gebr. de ruiter

Niets mooiers dan
oude eik

Antieke bouwmaterialen hebben charme. Ze geven elk gerestaureerd pand – maar ook nieuwbouwwoningen
– een tijdloos cachet. Geen wonder dat steeds meer mensen kiezen voor houten plankenvloeren, traditionele
Bourgondische dallen, oude terracotta tegeltjes en prachtige oude eiken salon- en keukentafels. Bij de Ruiter,
Ambachtelijke Meubelmakerij in Enschede vinden we wat tafels en vloeren betreft tientallen inspirerende voorbeelden.
In de bijzonder sfeervolle showroom is volop gebruik gemaakt van oude bouwmaterialen.
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‘De tafels die we maken zijn puur natuur,
ze dragen sporen van het verleden en
vertellen ieder hun eigen verhaal’

Al van op afstand kunnen we zien dat het bij de Ruiter om fraaie kwaliteit draait.
Hier vinden we talloze mooie tafels van prachtige oude eik, bijvoorbeeld exemplaren van drie planken brede vloerdelen, oude Franse wagondelen of oude
eiken gebinten die ooit gebruikt zijn in boerderijen en historische panden die
minimaal honderdvijftig jaar oud zijn. De tafels hebben diverse lengtes.
Onbehandeld
Het hout dat de Ruiter gebruikt, is al eeuwenlang in gebruik geweest. Daardoor is elke tafel uniek zowel wat kleur, houtsoort en afmeting betreft. Het
hout is afkomstig uit Nederland, België, Engeland en Frankrijk en Gerard de
Ruiter spoort dan ook dag in dag uit naar dit zeldzame hout. Dat hout wordt
in de werkplaats verwerkt tot zeer exclusieve en unieke objecten. Bijvoorbeeld de tafels van vloerdelen die te herkennen zijn aan de brede planken
waaruit het blad bestaat. De grootste tafel die de Ruiter ooit gemaakt heeft
is vierenhalve meter lang en twee planken breed: een unieke tafel met acht
poten. Een bezoek aan Enschede moeten we dus niet te lang uitstellen. Het
is immers afwachten of het bedrijf weer zulke bijzondere afmetingen tegenkomt. De verklaring daarvoor moeten we zoeken in de werkplaats.
De perfecte uitstraling
In de werkplaats wordt het hout eerst gesorteerd op kleur, daarna op
lengte. Alle planken worden met zorg ontdaan van spijkers of andere oneffenheden. Pas als de Ruiter voldoende planken heeft verzameld, kan er
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‘De Ruiter zet zelden een tafel in de lak
of in de olie, omdat onbehandeld hout
steeds meer charme krijgt’
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een tafel worden vervaardigd. “We zagen bijna geen planken”, licht Tonnie
de Ruiter toe. “De oorspronkelijke afmetingen van de planken bepalen
de maatvoering van de tafel. Iedere plank moet de perfecte uitstraling
hebben. Het doorleefde karakter van hout moet helemaal tot zijn recht
kunnen komen. Pas als er drie of vier planken bij elkaar liggen met de juiste
kleur, worden de poten erbij gezocht.” Met sommige oude eiken gebinten
zijn de vakmannen van de Ruiter enkele dagen bezig om deze spijkervrij te
maken. De meeste tafels in de showroom zijn trouwens ook onbehandeld.
De Ruiter zet zelden een tafel in de lak of in de olie, omdat onbehandeld
hout steeds meer charme krijgt. En mocht er bijvoorbeeld geknoeid worden, dan is lichtjes schuren meestal voldoende. Maar eigenlijk is ook dat
niet nodig, want door gebruik wordt een oude tafel juist nog mooier.
Een eeuw oud
Naast ambachtelijk vervaardigde meubelen heeft de Ruiter ook plavuizen
en houten vloeren in het assortiment. “Een groot deel van onze klantenkring
is bezig met een verbouwing”, legt Tonnie uit. “De vraag naar historische
bouwmaterialen krijgen we steeds vaker te horen. Vandaar dat we ons nu ook
hebben toegelegd op oude vloeren.” In de verkoop van oude bouwmaterialen is de Ruiter een samenwerkingsverband aangegaan met het Vlaamse
bedrijf Kempische Bouwmaterialen in Turnhout. Hierdoor is het mogelijk om
uw de materialen voor uw complete verbouwing en interieur bij gebroeders
de Ruiter in te slaan. Het aanbod in Enschede is overweldigend: verschillende
handgebakken estriken, plavuizen of Belgisch hardsteen waarin de tand des
tijds zijn prachtige sporen heeft achtergelaten. Ook terracotta vloeren behoren
tot het aanbod. Mooie, duurzame tegelvloeren die warmte uitstralen en verkrijgbaar zijn in verschillende maten en schakeringen. Ten slotte voert de Ruiter
ook échte oude Bourgondische dallen in van de eerste laag. “Een Bourgondische dal is een kalksteen, ook wel witsteen genoemd”, zegt Tonnie. “Dallen
hebben zachte, warme kleuren variërend van crème, lichtbruin, rood naar zelfs
grijze en blauwe tinten.” En ook metselstenen vinden we bij de Ruiter. Verschillende soorten bakstenen in rood- , grijs- en gemêleerde tinten. “Alles wat wij
verkopen is minimaal een eeuw oud en de bakstenen zijn geen uitzondering
daarop”, zegt Tonnie. “In België w orden deze stenen vaak gebruikt om nieuwe
gevels van oude panden op te trekken.”
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Vier vakmannen
Ab, Gerard, Tonnie en Jeffrey de Ruiter zijn de heren achter het bedrijf. Vier broers die zich toeleggen op het vervaardigen van oud
eiken tafels, keukens en buitenkeukens. Ieder met zijn eigen taak,
met veel gevoel voor het meubelmakersvak én passie voor het
oude. “Oud heeft sfeer en uitstraling”, vertelt Jeffrey enthousiast.
“De tafels die we maken zijn puur natuur, ze dragen sporen van
het verleden en vertellen ieder hun eigen verhaal. Mensen die één
keer onze showroom bezoeken vergeten hem nooit meer.”
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