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Editie 6: De Walnoot uit Albertshofen

Wat fijn om te zien dat alle genomen maatregelen 
en gezamenlijk gedane moeite leidt tot een hoopge-
vend resultaat!

Bomen als stille getuigen
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Aan Tafel!
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Tafels met een verhaal

Deze week bij XXL

Coronamaatregelen

DEZE ZATERDAG!

Duurzaam en 
lokaal

Uniek en hand-
gemaakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

moe· der (de; v; meervoud: moeders) 1) vrouw die één of  meer 
kinderen heeft    -    Volgens Van Dale de definitie van een moeder. In de 
praktijk zou de complete Van Dale niet genoeg zijn om een moeder te defini-
eren.  Mooi, lief, wijs, zorgzaam en sterk, eigenlijk één opsomming van gewel-
digheid. Maar als er iets is wat de eigenschappen samenvat, is het wel veelzijdig.  
Daarom deze week deze indrukwekkende Eiken boomstamtafel van 4 meter.

Een perfecte mix van karakter, elegantie en kracht. Robuust en chique, prak-
tisch en eigenzinnig tegelijkertijd. Het unieke, onverwoestbare blad uit één stuk 
heeft een prachtig natuurlijke uitstraling maar door de geweldige, onderhouds-
vrije 2-komponenten lak is ze wel perfect beschermd voor een zorgeloos ge-
bruik. Eronder een set stoere poten maar dan wel in een praktisch en modern 
design.  Fijne moederdag allemaal!

Een zwaar gehavende Eik uit Afferden     -    Duidelijk te zien zijn de 
blauwe verkleuringen van het ijzer van de granaatscherven.

Achter iedere stam - en soms, zoals bij deze ook erin - 
schuilt een bijzonder verhaal.

De oorlog, deze week 75 jaar 
geleden afgelopen. Overal om 
ons heen nog steeds in meer of  
mindere mate merkbaar, ook bij 
het zagen van bomen.

Een direct gevolg van de oorlog 
is bijvoorbeeld dat er in Neder-
land weinig echt grote bomen 
staan. Voor een tafelblad uit één 
stuk is een stamdiameter van 
1 meter eigenlijk wel het mini-
mum. Het verschilt sterk per 
boom en standplaats maar over 
het algemeen moet een boom al 
ruim een eeuw oud zijn om een 
dergelijk formaat te bereiken. In 
Nederland zijn gedurende ’40 – 
‘45 voor de oorlogsindustrie veel 
bomen gekapt wat betekent dat 
er weinig bomen zijn van voor 
die tijd. Maar belangrijker mis-
schien nog wel is dat het vooral 
solitaire bomen zijn die voor ons 
in aanmerking komen; laanbo-
men, bomen in een park of  in 
een tuin. En juist deze bomen 
zijn in de hongerwinter van 
1944 massaal gekapt om de hui-

zen enigszins warm te houden 
en op te koken. 

Toch zijn er nu ook nog grote 
bomen die deze periode wel 
meegemaakt hebben en ook 
dat heeft regelmatig consequen-
ties. Van de ontelbare aantallen 
munitie en granaatscherven is 
een groot deel terechtgekomen 
in bomen. Meesters in het her-
stellen van wonden als ze zijn, 
werden na een aantal jaren 
groei de projectielen ingesloten 
in de stam. Tot het moment dat 
wij dezelfde stam tot planken 
zagen en het eeuwenoude hout 
weer blootleggen is er niets van 
te zien. Tijdens het zagen bete-
kent het ‘vinden’ van een kogel 
of  een granaatscherf  niet veel 
goeds. In het gunstigste geval al-
leen een donkere verkleuring in 
het hout, in het slechtste geval is 
de zaag onherstelbaar bescha-
digd en de stam onbruikbaar. 
Had ik al verteld dat het zagen 
van een XXL boomstam nooit 
saai is?

Om deze positieve lijn door te trekken, hanteren we nog altijd de 
volgende regels:

• Bezoek uitsluitend op afspraak
• Voor, tijdens en na ieder bezoek nemen we alle richtlijnen in 

acht en verwachten we van alle bezoekers hetzelfde.
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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

Wat voor onze geliefde moeders geldt, geldt zeker ook voor onze gezamen-
lijke moeder: Moeder Natuur. Mooi, zorgzaam, sterk, veelzijdig. 
Net zo veelzijdig zijn dus ook alle bomen die wij gebruiken voor onze tafels.

Een XXL boomstamtafel is dan ook zóveel meer dan alleen maar een 
prachtig meubel. Het is een verhaal, een stuk geschiedenis, een tweede leven 
voor de indrukwekkendste creaties van Moeder Natuur.

Onze eettafels en andere interieurobjecten zijn gemaakt van bladen uit één 
stuk van lokale, bijzondere bomen. Een boom die een lang leven achter de 
rug heeft en voor veel mensen van grote betekenis geweest is. Een hofboom 
waar generaties rondom opgegroeid zijn of  een beeldbepalende randboom 
langs een toegangsweg van een dorp. Een boom die vaak al eeuwen ergens 
staat.

Hoe langer ze er stond, des te meer ze zag.
Hoe meer ze zag, des te minder ze sprak.

Terwijl ze zoveel te vertellen had..

Dat verhaal vertelt ze dus nu. Ieder gezaagd blad vertelt een deel van het 
levensverhaal van een heel bijzondere boom en zijn bewoners. Hoe het ver-
haal verder gaat? Dat is aan jou.
Heb je een mooi, leuk, gedurfd, geweldig idee en passen onze planken daar 
misschien in?
Neem dan contact op en wellicht gaat het verhaal bij jou thuis verder...

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

Heinenoord    -   Wil jij je moeder verrassen met een uniek stukje 
Moeder Natuur? Deze zaterdag 10% korting voor alle lezers van 
deze krant op de boomstamplanken in de showroom!
 
Kies bijvoorbeeld een leuke salontafel, een prachtige plank als wand-
decoratie of  gecombineerd met stijlvolle led-lampen als hanglamp! 
Ben je een moeder en wil je misschien graag een keer bekijken of  
een boomstamtafel iets voor jou is? Kom zaterdag langs en ontvang 
10% korting op ieder blad naar keuze!

Tot zaterdag!

Het verhaal van deze stam be-
gint rond 1900 als er op een 
heuvel in het Beierse Alberts-
hofen langs de Main naast een 
paadje tussen de akkers een 
walnoot ontkiemt. Geplant 
door de eigenaar van het stuk-
je land vanwege de voedzame 
noten voor zijn gezin en om in 
de schaduw te kunnen pauzeren 
tijdens het zware boerenwerk. 
Of  door een vogel laten vallen 
en precies op een gunstig plek-
je terecht gekomen, wie zal het 
zeggen? Toeval of  niet, een feit 
is dat het een prachtige plek 
was voor een boom. Uitkijkend 
over het dorp in het dal groeide 
de notenboom dan ook uit tot 
een uitzonderlijk formaat en 
de hoeveelheid walnoten die ze 
geproduceerd moet hebben, is 
onvoorstelbaar. Het mooie uit-
zicht had ook zijn keerzijde. In 
zware herfststormen stond de 
boom er alleen voor en af  en toe 
sneuvelde er ongetwijfeld een 
tak als er nog veel blad aan zat 
aan het einde van de zomer. In-
gescheurde wonden leidden met 
het verstrijken van decennia tot 
holle plekken. Plekken die de 
boom langzaam van binnenuit 
verteerden. Maar ze boden ook 
kansen.

Eerst kwamen de kleinste dier-
tjes. Insecten, kleine vogeltjes, 
steeds groter tot er waarschijn-
lijk een hele eekhoornfamilie in 
de boom woonde. Je zult maar 
dol zijn op walnoten en ín een 

notenboom wonen. Ben ik de 
enige die gelijk aan Knabbel en 
Babbel moet denken? 

De steeds groter wordende ga-
ten in zijn binnenste gingen ech-
ter wel hun tol eisen. Ieder jaar 
kwam er minder blad aan en 
minder noten. Toen het laatste 
blad gevallen was en haar hart 
er letterlijk uit was, was het le-
ven van de oude dame dan ein-
delijk voorbij. 

Daar lag ze dan.

Groot, zwaar, hol, ver van alle 
huizen af  en al is notenhout één 
van de kostbaarste houtsoorten 
die hier groeien, geen enkele 
zager zou ooit iets in deze stam 
zien. Behalve wij dan. Het ver-
haal van het bemachtigen van 
deze stam is een hoofdstuk op 
zich maar dit laten we even ach-
terwege. 8 Oktober 2018 was 
het dan zover. Meer dan een 
eeuw sinds de ontkiemde wal-
noot lag de walnotenboom klaar 
op de zaag om haar geheimen 
eindelijk prijs te geven. Vanaf  
de buitenkant was duidelijk te 
ziendat er van alles aan de hand 
was in het binnenste van de 
stam maar wat, dat blijft altijd 
een verrassing.

En een verrassing was het!
Benieuwd geworden? Neem 
contact op en wellicht gaat het 
verhaal van deze Walnoten-
boom bij jou thuis verder…

Moederdag 

Tafel van de week

Deze is voor 
jou mama


