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Editie 4: Een Køninklijke Eik

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

Nieuwe, versgezaagde  boomstambladen!
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Na een stormachtige periode lijken nu de eerste hoopgevende zonnestralen 
echt door te zetten. Eten doen we nog een tijdje vooral thuis maar dat hoeft 
zeker geen straf  te zijn. Als plaatje van de week daarom een echte XXL boom-
stamtafel voor onder de overkapping, samen met een bijpassende heerlijke 

XXL zitbank. Vaak kiezen we voor de naturel look maar gezien de afgelopen 
periode leek ons een heftige kleur wel toepasselijk. Daarom is deze Eik met een 
olie behandeld waardoor de kleuren en tekeningen in het hout geweldig tot 
zijn recht komen!

Gütersloh    -     Versgezaagde planken aan het begin van hun tweede leven: 
op weg vanaf  de zagerij naar de opslag. 

Ter ere van Koningsdag een toepasselijke boom. Niet zo-
maar eentje maar onze oudste en meest koninklijke boom 
tot nu toe; bijna 4 eeuwen oud, onvoorstelbaar.

De afgelopen weken bericht-
ten we over diverse bomen 
die op verschillende plekken 
opgehaald werden. Altijd een 
spannend moment, de eerste 
aanblik en het opmeten van een 
stam, de uitdaging om ze mee te 
krijgen en het verheugen op de 
planken die ze hopelijk op gaan 
leveren.

Even spannend is dan ook het 
moment dat de stammen daad-
werkelijk gezaagd worden. Fris, 
knisperend hout dat voor het 
eerst in eeuwen door iemand 
aanschouwd wordt, wat een 
voorrecht om daar bij te zijn! 
Een groot deel van het verhaal 
van een boom wordt zichtbaar: 
knoesten, tekeningen, kleuren. 
Duidelijk te zien wordt op dat 
moment wat de boom heeft 
meegemaakt, hoe de boom er 
mee omgegaan is en er letterlijk 
het beste van gemaakt heeft. 
Deze week was het zover voor 

meerdere XXL boomstammen. 
Een grote Amerikaanse Rode 
Eik uit Düsseldorf, meerdere 
dikke Beuken uit Nederland 
en België, tamme Kastanjes uit 
Brussel en meer werden alle-
maal tot planken gezaagd. Stuk 
voor stuk leverden ze unieke en 
heel bijzondere bladen op. Het 
liefst zouden we ze direct ver-
werken maar dat gaat zomaar 
niet. Eerst moet het hout - zorg-
vuldig opgelat zodat de wind er 
tussendoor kan - voorzichtig ge-
droogd worden om de planken 
zo recht en scheurvrij mogelijk 
te houden. 

Benieuwd hoe deze bomen er 
van binnen uit zien? Houd onze 
Facebook en Instagram pagina 
in de gaten voor de laatste up-
dates en foto’s van enkele van 
deze prachtige pareltjes.

Om zo lang mogelijk van al onze dierbaren te kunnen genieten, 
hechten we zeer aan de veiligheid van onze klanten en onszelf. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren we de volgen-
de regels:

• 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

We kopen nooit gezaagde planken in. Als er ergens een gro-
te boomstam beschikbaar komt, regelen we vanaf  dat moment 
alles zelf. Het transport naar de zagerij, het zagen van de stam, 
het drogen van de planken, het verwerken ervan; het hele proces 
willen we zelf  controleren zodat het mooie verhaal van de boom 
behouden blijft en doorverteld kan worden. Op die manier wordt 
een meubel veel meer dan alleen een prachtig stuk hout. Voor de 
eigenaar van de boom is het ook fijn om te weten dat zijn of  haar 
geliefde boom in goede handen is en wat er mee gemaakt wordt.

Achter iedere tafel schuilt een bijzonder verhaal.

Door alles zelf  te doen, kunnen we ook waarborgen dat het hele 
proces zo efficiënt mogelijk gebeurt en onze speerpunten, de lo-
kale herkomst en het duurzame karakter altijd gegarandeerd zijn. 
En eerlijk is eerlijk; het hele proces is ook veel te leuk om aan een 
ander over te laten!

Lees meer: www.xxlboomstamtafels.nl/het-proces

Heinenoord    -   We hebben 
weer een prachtige Eikenstam 
beschikbaar met meerdere 
mooie bladen voor deze 
weekend-actie. Ideaal voor een 
heerlijke tuintafel onder de 
overkapping, een rustiek barblad 
of  een stoer werkblad. Zoek je 
stoere planken voor een venster-
bank of  wandplank zitten er ook 
meerdere kleinere planken bij. 

De nu nog ruwe bladen zijn meer 
dan 3 meter lang, tot ongeveer 
een meter breed en in verschil-
lende diktes. Wie het eerste komt, 
mag weer de mooiste uitzoeken!

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

Vallø     -     Tot op heden 
hebben we nog geen boom die 
afkomstig is van onze Koning. 
Wat niet is, kan nog komen 
maar tot die tijd is onze meest 
koninklijke boom afkomstig 
van een Koningin. Om precies 
te zijn van de Koningin van 
Denemarken, althans van haar 
landgoed. 

Bijna 4 eeuwen lang stond deze 
imposante Eik in de kasteeltuin 
van de Deense koninklijke fami-
lie. Uitkijkend over de Oostzee 
heeft deze statige reus een in-
drukwekkende periode meege-
maakt. Voor de beeldvorming: 
de gouden eeuw van de zeevaart 
begon net, de industriële revo-
lutie liet nog een eeuw op zich 
wachten, net als bijvoorbeeld 
Mozart en ontelbare, andere 

historische personen en gebeur-
tenissen. 

Nu ligt deze boom zorgvuldig 
gezaagd klaar om verwerkt te 
worden tot juweeltjes van tafels 
voor de volgende 400 jaar. Be-
nieuwd hoe deze boom bij ons 
terecht gekomen is? Kom langs 
in de showroom en we vertellen 
je er graag meer over.
En mocht Het Tafelblad ook ge-
lezen worden door de Koning: 
heeft u ook een grote, oude 
boom die noodgedwongen weg 
moet? Wij ontfermen ons er 
graag over!

Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden
Kijk ook op: 
www.xxlboomstamtafels.
nl/boomstammen-inkoop

@xxlboomstamtafels

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