
Vloeren voor het leven.  Zo noemt Jan  
Stelma,  eigenaar van Tropic Parket,  z’n 
werken graag.  Stelma, als  2e generatie uit 
het hout gesneden van een ambachtelijke 
parketleggers-familie, vertelt:  “Mijn vader 
begon met Tropic Parket in 1963. Toenter-
tijd toch nog een vrij onbekend product,  
want naast de eeuwenoude plankenvloeren  
was het gelijmde parket nog niet echt inge-
burgerd.  Daarbij werkten we voornamelijk  
maar met een paar hardhoutsoorten,  waar-
onder de bekendste Merbau en Mahonie  
en Teak.  Andere houtsoorten zoals bv  
Eiken kwamen nog maar sporadisch voor 
in het gelijmde parket.”  Niettemin,  met 
een beperkt assortiment groeide Tropic 
Parket al snel,  en stapte Jan Stelma in 1966 
bij zijn vader in het bedrijf.  Later,  toen het 
gelijmde parket en dus de branche meer in 
zwang raakte,  groeide het bedrijf als kool 
en ging het in de jaren ’80 mee in de hausse 
van parketfabrieken.  Inmiddels had ook de 
broer van Jan Stelma – Albert – zich in 1979 
in het bedrijf gevoegd als mede-eigenaar.  
Stelma:” Juist toen kwam onze ervaring 
ons goed van pas.  We legden namelijk niet 
alleen parket,  we droogden en zaagden al 
het hout zelf. Niet veel anderen deden dat 
en werden we dus ook een vraagbaak voor 
collega-bedrijven.  En sindsdien zijn we 
ook al weer jaren lid van de Nederlandse 
v e r e n i - ging van houtverzamelaars,  

een club liefhebbers van 
hout in al z’n facet-

ten,  en dus ook weer 
een mooie vraagbaak 
voor ons.”  En van-

daag houdt Tropic 
Parket zich nog 

steeds en al-
leen bij het 
massieve 

gelijmde parket,  compleet gelegd en be-
handeld al vanaf zo’n 90 Euro per m2.   De  
ook zo populaire zwevende laminaat 
vloeren behoren niet tot het assortiment.   
Kennis en lange ervaring zijn dus een  
stevige basis voor het lange bestaan van 
Tropic Parket.  Maar het gaat niet alleen om 
het leveren – en leggen – van de vloer.  Zo 
is bij elke opdracht een belangrijk onder-
deel van de voorbereiding,  het bepalen  
van het vochtpercentage in het werk en 
het “groene licht”  om de vloer te gaan  
leggen.  Want vocht en hout gaan niet  
samen.  Of toch wel ?  Want naast de  
parketvloeren adviseert en verkoopt  
Tropic Parket ook zg. luchtbevochtigers.  
Stelma:” Een goede luchtvochtigheid is  
belangrijk voor een parketvloer. Een te 
hoge luchtvochtigheid kan er voor zorgen 
dat planken in de parketvloer bol gaan 
staan, en los laten. Een te lage luchtvochtig-
heid kan er voor zorgen dat er lelijke zwarte 
kieren en naden in de parketvloer komen.  
Kijk op onze website voor meer informatie  
over luchtbevochtigers.”  Jan Stelma heeft 
inmiddels een respectabele leeftijd bereikt,  
maar gelukkig voor het bedrijf en de branche  
is de opvolging gewaarborgd.  Zoon  Leen 
Stelma,  afgestudeerd meubelmaker en 
parketlegger,  treedt binnenkort als 3e  
generatie van de parketleggersfamilie in 
het bedrijf.  Leen Stelma heeft als meubel-
maker al veel ervaring opgedaan en  
gebruikt ook de showroom van Tropic  
Parket voor het tonen van werken. Ook in 
voor natuurlijk en ambachtelijk werk op 
uw vloer ?  Maak een afspraak met Tropic  
Parket op 0345 571567,  bezoek de show-
room aan het Laageinde 58 in Geldermalsen,   
of kijk alvast op www.tropicparket-gelder-
malsen.nl  

Houten vloeren zijn van alle tijden en sinds decennia 
in vele kleuren en samenstellingen gemaakt. Maar 
het mooist blijven de ambachtelijk gemaakte en ge-
legde massieve parketvloeren. Zoals die van Tropic 
Parket uit Geldermalsen.
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