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IN
 BEDRIJF

Wat is de geschiedenis van Robuust Maatwerk?
“Ik startte deze zaak in januari 2015. Daarvóór 
had ik een eigen aannemersbedrijf en ging ik 
daarna bij de gemeente aan de slag als juridisch-
bouwkundig adviseur. Tijdens de verbouwing 
van mijn eigen huis zocht ik naar een fraaie ge-
velbekleding en kwam ik ‘barnwood’, een ver-
zamelnaam voor oud gevelhout, uit Noord-
Amerika op het spoor. Het was in Nederland 
bijna niet te krijgen, erg duur en niet altijd even 
hoog van kwaliteit. Ik heb het thuis op de gevel 
toegepast en er ook een eigen tafel van ge- 
maakt.
Ik besloot met barnwood verder te gaan en 
kwam in contact met een agent in Canada. Na 
een bezoek aan dat land wilde ik het hout gaan 
importeren en leveren. Ik had in Geleen al be-
drijfsruimte gekocht en in augustus 2015 arri-
veerde hier het eerste barnwood. Inmiddels 
werken we met zes mensen, van wie vier in vast 
dienstverband. Het is een soort familiebedrijf 
want drie broers zetten zich voor Robuust 
Maatwerk in en ook mijn vader springt wel eens 
bij.”

Wat trekt je zo aan in barnwood?
“Het barnwood dat ik verkoop betreft eiken- en 
dennenhout dat afkomstig is van soms wel meer 
dan honderd jaar oude schuren en woningen. 
Het kenmerkt zich door een bijzonder hoge 
kwaliteit en grote uitstraling. Het hout is door 
weer en wind getekend en soms zitten er nog 
oude verfresten op. Dit zorgt voor een uniek ka-
rakter en voor een robuuste en doorleefde 
structuur. Het hout is nagenoeg uitgewerkt. Ik 
heb inmiddels veel kennis inzake de bewerking 
en afwerking van barnwood opgebouwd.”

Wie zijn je klanten?
“Het eiken en dennenhout kan binnen en buiten 
worden verwerkt in uiteenlopende toepassin-
gen in zowel de particuliere als de zakelijke 
markt: van gevel- en wandbekleding tot schuif-
deuren, vloeren en meubilair. Steeds meer inte-
rieurbouwers en architecten ontdekken de bij-
zondere eigenschappen van barnwood en ver-
werken het in hun ontwerpen. Bijvoorbeeld in 
(buiten)keukens, horecagelegenheden en kan-
toren. We leveren het barnwood in grote partij-
en en diverse afmetingen. Het is droog en daar-
door heel snel verwerkbaar. Indien gewenst, 
kunnen we het borstelen en op de juiste dikte 

brengen. Wand- of gevelbekleding kan eventu-
eel zelf door ons worden geplaatst.
Klanten vinden ons via social media en mond-
tot-mondreclame. Het verhaal achter Canadees 
barnwood spreekt hen aan, elk stuk hout is 
uniek. Zien is kopen: wie hier in de showroom 
binnen stapt, doet vroeg of laat een bestelling. 
We mikken op het topsegment en op niche-
markten, want barnwood is vanwege het geringe 
aanbod een exclusief product en daardoor rela-
tief duur.”

Doe je ook zaken met de houthandel?
“De kernactiviteit van Robuust Maatwerk is 
barnwood inkopen en de containers snel door-
zetten naar grotere afnemers. Ik zoek samen-
werking met houthandelaren en heb incidenteel 
al zaken met hen gedaan. Ook is er vanuit Japan 
en China interesse in het afnemen van volledige 
containers. Alles wat uit Europa, de VS en 
Canada komt, vinden ze daar mooi. Ter verbre-
ding van mijn pakket werk ik samen met 
Barnwood Concepts. Zij verkopen mijn toppro-
duct barnwood in eikenuitvoering en sturen 
klanten in een straal van 100 kilometer om 
Geleen mijn kant op. En ik ben dealer van een 
aantal producten uit hun assortiment. Mijn ei-
kenvariant is mooi en duurzaam, en daarmee ui-
termate geschikt voor tafels, vloeren en 
gevelbekleding.”

Jullie maken zelf toch ook producten?
“Als je barnwood hier in de opslag hebt staan, is 

het zonde om er niets mee te doen. We ontwer-
pen en maken daarom allerlei modellen tafels 
met een metalen onderstel en een tafelblad van 
barnwood. Dat zijn eettafels, salontafels, kan-
toortafels, congrestafels, horecatafels en ga zo 
maar door. Omdat ik graag onze werkplaats zo 
volledig mogelijk benut, maken we zelf ook bui-
tentafels en dergelijke van oude basralocus 
meerpalen en vloeren van gebruikte azobé 
scheepsplanken. Die meerpalen kun je zelfs toe-
passen in draagconstructies en in grote 
overspanningen.”

Wat nu als de aanvoer van barnwood opdroogt?
“Die angst heb ik niet echt. Er worden in Canada 
immers altijd weer schuren en huizen met hou-
ten gevels afgebroken en mijn agent aldaar 
spoort zulke projecten op. Wel zetten ze in 
Canada dennenhouten planken in rekken op 
speciale velden; het hout wordt besproeid en 
richting de zon geplaatst. Het op deze wijze ver-
weerde hout is daar te koop.”

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?
“De rustieke uitstraling en bijzonder sterke kwa-
liteit maken barnwood tevens geschikt als gevel-
bekleding voor buiten. We gaan een totaalcon-
cept introduceren inclusief gevelbekleding van 
barnwood, verlijming, sealing, montagesysteem 
en meer. Daarvoor gebruiken we de kwaliteit 
‘weathered grey barnwood oak’. Het eerste pro-
ject is er al mee gerealiseerd en een tweede 
project is nu in uitvoering.” n

‘Zien is kopen’
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