge-
ving van het bedrijf. We werkten aan 
onze marketing en aan hoe we ons aan 

de buitenwereld presenteren. In 2021 
moet dat zijn vruchten gaan afwerpen. 
Gelukkig zien we dat in de gehele hout-
industrie het toekomstbeeld gunstig is. 
Houtbouw in kruislaaghout ofwel cLt is 
‘booming business’. Dus ook 2021 
wordt voor ons een enerverend jaar.”

TURBULENT
bij een plotselinge grote afzet kan de 

levering van grondstoffen een probleem 
opleveren. Een eigen zagerij is dan een 
voordeel. Al tachtig jaar bewerkt en ver-
werkt Houthandel van Dal hout. De laat-
ste jaren voornamelijk voor tuinhuisjes en 
bijgebouwen, maar ook voor een uitkijk-
toren draaien ze hun hand niet om in Es-
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GEEN SCHRIK VOOR TERUGVAL
Houthandel van Dal heeft er anderhalve hectare bij ge-
kregen voor opslag en productie. De machines zijn in-
middels geplaatst en in december start het bedrijf met 
het draaien van productie met een Hundegger.
De investering in machines maakt Houthandel van Dal 
minder afhankelijk van personeel en maakt de productie 
zekerder en rustiger.
Directeur-eigenaar thijs van Dal heeft er vertrouwen in: 
“Voor 2021 is dit het plan en we verwachten geen terug-
val in de markt. Als ik zie waar mensen nu al voor ko-
mend jaar mee bezig zijn – dus de investeringen in over-
kappingen en bijgebouwen - dan heb ik daar echt geen 
schrik voor. Voor het eerste kwartaal hebben we al het 
één en ander aan opdrachten staan. De orderportefeuille 
is gevuld.”
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beek. In 2021 wordt de blik nog wat ver-
der verruimd.

Ook bij Van Dal hebben ze het druk. 
“Het was een turbulent jaar in de tuin-
huisbranche”, trapt directeur-eigenaar 
thijs van Dal af. “De eerste weken van 
de crisis was het iets rustiger, maar 
daarna zwol de vraag aan. Wij verwerken 

veel eiken en douglas. Vaak voor tuin-
huisjes en bijgebouwen, en die afzet-
markt is enorm gegroeid. Gelukkig wer-
ken wij vanuit een eigen zagerij. Daar-
door kunnen we de orders aan en zijn 
we redelijk flexibel. uiteraard lopen de le-
vertijden wel wat op, maar we kunnen 
aan de vraag voldoen. Het stamhout dat 
wij verwerken tot planken en balken 
komt uit Nederland, belgië en Frankrijk. 
Daar komt voldoende volume vandaan.”
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Houthandel van Dal maakt nu ook constructies voor woonhuizen.

>> Poolhouse van 

Houthandel van Dal.

PREFAB CONSTRUCTIES
Een nieuwe bedrijfshal van 1.200 m² 

zat al in de planning. Deze zomer werd 
begonnen met de bouw op het terrein 
aan de achterkant van de onderneming. 
De nieuwe bedrijfsruimte maakt het mo-
gelijk dat Houthandel van Dal zich gaat 
toespitsen op  prefab- en houten con-
structies. thijs van Dal licht toe: “Van 
oudsher maken wij tuinhuisjes en over-
kappingen. ter aanvulling daarvan  
gaan wij opschalen naar prefab en  
wat grotere constructies die we geauto-
matiseerd kunnen produceren. Momen-
teel installeren we een nieuwe machine-

lijn voor geautomatiseerd freeswerk.”
Voor de prefab constructies schafte 

het familiebedrijf een zes-assige Hundeg-
ger aan. “Daar staan er wel meer van in 
Nederland, maar dit is een uitgebreide 
en forse machine waarmee we grotere 
dimensies aankunnen. Dankzij deze 
Hundegger-machine breiden we het as-
sortiment uit. Want we gaan er spanten 
en complexe constructies mee maken 
die we eerst niet konden fabriceren. Dan 
moet je vooral denken aan constructies 
voor woonhuizen. We zijn aan het test-
draaien en verwachten in december de 
eerste producten te realiseren.” <<

OPSCHALEN 
NAAR GROTERE 
CONSTRUCTIES 
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