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De grootste Zwarte Walnoot van Nederland!

Het Tafelblad
Aan Tafel!
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Tafels met een verhaal

Deze maand bij XXL

Duurzaam en 
lokaal

Uniek en handge-
maakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

Tafel van
de maand

We vinden onszelf en elkaar in een onwerkelijke en unieke periode met steeds weer 
nieuwe verrassingen en uitdagingen. Daarom als tafel van de maand deze toepasselij-
ke Eiken boomstamtafel. Een eenmalige, onwerkelijke eyecatcher van een tafel waar je 
steeds weer iets nieuws aan kunt ontdekken. 

We hebben met deze klanten samengewerkt om vanuit hun visie gecombineerd met 
onze boomstamplanken een unieke tafel op maat te maken die perfect aansluit op hun 
levensstijl en leefruimte.
Als je benieuwd bent hoe dit tot stand kwam, vertellen we je er graag meer over.

Ok, eigenlijk was het iets eerder dan deze maand maar aangezien we 
toen geen Tafelblad uitgebracht hebben en het wel een historische ge-
beurtenis was in houtland, vonden we het wel geoorloofd.

De Anneville Eik, de Anne Frankboom, er zijn maar weinig bo-
men die de bijzondere status behalen van een eigen naam. 
En er zijn nóg veel minder bomen die zelfs nog boven deze 
status uitstijgen..

Hemau, Beieren - Hoe nut-
tig en essentieel ook, de mees-
te bomen groeien op in anoni-
miteit. Bomen in de eigen tuin 
krijgen al vaker liefkozend een 
naampje, net als opvallende 
bomen waar we regelmatig 
langsrijden. Denk aan de ‘Dan-
sende Abelen’ langs de Provin-
cialeweg bij de Oostmolen in 
Mijnsheerenland. Of ‘de Drie 
Gezusters’, de statige iepen bij 
de Mariënhoeve in Westmaas 
(sinds herfst 2020 helaas ge-
reduceerd tot ‘de 2 Gezusters’ 
maar daarover later meer)  
 
Een stap verder wat maar voor 
weinig bomen weggelegd is, 
is dat ze een vaste naam krij-
gen, bij iedereen bekend. Wie 
kent niet de Anneville Eik in de 
middenberm van de A58, ver-
noemd naar Landhuis Anne-
ville? Of de Kastanje die voor 
het Anne Frank huis stond? 
De Grote Eik van Sherwood 
waar Robin Hood 800 jaar ge-
leden zijn toevlucht zocht; stuk 
voor stuk beroemde bomen 

die allemaal één ding gemeen 
hebben: ze zijn vernoemd 
naar de plek waar ze staan.  
 
Het hoogst haalbare voor een 
boom, zou je zeggen? Er zijn 
toch bomen die dit weten te 
overtreffen, namelijk dat de 
plek waar ze staan naar hén 
vernoemd wordt. Eén van onze 
allergrootste bomen tot nu toe 
heette bijvoorbeeld gewoon 
De Eik. In de tijd dat de straat-
namen bedacht werden, stond 
deze Eik er al en was destijds 
al zó imposant dat er werd be-
sloten de straat naar hem te 
vernoemen: de Eichenstrasse.  
 
Voor nieuwe bewoners zal het 
trouwens wel een raadsel zijn 
waarom deze straat zo heet: 
in 2016 viel de oude Eik om 
in een storm waarna wij ons 
er over hebben ontfermd. Be-
nieuwd hoe we deze Eik een 
tweede leven geven? Neem 
contact op en wellicht gaat het 
verhaal van deze Eik verder bij 
jou thuis…

Terborg - We zijn blij met 
al onze bomen en iedere houtsoort 
heeft zijn eigen mooie eigenschappen 
en toepassingen. Vaak zeggen we dat 
we geen voorkeur hebben voor een 
bepaalde houtsoort, en dat is ook zo. 
Toch zijn er soorten die gewoon echt 
opvallend mooi zijn en een speciaal 
plekje in ons houthart hebben.

Eén daarvan is notenhout. Je hoeft 
geen houtliefhebber te zijn om van 
notenhout gehoord te hebben en veel 
niet-houtkenners kennen toch zeker 
wel het bijzondere notenhout. Een 
warme en donkere kleur met prach-
tige tekeningen en contrasten in het 
hout. Stabiel en vast maar prima te 
bewerken en heel mooi af te werken, 
oftewel ideaal voor meubels. Des te 
spijtiger dat juist notenhout in Neder-
land erg zeldzaam is en helemaal in 
grote afmetingen.

Een notenboom die groot genoeg is 
om tafels uit één stuk van te maken is 
extreem zeldzaam.

Je kunt je daarom vast voorstellen hoe 
blij we waren toen we eind vorig jaar 
gebeld werden door de beheerder 
van Kasteel Wisch in Gelderland met 
de vraag of wij de grootste Zwarte 
Walnoot van Nederland een tweede 
leven wilden geven! Een unieke kans 
die we uiteraard niet aan ons voorbij 
lieten gaan.

De monumentale boom was rond 
1750-1800 aangeplant in de kasteel-
tuin maar was de laatste 10 jaar he-
laas afgestorven en inmiddels geveld.

Tot de laatste tak aan toe hebben we 
de boom opgehaald en verwerkt tot 
prachtige planken die nu zorgvuldig 
liggen te drogen om over 1-2 jaar 
verwerkt te worden tot enkele van de 
meest exclusieve tafels van Neder-
land. En dat van 100% lokaal en duur-
zaam hout!

Benieuwd hoe deze Black Beauty er 
van binnen uit ziet? Neem contact op 
en vraag om een preview. 
(reserveren is nog niet mogelijk)

Het draait om jou en jouw wensen

En wat wij kunnen doen om jou te begeleiden 
en adviseren om een zo goed mogelijke keuze te 
maken.

Zoek jij bijvoorbeeld:

• Een verrijking voor je interieur?
• Een prachtig, uniek meubel van hoge 

kwaliteit   dat generaties lang mee gaat? 
• Een meubel met een verhaal, lokaal en met 

passie gemaakt van lokaal hout met een 
duurzame herkomst?

• Advies, begeleiding en betrokkenheid bij 
het gehele proces vanaf het eerste moment?

06-25184466 info@xxlboomstamtafels.nl www.xxlboomstamtafels.nl @xxlboomstamtafels
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Waar draait het
om bij XXL?

Nou, in ieder geval niet om ons
Dat we de kennis en de passie hebben om mooie 
dingen te maken, is vanzelfsprekend. Iedereen 
die wel eens iets met zijn eigen handen gecre-
eerd heeft, weet wat een geweldig gevoel dat is 
en ook hoe belangrijk zowel ervaring als ook de 
wil om te blijven leren is voor een blijvend mooi 
eindresultaat.

Het draait ook niet om het proces.
Natúúrlijk hebben we het hele proces van boom 
tot tafel in eigen beheer, hoe kun je anders voor 

de volle 100% achter je product staan? En daarbij, 
weet je hoe leuk het is als je een boom mag op-

speuren, ophalen, zagen, zo goed mogelijk drogen 
en uiteindelijk samen met iemand een tweede 

leven mag geven?!

Het draait zelfs ook niet om het hout.
Het is voor ons vanzelfsprekend dat we een grote 
voorraad uniek hout hebben waar we supertrots 
op zijn. En ook dat het hout gegarandeerd 100% 
duurzaam en lokaal is, hoe kun je anders met 
onze kostbare wereld omgaan? Voor ons eigenlijk 
volstrekt logische basisprincipes waar ons bedrijf 
stevig op gefundeerd is. Uiteraard vertellen we je 
er heel graag alles over maar het is niet waar het 
écht om draait.

Neem dan zeker eens contact op want dat en 
meer is precies wat je kunt verwachten vanaf 
het moment dat je contact opneemt met ons. 
Lees meer: 
www.xxlboomstamtafels.nl/het-proces


