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“In 1928 begon mijn opa een klompenmakerij. Mijn 

vader en oom namen de zaak later over en maakten 

er een houtzagerij van. Door de jaren heen kwamen 

er steeds meer disciplines bij en tien jaar geleden heb 

ik samen met mijn broer het bedrijf overgenomen.” 

Ondanks dat Van Aarle nu de dagelijkse leiding op 

zich neemt, begon hij zelf ook op de werkvloer. “Ik 

heb ervaring opgedaan in de bouw en in het houtbe-

drijf met kozijnen en meubels. Natuurlijk is de theo-

rie onontbeerlijk; ik heb vooral tijdens avondstudies 

veel geleerd. Maar het is daarnaast essentieel dat je 

weet waar je over praat. Praktijkervaring is daarom 

onmisbaar.”

1+1=3

Van Aarle Houtbedrijf groeide na een tijdje uit zijn jas 

en drieëneenhalf jaar geleden nam Van Aarle uit fail-

lissement een bedrijf in bouwmaterialen over, nu Van 

Aarle Bouwmaterialen. Door de aankoop van dit be-

drijf is Van Aarle totaalleverancier geworden. “Onze 

klanten - particulieren, aannemers en hoveniers - kun-

nen nu op één adres een volledig pakket aan bouw-

materialen verkrijgen. Het ruime assortiment omvat 

onder andere alle materialen voor de ruwbouw, be-

vestigingsmaterialen, tuinhoutproducten, kozijnen, 

ramen, deuren en ook allerlei gereedschappen.” 

Van Aarle maakt veel voor aannemers en hoveniers, 

Met een splinternieuwe geavanceerde machine kan Van Aarle Bouwmaterialen de klant nog be-

ter - en vooral sneller - bedienen. Directeur Erik van Aarle vertelt over de innovatieve machine 

en het ondernemerschap.

Erik van Aarle

Eindhoven in bedrijf
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bijvoorbeeld bergingen, vlonders, schuttingen en ge-

velbetimmering. “We leveren prefab producten, maar 

kunnen ook het monteren voor onze rekening nemen. 

Prefab aanleveren verkort bouwtijden en is minder 

weersafhankelijk.Van Aarle Houtbedrijf en Van Aarle 

Bouwmaterialen: één en één is drie geworden!”

Volautomatisch produceren

Een tijd geleden liep de onderneming tegen de gren-

zen van het eigen succes aan. Erik van Aarle licht toe: 

“De levertijden op kozijnen werden steeds langer. Als 

je vandaag materialen bestelt om een compleet huis 

te bouwen, heb je volgende week alles in huis, behalve 

de vloer en de kozijnen. Omdat we te hard groeiden, 

werden de levertijden langer. Daarom hebben we een 

beslissing genomen om een innovatieve machine aan 

te schaffen. Hiermee kunnen we kozijnen volautoma-

tisch produceren; alles wordt compleet automatisch 

aangestuurd. Het hout gaat er aan een kant in en 

aan de andere kant komen de kozijnenonderdelen 

er kant-en-klaar uit. Hierna hoeft er alleen nog maar 

worden gespoten en afgemonteerd. Voordeel is ook 

dat we in de machine zowel kozijnen als ramen en 

deuren door elkaar heen kunnen produceren.”

Ieder kozijn een andere maat

De ondernemer geeft aan dat er heel wat bij komt kij-

ken als je dergelijke apparatuur aanschaft. “De hele 

werkplaats moet worden aangepast aan de nieuwe 

machine. Zo moeten we meer hout korten en scha-

ven, maar ook het stof moet worden afgezogen en 

er wordt meer gespoten. Daarnaast zijn onze mensen 

extra geschoold om de machine aan te sturen op soft-

warematig gebied. Dit is een heel traject. Uiteindelijk 

heeft de aanschaf van de machine een jaar voorbe-

reiding gevergd. Voordeel is dat we nu voor iedere 

aannemer heel snel kunnen produceren en ruimte 

kunnen maken voor spoedgevallen. Ook is het mo-

gelijk om bij kleine series en verschillende maten de 

kozijnen snel te leveren. Dit is erg praktisch voor het 

renovatiewerk, we kunnen nu veel sneller inspelen op 

vragen van onze klanten. Daarnaast is de machine zó 

nauwkeurig; dat is handmatig niet zo te produceren. 

Het is ook mogelijk om voor andere timmerbedrijven 

een deel van de productie over te nemen. We zijn 

de eerste in Noord-Brabant die deze machine heeft 

aangeschaft.”

Naast het profijt dat de klanten zullen hebben van 

de nieuwe machine, is het ook voor de medewerkers 

een uitdaging om te werken met geavanceerde ap-

paratuur. “Omdat we vooruitstrevend zijn, trekt dat 

mensen aan. Het is een uitdaging voor hen om met 

de modernste spullen te werken, we hebben een 

prachtige machinale timmerwerkplaats.”

Ondernemer van het Jaar

In 2005 werd Erik van Aarle Ondernemer van 

het Jaar in Sint-Oedenrode. De geldprijs die er-

aan verbonden was, schonk hij voor een uitkijk-

toren in het buitengebied van Sint-Oedenrode. 

“Het is een Rooise prijs, aan een Rooise onder-

nemer voor de Rooise bevolking. Ik beschouw 

het als een eer en ben er trots op dat ik deze 

prijs heb mogen winnen, maar je doet het wel 

met het hele team.”
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De Weinig Conturex is een volledig automatisch 

bewerkingscentrum voor het vervaardigen van 

onderdelen voor ramen, deuren en kozijnen. De 

twee automatische bewerkingstafels met het 

nieuwe gepatenteerde PowerGrip opspansys-

teem maken het mogelijk zonder omstellingen 

alle onderdelen door elkaar te produceren. De 

twee onafhankelijke bewerkingsmotoren, met 

een automatisch wisselmagazijn van 120 ge-

reedschappen, bewerken zowel langs als kops 

ieder onderdeel. Met een volautomatische in- 

en uitvoerunit verzorgt één bedieningsman de 

gehele productie. 
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