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Het Belgische Gent kent in de 16e eeuw een 
gilde van de hautbrekere of houtbrekers. Men 
veronderstelt dat een houtbreker boomtakken 
van de gevelde bomen breekt en dit materiaal 
als brandhout verkoopt. Dus een houtbreker is 
tegelijk een hout(ver)koper. In 1524 behoren 
de houtbrekers met de timmerlieden en de 
smeden tot de meest welgestelde burgers van 
de stad Gent. Omdat houtbrekers tegelijkertijd 
houtverkopers zijn, hebben ze hun welgesteld-
heid hoofdzakelijk te danken aan de verkoop 
van gekloofd eikenhout van eerste kwaliteit. 
Houtbreker is in de tweede helft van de 19e 
eeuw en ook nog begin 1900 een echt Boxtels 
beroep, dat wordt uitgeoefend op de vele 
houtwerven die Boxtel dan heeft. Op die wer-
ven wordt hout klaar gemaakt voor spoorwe-
gen, zoals bielzen en voor telegraaf‐ en tele-
foonpalen.  
Rond 1900 is de houtverwerkende industrie 
voor Boxtel erg belangrijk. De aanwezigheid 
van grote bosgebieden in de omgeving van 
Boxtel en de populieren‐ en wilgenteelt in 
Liempde leidt ook tot veel industriële bedrijvig-
heid. Er wordt vooral canadahout verwerkt. 
Het hout komt veelal uit de Kampina en Spar-
renrijk. De aanvoer van zware stammen ge-
beurt per mallejan. Bekendste houtwerven in 
Boxtel zijn: Houtverwerkingsbedrijf J.H. Velsen, 
aan de Van Salmstraat,die voornamelijk dwars-
liggers voor spoor en tram levert. Het hout 
wordt geïmpregneerd met een oplossing van 
kopervitriool of kwikzilversublimaat. 
(kwikzilverchloride) Dit wordt kyaniseren ge-
noemd naar de uitvinder Kyan.  Het is echter 
één van de meest giftige vormen van kwik, om-
dat het één van de best oplosbare kwikverbin-
dingen is. 
Houtwerf Van Boeckel & Hoogerwou, een  

 
 
 
 
voortzetting van het bedrijfje J.H. van Hooger-
wou rond 1875 opgericht dat vooral telegraaf‐ 
en telefoonpalen en masten voor elektrische 
installaties produceert.  De houtwerf is geves-
tigd aan de Van Salmstraat ter hoogte van No-
vum. 
Houtwerf J. van Hoogerwou aan de huidige Jan 
Kruijsenstraat. 
Houthandel en stoomzagerij M.A. van der Eer-
den, gevestigd aan  Den Haagakker en opge-
richt in 1835 groeide geleidelijk uit tot een be-
drijf dat zelfs in 1920 een vestiging in Duitsland 
heeft. In 1920 zijn er 7 arbeiders in dienst. 
Firma Stappaerts & Coenen Produceren bielzen 
en palen en is tevens groothandel in Spoor- en 
tramdwarsliggers. Zij leveren ook bezaagd en 
beslagen eikenhout en beschikt over een elek-
trische zagerij. Het bedrijf is gevestigd aan de 
Van Hornstraat en Stationsstraat. 
Houtwerf van Ferdinand Clercx  Produceert 
spoor‐ en trambielzen alsmede telefoon‐ en 
telegraafpalen, gevestigd aan de Rechterstraat 
ter hoogte van Villa Phaf. Bij diens huis bevindt 
zich,  begin 20e eeuw, een grote houtwerf. In 
1910 wordt op dat terrein villa Phaf gebouwd 
(later klooster Witte Zusters en gem. soc. 
dienst).  
Van der Haagen is gevestigd aan een perceel 
tussen de Brederodeweg en de Nieuwe Nieuw-
straat. 
En eind 19e begin 20e eeuw is er in Boxtel ook 
nog een houtwerf van  Van Haeren en Spie-
rings. 
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