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Gemaakt
om

OUD
mee te

worden
Een keuken, precies zoals
jij
de

‘m

hebben

millimeter

wilt.

Op

passend,

gemaakt uit een reus van
een boom die werd gekapt in
een Nederlands bos. Of een
moderne, massief houten
kastenwand, een klassieke
bibliotheekkast uit essen,
eiken, noten, het is maar
welke houtsoort je kiest. >>
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Wonen

Massief hout dus, zorgvuldig
uitgekozen, uitgemeten en op
de millimeter ingepast in jouw
dagelijks leven,
om tot in lengten van dagen te gebruiken en van te genieten. Vakmensen in een
meubelmakerij in Hattem kunnen daarvoor zorgen. Met hun jarenlange ervaring
kiezen zij de stammen voor je uit, geven de gezaagde planken tijd om te drogen
en selecteren zij maat, nerf en noest voor het ontwerp dat ze voor jou hebben
uitgewerkt.
DOOR VAKLIEDEN Want ze bestaan nog, mensen die álle meubels voor je
kunnen ontwerpen, uittekenen en maken. Mannen die dagelijks slede en groef en
pen en gat met elkaar verbinden, die een noest symmetrisch laten terugkomen in
je tafelblad en die in een kastenrij de nerven van de boom in ere houden. In één
oogopslag laten deze vaklieden ze zien - in hun volle lengte - zich uitstrekkend
over de horizontale lijn van de kasten. Deze mensen vervaardigen meubels opdat
ze levenslang boeien.
TIJDLOOS DESIGN En dat blijkt, want af en toe duikt er een meubelstuk op
uit de vroege jaren van het bestaan van dit bedrijf. ‘Designmeubels’ en ‘vintage’
zijn de trefwoorden waarmee ze betekenisvol worden aangeboden. Het zijn de
meubelstukken van Houtwerk Hattem. De liefhebber herkent de familietrekken
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Uit liefde voor hout
Wie opgroeit in en om het
familiebedrijf Houtwerk Hattem,
wordt vroeg of laat getroffen. De
liefde voor hout en maatwerk is
de oorsprong van Parketwerk
Hattem, waar je je houten vloer of
parketvloer geheel naar wens kunt
laten schaven, maken, leggen en
afwerken.
Ook dit bedrijf kan je precies
vertellen waar het hout in jouw huis
vandaan komt. Het werkt met meer
dan dertig houtsoorten, die worden
gemaakt en afgewerkt met de
uitstraling die jij wenst. Wist je dat
het comfort van vloerverwarming
kan worden gecombineerd met
veel soorten houten vloeren? Deze
ambachtsmannen weten hoe.

en dat zal zo blijven. Want dit familiebedrijf heeft verleden, heden en toekomst
in tijdloos design, uit puur en eerlijk hout. Stukken van vandaag zijn de vintage
objecten van straks.

| De liefhebber herkent de

UNIEKE STUKKEN In de eigenzinnige ronde meubelmakerij in Hattem kun je
zien, horen en ruiken hoe een keuken of meubel als gezaagde stam begint, wordt
gedroogd en daarna wordt vervaardigd en afgewerkt tot een uniek stuk. De
showroom zal je inspireren en zo ontstaat samen met jouw wensen een uniek
ontwerp. En als dan jouw keuken of meubelstuk ambachtelijk wordt vervaardigd,
is het je direct duidelijk: dit wordt gemaakt om oud mee te worden.
WWW.HOUTWERK.COM

WWW.PARKETWERK.COM

Martijn en Jolande van Apeldoorn zijn de tweede generatie keuken- en meubelmakers in de
eigenzinnige ronde fabriek van Houtwerk Hattem. Zij bouwden voort aan het bedrijf van Martijns
vader, Ate van Apeldoorn, en hielden vast aan zijn kernwaarden. Zoon Joep van Apeldoorn werkt
met zijn bedrijf Parketwerk Hattem – eveneens van boom tot eindproduct – aan ambachtelijke
houten vloeren en parketvloeren. De twee bedrijven richten regelmatig samen een woning in.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Houtwerk Hattem en Parketwerk Hattem

familietrekken en dat zal zo blijven |

