Babbe|bos
"Des te harder de boom groeit, des te blijer wij
ermee zijn"
In verschillende
buitenlandse
kranten stond afgelopen mei de
mededeling dat er een hout tekort
voor de klompenhandel te verwachten is. Volgens Paul Nijhuis directeur van de grootste klompenfabriek
van
Nederland;
Klompenfabriek Nijhuis B,V. te
Beltrum- klopt dat. "De populier
zorgt in ons bedrijf voor 95% van
de grondstof en wij verwachten over 10 è 20 jaar problemen
van die aanvoer. Voor de overige
5% gebruiken we de wilg, die nu al
steeds moeilijker te krijgen is.
Deze soort verkopen we vooral
aan boeren die per se meer waterresistente klompen willen."
"Per jaar verbruikt onze fabriek
10.000 bomen (15.000 m3), waarvan 20% in een klomp terecht
komt en 80% in Duits spaanplaat
of het verdwijnt als zaagsel onder
de koeien. We verwerken het hout
nat met 65% vochtigheid en we drogen het in één week tot 10%.
Voor ons is het belangrijk dat de
grondstof licht is om te dragen en
makkelijk verwerkbaar moet zijn.
Dus des te harder de boom groeit
des te blijer wij ermee zijn. Daarnaast willen we graag wit hout
want we verkopen ook blanke
klompen Maar er worden ook veel
klompen geschilderd verkocht. De
speciale machines voor het maken van de klompen ontwerpen
we zelf, ons bedrijfsgeheim als
het ware. Per jaar verkopen
we 700.000 paar voor gewoon
huis, tuin en keukengebruik en
2.000.000 souvenier achtige klompen. De export gaat 'all over the
world', bijvoorbeeld naar Japan.
Daar is een Nederlands dorp -zoals 'ons' Madurodam maar dan
met een schaal van 1:1- waar de
mensen op klompen lopen."

"Van oorsprong maakten we alleen klompen met een ronde punt
maar het 'Markermodel' (met
scherpe punt) verkoopt beter
vooral aan buitenlandse toeristen.
Speciaal deze klompen voorzien
we van bloemen en molens. De
spitse punt van het Markermodel
heeft ook (een ander) nut. Ze werd
gebruikt om in de mazen te kunnen steken zodat je met twee handen en één voet het net aan boord
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Paul Nijhuis: van grondstof tot
eindproduct.

kon trekken,"
Eens kijken wat je nog meer met
klompen kunt doen? Bezoek dan
eens hun winkel, daar zijn alle toepassingen te zien: van sleutelhanger tot vogelhuisje, van spaarpot
tot sierklomp.
Renske Schutting
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