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Bedrijfsnaam en locatie:
Drieplex, Dordrecht
Gesprekspartners en functies: Ad Blokland en Marco van Es, directie
Aard bedrijf:	Importeur van en specialist in plaatmaterialen
Koopt in bij:
Fabrikanten in Rusland, Finland, Baltische staten, Frankrijk,
Italië, Griekenland, Zuid-Amerika en Azië
Verkoopt aan:
Houthandel en grote industriële verwerkers
Omzet in euro’s:
blijft geheim
Personeel:
2 medewerkers
Opgericht:
2001

I N B EDR I J F

‘We tellen weer mee’
Wat is de geschiedenis van Drieplex?
Ad Blokland (AB): “Ons bedrijf is opgericht op
1 april 2001 als onafhankelijke BV met drie eigenaren: Zwartbol Houtimport, Marco van Es en
ondergetekende. Vanwege dit driemanschap
kwamen we op de naam Drieplex. Ik ben al vanaf
1979 in de plaatmaterialenbranche werkzaam.”
Marco van Es (MvE): “Ikzelf zit sinds 1992 in het
vak. Ik kende Ad al omdat wij beiden lange tijd bij
dezelfde werkgever zaten.”
AB: “Samen met Zwartbol Houtimport kwam ik
destijds op het idee om een bedrijf op te richten,
waarbij ik mijn kennis en ervaring zou inbrengen
en Zwartbol de faciliteiten zou leveren. Drieplex
is gevestigd in het kantoor en op het terrein van
Zwartbol en als zodanig maken wij gebruik van
de gebouwen en magazijnmedewerkers van
deze Dordtse houtimporteur.”
MvE: “Aangezien ik uit een ondernemersfamilie
kom, zit ondernemen mij in het bloed. Op initiatief van Ad sloot ik me aan bij Drieplex. Wij hebben verschillende persoonlijkheden en vullen
elkaar in de praktijk mooi aan. En dat is maar
goed ook, want twee kapiteins op één schip werkt
niet. Ik verzorg hier voornamelijk het binnenwerk, dus de in- en verkoop en administratieve
werkzaamheden, terwijl Ad sterk naar buiten
gericht is.”
AB: “Ik neem de specialistische inkoop voor mijn
rekening en behartig de verkoop.
Persoonlijk contact met klanten staat
bij ons voorop.”
In welke richting ontwikkelt jullie
assortiment zich?
AB: “Wij treden op als breedpakketimporteur voor onafhankelijke
houthandels en grotere ketens in het
land. De houthandel in Nederland en
ook België bezorgt zo’n zeventig procent van onze omzet. De overige dertig procent realiseren we door onze
verkoop aan onder andere carrosseriebouwers, hout(skelet)bouwers
en makers van bouwcomponenten.
We leveren berkenmultiplexspecialiteiten met allerlei soorten filmlagen
en kleurtjes. Daarnaast handelen we
in bulkartikelen waaronder okouméplaten, constructietriplex, IHP en
OSB. Spaanplaat en MDF hebben wij

losgelaten, want de producenten ervan kiezen
steeds meer voor een directe marktbenadering.
We kunnen beide artikelen nog wel leveren,
maar houden ze niet meer op voorraad.”
MvE: “Afgezien van onze ideale onafhankelijke
positie in de markt, is het sterke punt van
Drieplex dat hier veel kennis aanwezig is over het
gebruik en de toepassing van plaatmaterialen.
Bovendien hebben we een breed netwerk van
leveranciers opgebouwd. De klanten stellen het
op prijs dat wij korte lijnen hebben en dus snel
kunnen schakelen.”
AB: “We verkopen nu aardig wat specials. Er
komt steeds meer vraag naar producten die
direct op de bouwplaats gebruikt kunnen worden, dus voorzien van coatings, films et cetera.
Ook weten onze afnemers dat we niet alleen
hele of halve vrachten bezorgen. Er kan eveneens over andere hoeveelheden en kleinere pakjes worden gesproken. Daarnaast verkopen we al
veel platen met het FSC-keurmerk.”
Zijn jullie uit op groei?
Ad Blokland: “Onze omzet is zo beweeglijk dat
het niet aantrekkelijk is om extra mensen aan te
nemen. Wij kunnen samen makkelijk een hogere
omzet voor elkaar krijgen, mede dankzij het feit
dat ons transport is uitbesteed en we hier bij
Zwartbol over een grote opslagruimte beschik-

Ad Blokland (links) en Marco van Es.

ken. Er zit daardoor veel rek in onze organisatie.
Hoewel we betere tijden hebben gekend en nu
genoegen moeten nemen met minder omzet,
lukt het ons nu toch om bescheiden zwarte cijfers
te schrijven. Dat die omzet is gekrompen heeft
als oorzaak dat de filiaalbedrijven tegenwoordig
zelf inkopen, iets wat je de kleine zelfstandige
houthandelaren nu ook in toenemende mate ziet
doen.”
Marco van Es: “Doordat wij een kleine onderneming zijn, zijn onze kosten beheersbaar en goed
te overzien. Momenteel stijgen de verkoopprijzen en de levertijden en hebben we profijt van
onze gunstig ingekochte voorraden.”
AB: “Wij hebben als voorraadhoudend importeur
nu inderdaad de wind mee, na alle ellende met
prijsdalingen. De inkoop van plaatmaterialen is
de afgelopen twee jaar door allerlei prijsschommelingen erg lucratief geweest. We hebben constant geld gestoken in voorraden en ook nu investeren we daar flink in. Er ligt hier gemiddeld
3.000 m3 aan platen opgeslagen, maar het huidige volume is groter. We hebben nu een pittige
voorraadpositie. Hoewel ik het eerste halfjaar
best negatief gestemd was, merk ik de laatste
weken dat de afzet opeens is aangetrokken.
Positieve ontwikkeling is dat de voorraden bij de
houthandelaren om en nabij het dieptepunt liggen; wij constateren dat ze nu snel beleverd willen worden. We tellen weer mee.”
Wat zijn jullie ambities?
Ad Blokland: “Met veel plezier ons
werk doen. Goede les van de laatste
jaren is dat we er geen grote onderneming van willen maken. Wij blijven
ons onderscheiden als een flexibele
specialist.
Die flexibiliteit uit zich in het bieden
van mogelijkheden aan klanten, het
meedenken en het probleemoplossend te werk gaan. We worden door
de buitenwereld met belangstelling
gadegeslagen. Onze ideeën worden
snel opgevolgd door anderen, bijvoorbeeld ten aanzien van de toepassing van materialen en het vinden van
een beter product voor dezelfde
prijs. Wij gaan vrij ver in onze relatie
met de klant. Er is sprake van een vertrouwensbasis, wij zullen nooit onze
afnemers voor de voeten gaan
lopen.” n
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