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Rick de Witte (23) is eigenaar/directeur van Historisch 
Hout in Raalte. Op de middelbare school begon hij met 
de verkoop van gerecycled hout. Inmiddels heeft hij een 
loods vol en groeit zijn bedrijf als kool.

“Mijn eerste partij hout was azobé afkomstig uit oude scheeps-
vloeren. Ik heb er een jaar over gedaan om die partij te 
verkopen. Toen het er na een half jaar nog lag, kreeg ik wel 
mijn twijfels. Maar toen ik er klanten voor had gevonden, heb 
ik toch weer een nieuwe partij ingekocht. 
Omdat de houtsoort azobé alleen geschikt is voor buiten, ging 
ik op zoek naar materialen die ook binnenshuis verwerkt 
kunnen worden. Zo kon ik een breder assortiment gaan 
aanbieden. Oude eiken planken uit treinwagons afkomstig uit 
Frankrijk en de materialen die vrijkwamen bij de sloop van 
een oude schuur in Oostenrijk waren mijn volgende aankopen.
Ik was zestien jaar toen ik met Historisch Hout begon en ik zat 
op een technische opleiding in Zwolle. Daarna ging ik in ploe-
gendienst werken waardoor ik overdag tijd had om met het 
hout bezig te zijn. 
Toen ik het steeds drukker kreeg, nam ik een besluit. Een jaar 
lang verzamelde ik inkoopadressen in heel Europa, ik zorgde 
ervoor dat ik een website had en ik schreef me in bij de Kamer 
van Koophandel. Dat was tweeënhalf jaar geleden. Nu heb ik 
een centrale loods in Raalte en een leuk team medewerkers 
om mij heen.
Wij verkopen voornamelijk drie houtsoorten: azobé scheeps-
planken, eikenhout in de vorm van herzaagde planken en 
ruwe materialen zoals balken en blokwanden, en verder 
reclaimed gevelbekleding in eiken of vuren dat ook wel Barn-
wood wordt genoemd.
De materialen worden vanuit heel Europa aangevoerd: van 
oude wijnpersbalken uit Bosnië (zie foto hieronder) tot aan hout 
van een gesloopte graanschuur in Oekraïne. Het hout wordt 
na binnenkomst eerst behandeld tegen ongedierte bij een 
grote houtdrogerij. Vervolgens worden in Raalte de materialen 
ijzervrij gemaakt, en gesorteerd en bewerkt naar wens van de 
klant. 
Hoewel het een gok was, heeft het pionieren goed uitgepakt.  
In het begin had ik financiële hulp, maar de afgelopen jaren is 
de omzet een paar maal over de kop gegaan. Het geld heb ik 
steeds in het bedrijf geïnvesteerd, zodat ik geen geld van de 
bank nodig had. Wat daarnaast heel belangrijk is, is een goede 
website. De mensen weten mij te vinden: bedrijven en particu-

‘Nog genoeg oud hout in Europa’

lieren. De toevoer is ook gegarandeerd want er is ook nog genoeg 
oud hout in Europa. 
In deze loods in Raalte zitten we tot maart volgend jaar. Wij zijn 
ermee bezig om een bedrijfshal aan te kopen. Mocht dit lukken 
dan gaat alles weer op de schop, maar Historisch Hout groeit nog 
steeds en dan kunnen we wat betreft bedrijfsruimte weer een tijd 
vooruit.”

Commentaar


