Sterq Wood Based Products verhuist
eind dit jaar naar Baanstee-Noord
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Groot geworden door klein te blijven. Die slogan geldt zeker voor het Purmerendse
bedrijf Sterq, Wood Based Products, momenteel gevestigd aan de Cantekoogweg 9
in Purmerend. Sterq, het bedrijf van Jeroen Blok en Tim de Haan, is zelfstandig
importeur van hout- en plaatmaterialen en houtgerelateerde producten. De hout
producten komen voor 80 procent uit Europa, het overige deel uit ZO Azië en Afrika.

Slimmer en anders werken
Een klein bedrijf dat grote dingen realiseert, prijstechnisch sterk is en waarbij de lijnen kort zijn. Dat
verklaart voor een belangrijk deel het succes van de Purmerendse onderneming. Jeroen en Tim vormen
de directie en zijn tegelijk de enige medewerkers. Tim de Haan vertelt: “Door kleiner te zijn, kunnen
we meer doen voor de klant en zijn we flexibeler. We verkopen geen ‘nee’. Als we een product niet
hebben, dan regelen we het snel.” Jeroen vult aan: “Klanten hebben vaak heel snel een product nodig.
Vanwege onze grote voorraad, kunnen we daar goed op inspelen. Daarnaast hebben we voor steeds
meer klanten speciale maatwerk producten op voorraad liggen. Dat is ook de reden dat we naar een
groter pand op Baanstee-Noord verhuizen. Momenteel is de bouw in volle gang van het nieuwe pand
op Baanstee-Noord, aan de Boomkorstraat 1, waar het bedrijf zich nog eind van dit jaar zal vestigen.
De meeste afnemers komen uit eigen land. Het gaat vooral om de houtverwerkende industrie en de
tussenhandel. Denk aan regionale houthandels en tuincentra. Maar Sterq maakt ook zelf diverse
houtproducten, zoals panelen voor bolderkarren en kant- en klare inrichtingen voor bedrijfswagens
(zo in te bouwen). Tim: “Wij zijn goed in het aanleveren van basismaterialen, maar ook in het leveren
van bewerkte producten. Heel divers! We krijgen veel vragen van klanten over hout en alles wat
daarmee te maken heeft. Door onze ervaring in de houtbranche kunnen we op deze vragen veelal
een passend antwoord geven en dit vertalen naar het juiste product voor onze klanten.
Jeroen komt uit een houtfamilie. Zijn ouders hadden een houthandel in Beverwijk en hij heeft daar
ook een aantal jaren gewerkt. De vader van Tim heeft ook een verleden ‘in het hout’ en Tim werkte bij
een houthandel in Aalsmeer. Jeroen: “Wij hebben dus beiden veel ervaring in hout en zo vatten we het
plan op om samen een bedrijf te starten. Hout is tenslotte een heel boeiend product. Negen jaar
geleden startten de compagnons het eigen bedrijf Sterq, dat ze met elkaar goed draaiende houden
door slimmer en anders te werken dan anderen.
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Duurzaamheid
Wij proberen zoveel mogelijk hout met FSC
keurmerk te kopen. Binnen Europa gaat dat heel
goed, buiten Europa wordt het aanbod langzaam
steeds groter.” Overigens wijst Tim erop dat
bossen niet verloren gaan aan bosbouw, maar
aan de landbouw en veeteelt. “Houtproducenten
zijn slim. Ze willen over een tijd ook nog hout
hebben. Zodoende zijn ze er zich van bewust dat
ze weer nieuwe bomen moeten aanplanten”.

Zelf bouwen
Het nieuwe pand aan de Boomkorstraat 1 op
bedrijventerrein Baanstee-Noord wordt een
nieuwe mijlpaal voor de twee compagnons die
daarmee veel meer mogelijkheden krijgen. Op
een terrein van 1500 m2 verrijst een pand van
circa 1300 m2. Daarmee krijgt Sterq een drie keer
zo grote ruimte als momenteel. Architect Kees
Kat van Kat Architecten uit Sneek, ontwierp
een gebouw met een constructie die geheel van
hout is en aan de buitenzijde is voorzien van
antraciet kleurige sandwichpanelen. Binnen komt
op de gedeeltelijke verdiepingsvloer een kantoor
met werkruimtes, vergaderkamer etc. van hout,
waardoor het hele pand aan de binnenkant een
mooie houten uitstraling heeft. Ook bij de bouw
wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van
duurzame materialen. Sterq gaat zelf als hoofdaannemer de bouw verzorgen en schakelt daarbij
diverse onderaannemers in. Jeroen en Tim verwachten eind van dit jaar te kunnen verhuizen.

