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Willem Kerkhofs is de vierde generatie in het hout was zijn overgrootvader nog

bosontginner, Willem runt samen met zijn echtgenote inmiddels al vele jaren

succesvol een parketfabriek en -groothandel in het Belgische Peer.

Dat Willem Kerkhofs 'iets' met hout zou gaan

doen, was al lang duidelijk: zijn overgrootvader was

bosontginn er, zijn grootvader beheerde een hout-
zagerij en zijn vader had een grote houthandel an-

nex schaverij. "Het familiebedrijf is in de loop der
jaren verder door geëvolueerd tot een moderne
parketschaverij," vertelt Willem. "lk sprong in toen
er in de schaverij bij mijn vader iemand ziek werd.
Eigenlijk ben ik daarna nooit meer weggegaan."
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Willem Kerkhofs begon in 1993 met Parket

Kerkhofs. "Een paar klanten vroegen of we hou-
ten vloeren in opdracht wilden maken. Zo is het
begonnen. We zijn heel klein van start gegaan en

hebben het bedrijf in de beginjaren met weinig
middelen uitgebouwd. Zo produceerden we met
twee personen per dag circa zeventig vierkante
meter. lnmiddels werken we met een fantastisch
team van zestien mensen en draaien we op een

goede dag meer dan duizend vierkante meter."

De klanten van Parket Kerkhofs zijn retailers: een

stuk of negenhonderd verspreid door hoofdzakelijk

'Kerkhofs
specialiseert
zichvooral in

Europa. "Wij produceren enkel massieve parket-

vloeren waardoor we ons vooral in het hogere

segment begeven. We merken wel dat massieve

vloeren steeds minder gelegd worden en dat er
veel wordt overgestapt op meerlaagse parketvloe-

ren. Maar juist omdat onze collega's de productie

van massieve vloeren op een lager pitje zetten, is

voor ons deze markt nog steeds groeiende."

ffi Ëj rair,d*.'e' \,Jr i{ ffi ö
Kerkhofs specialiseert zici vooral in maatwerk.
"Niet alleen het reparatiewerk, maar ook visgraat,

Hongaarse punt en stijlpanelen op maat. Denk

daarbij aan Versailles, Chantilly en vele anderen
patronen. Juist het tegemoetkomen aan een bij-

zondere vraag van de klant spreekt ons erg aan.Zo
is het mogelijk om een naam in de vloer te frezen,

of gekleurde bloemen als patroon. Wij zeggen

altijd: wij maken het onmogelijke mogelijk. Doordat
we ordergewijs werken, kunnen we ook heel

flexibel zijn en de klanten op (zeer) korte termijn
bedienen."

Negentig procent van de orders bestaat uit eiken.
"Toen we in de jaren negentig gestart zijn, was dat
nog zestig procent. We leverden in die tijd veertig
procent van onze planken uit exotische houtsoor-
ten. Nu bedragen de exoten nog maar lren procent

van het aandeel in de productie. In de Benelux

wordt nu eenmaal veel met eiken gewerkt. We
hebben overigens 43 houtsoorten in ons gamma.

ln totaal hebben we 300 m3 hout op voorraad."
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Sinds een paar jaar is Willem Kerkhofs continu aan

het investeren in zijn machinepark. "De gemiddel-
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de machine is vijf jaar oud, veel apparatuur is zelfs
jonger. We hebben maar Iiefst 2,5 miljoen euro

in drie jaar tijd geïnvesteerd om onze fabriek te
moderniseren en onze klanten een kwaliteitspro-
duct te kunnen aanbieden. De machines zijn bijna

allemaal cnc-gestuurd. Onze vierzijdige schaafma-

chines zijn voorzien van een groevenbed zodat de

planken spanningsloos en recht geschaafd kunnen

worden. Een techniek die van oudsher uit de

meubelmakerij komt. We werken graag ambachte-
lijk. Alle vloeren worden afgeleverd samen met een

vochtrapport zodat de klant zich er van kan verze-

keren dat het hout het gewenste vochtpercentage
u*'*rÀ+m"ddw heeft er gelegd l.an worden in gocde omst;ndig
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op vloerverwarming en vloerkoeling," Aan de rech-

terzijde van het pand van Kerkhofs wordt hard ge-

werkt aan een nieuwe opslagruimte van ongeveer
1000m2. "Door meer opslag te creëren kunnen we
onze klanten een betere service aanbieden omdat
we onze producten sneller uit voorraad kunnen

leveren."
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Kerkhofs gelooft in duurzaam ondernemen:
"Tachtig procent van ons hout komt uit Frankrijk.

We kopen nagenoeg alleen maar hout met PEFC-

label aan, hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Binnenkort begint er iemand op kantoor die

zich volledig op onze duurzame activiteiten gaat

toeleggen. Zo willen we zelf ook het PEFC-

keurmerk behalen. Voor ons is dat een bewuste
keuze. Onze bossen zijn onze toekomst, daar zi)n

wij van overtuigd. We kunnen onze natuurlijke
bronnen niet leegroven. Ook gaan we slim om

met ons afval: met ons houtafval worden pellets

gemaakt. De tegoeden hiervan dekken grotendeels

onze energiekosten. Tot slot zijn de frequentie-
gestuurde motoren die we gebruiken veel

energiezuiniger dan traditionele machines. Als je in
het hout zit, kun je niet anders dan zo duurzaam

mogelijk werken."

Daphne Doemges-Engelen (tekst en foto's)
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Kerkhofs Parket is gevestigd in het
Belgische Peer. net over de gre-)s

van Noord-Brabant en Limburg. ln
de regio Amsterdam bevindL zich

eveneenS een AgentsChap dat wordL
ver tegenwoordigd door Marhjn
Bon<enburg. IVeer weLen? Check:
h hp://www. pa'ke rkerk hoÍ s. be/
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