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Editie 3: Hoeksche iepen 

Dank aan iedereen die zijn best doet en sterkte aan 
iedereen die het nodig heeft!

Het was weer een enerverende week! 

Het Tafelblad
Aan Tafel!
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DUURZAAM

UNIEK

NL

Tafels met een verhaal

Deze week bij XXL

Coronamaatregelen

Kant-en-klaar of  zelf
doen?

DEZE ZATERDAG!

Duurzaam en 
lokaal

Uniek en hand-
gemaakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

‘Tafel’ van de week

Heinenoord     -     Deze week geen tafel van de week, althans niet van deze week. In 
plaats daarvan een blad dat heel zeker ooit een tafel van de week zal worden! Een 
dagje zagen levert altijd spectaculaire stukken hout op. Stammen van meer dan een 
eeuw oud geven hun innerlijke schoonheid prijs. Vers knisperend hout wat soms na 
eeuwen groeien voor het eerst aanschouwd wordt. 

Zo ook deze week de 120 jaar oude Paardenkastanje uit Kuipersveer. We kunnen 
een pagina vol schrijven over Kastanjehout en dit specifieke boomstamblad in het 
bijzonder, maar in plaats daarvan laten we de foto’s voor zich spreken. Wil je dit 
blad live ervaren of misschien zelfs reserveren? Maak een afspraak en kom langs!

XXL zou letterlijk nergens zijn zonder lokale helden! John Tuk 
verzorgde deze keer het zware kraanwerk zodat Freek Numan 
voor de verandering het camerawerk kon verzorgen.

Geen boom zo kenmerkend voor Holland als de iep, 
ook wel de Olm genaamd. Ooit stond Nederland vol 
met deze statige reuzen maar helaas zijn door de ge-
vreesde iepenziekte in de vorige eeuw gedecimeerd. 
In de Hoeksche Waard zijn ze gelukkig nog steeds te 
vinden, iets om trots en zuinig op te zijn.

Brasschaat - Vorige week 
berichtten we over de 
Beuk die opgehaald moest 
worden bij het Kasteel van 
Brasschaat. Geen sinecu-
re want het ging om een 
reus van 27 meter lang en 
een geschat gewicht van 
30 ton, liggend in een gras-
veld in het Kasteelpark. 
Het woordje ‘in’ is niet voor 
niets gekozen want een 
stam van 30 ton die van 
zo’n hoogte neerkomt, ligt 
niet ‘op’ het grasveld.

De hele operatie was een 
opsomming van indruk-
wekkende getallen, samen-
werking en techniek maar 
het indrukwekkendst wa-
ren voor ons toch wel de 

reacties van nieuwsgierige 
parkbezoekers: “Prachtig 
dat iemand zóveel moei-
te doet om onze geliefde 
boom een mooie bestem-
ming en een tweede leven 
te geven!” 
Daar doen we het voor! :-)
De details zullen we je be-
sparen maar kort samen-
gevat ligt de stam nu in een 
iets ingekorte versie in de 
Hoeksche Waard, wach-
tend op de volgende fase.

Benieuwd naar de details 
van deze operatie of wat 
die volgende fase inhoudt? 
Breng een bezoek aan onze 
showroom en we vertellen 
er graag meer over!

Om zo lang mogelijk van al onze dierbaren te kunnen genieten, hech-
ten we zeer aan de veiligheid van onze klanten en onszelf. Om dit zo 
goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren we de volgende re-
gels:

• Bezoek uitsluitend op afspraak
• Niet meer dan één bezoeker of bezoekend stel tegelijk in de showroom
• Voor, tijdens en na ieder bezoek nemen we alle richtlijnen in acht en 

verwachten we van onze bezoekers hetzelfde.

Het kan allebei of ergens er tussenin.
Je wilt liever zelf aan de slag en met je eigen handen iets 
unieks creëren uit een ruwe plank? Geen probleem!
Kijk op www.xxlboomstamtafels.nl/ruwe-planken
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Waar staan we voor bij XXL?
• Een duurzame herkomst van het hout 
• Alleen hout uit Nederland en nabije landen
• Het hele proces in eigen beheer
• Unieke stukken hout van klein tot grootst
• Achter iedere tafel een bijzonder verhaal

Vorige week hadden we het over duurzaam en dat 
dat voor ons niet zomaar een marketingpunt is. Daar-
in gaan we best wel ver. Of eigenlijk; juist niet. Want 
niets ten nadele van allerlei stempels en keurmerken 
die over de hele wereld op hout geplakt worden, 
maar hoe duurzaam kan hout nog zijn als het van 
de andere kant van de wereldbol hierheen vervoerd 
moet worden? En dat terwijl we hier zulk mooi mate-
riaal beschikbaar hebben! Door uitsluitend gebruik 
te maken van lokale bomen die noodgedwongen 
gekapt moesten worden, kunnen we een duurzame 
herkomst garanderen. Door persoonlijk contact met 
de eigenaar van de boom en het hele proces daarna 
van boom tot tafel in eigen beheer kennen we ook 
het mooie verhaal achter iedere plank. Op die manier 
wordt een meubel veel meer dan alleen een prachtig 
stuk hout. 

Het hoeft niet van ver te komen om mooi te zijn, 
lokaal is de toekomst!

We hebben een prachtige Eiken stam beschikbaar met 
meerdere mooie bladen voor deze weekendactie. Ideaal 
voor een heerlijke tuintafel onder de overkapping, een rus-
tiek barblad of een stoer werkblad. De nu nog ruwe bladen 
zijn meer dan 3 meter lang, tot ongeveer een meter breed 
en in verschillende diktes. Wie het eerste komt, mag de 
mooiste uitzoeken!

Ruw af te halen in Heinenoord voor €200/m²  (normaal 
€300)

Wel zo’n blad reserveren maar liever helemaal afgewerkt? 
Dat kan natuurlijk ook, vraag naar de mogelijkheden!

Hoeksche Waard - Ieder-
een kent ze, de oer-Hol-
landse iepen langs de dij-
ken. Vraag een kind om 
een boom te tekenen en 
hij lijkt meestal op een iep. 
Een dikke, takvrije stam, 
meestal iets schuin han-
gend tegen de alomtegen-
woordige Hoeksche wind 
in, met daarbovenop een 
indrukwekkende kroon. Als 
beroemdste voorbeeld het 
iepenlaantje bij ‘de Mariën-
hoeve’ in Westmaas. 
De afgelopen jaren zijn er 
helaas al veel iepen ge-
sneuveld door de genoem-
de ziekte. Voor een een-
maal geïnfecteerde boom 
geen quarantaine of ic, het 
is zaak hem zo snel moge-
lijk te verwijderen voordat 

hij een besmettingshaard 
wordt voor andere, nog ge-
zonde exemplaren. Wij zien 
bomen het liefst gezond 
en staand maar áls hij weg 
moet, moge duidelijk zijn 
dat wij hem wel heel graag 
willen behouden voor onze 
tafels. 

Nu, in april wordt vaak 
zichtbaar of een boom nog 
gezond en wel in blad komt 
of ziek is. Heb jij dus ergens 
een grote boom gezien die 
er slecht uit ziet? Meld het 
dan svp snel bij de gemeen-
te en bij ons! 

Benieuwd hoe een tafel van 
een echt Hoeksche iep eruit 
ziet? Neem een kijkje op de 
website of kom langs!


