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Tafels met een verhaal

Deze week bij XXL

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

Wat een bijzondere week! Na een sombere, onwerkelijke tijd was er eindelijk zon 
te zien, in meerdere opzichten. Voor velen weliswaar slechts in de vorm van een 
eerste zonnestraal achter donkere wolken vandaan maar zo begint iedere zonnige 
periode. En waar kun je momenteel het beste van de zon genieten? In de eigen 
tuin! Als Tafel van de Week daarom deze kleurige Red Douglas onder een overkap-

ping. Anders dan de foto op het eerste gezicht doet vermoeden wel degelijk uit één 
stuk van dik 3 meter lang. Behandeld met een ultramatte lak zodat het blad in-
tensief gebruikt kan worden en toch de natuurlijke look behoudt. Als onderstel dit 
keer een strakke, witte kruispoot. Voorlopig eten we thuis maar dan wel in stijl. 
Fijne Pasen allemaal!

Een verhaal apart, wat 350 jaar terug in de tijd begint. 
Voor de beeldvorming, wanneer was dat ongeveer? 
Wie leefden er in die periode?

Om een aantal illustere na-
men te noemen: Sir Isaac 
Newton, Michiel de Ruyter, 
Lodewijk IV de Zonneko-
ning, William Shakespeare. 
Antonie van Leeuwenhoek 
ontdekt met de eerste mi-
croscoop kleine ‘dierkens’ 
en komt daarmee als eer-
ste op het spoor van virus-
sen. Kapitein Zwartbaard 
moet nog geboren worden. 
Johannes Vermeer schildert 
het Meisje met de parel, 
Rembrandt van Rijn zijn 
Nachtwacht. Men komt tot 
het inzicht dat de aarde niet 
plat is en de VOC bloeit op.

Nog iets wat opbloeit, is 
een Zomereik staand in een 
Europees oerwoud horend 
bij een in die tijd al oud Bei-
ers Slot uit de 11e eeuw. Als 
je je probeert voor te stel-
len wat er allemaal gebeurd 
is vanaf toen tot heden kun 
je eigenlijk niets anders 

dan je in diepe eerbied en 
verwondering afvragen hoe 
het mogelijk is dat deze 
boom al die tijd gewoon is 
blijven staan. Alle pande-
mieën van de afgelopen 
eeuwen zag hij aan zich 
voorbij gaan. In 1945 was 
het even bijna zover. Om 
de oprukkende geallieer-
de tanks tegen te houden, 
wilden de Duitse troepen 
de boom over de weg laten 
vallen maar gelukkig was er 
nergens een zaag te vinden 
die groot genoeg was voor 
de klus. In 2014 was het 
helaas dan toch zover en 
moest de inmiddels door 
ouderdom gestorven boom 
geveld worden. Hoe deze 
boom vervolgens in de 
Hoeksche Waard is terecht 
gekomen? Dat is weer een 
ander verhaal…

Zie ook www.xxlboom-
stamtafels.nl/het-proces

Brasschaat - In het erf-
goedlandschap horend bij 
het 18e-eeuwse Kasteel 
van Brasschaat moesten 
afgelopen jaren meerdere 
eeuwenoude bomen ver-
vangen worden. De aller-
grootste was een enorme, 
statige Beuk, hoogstwaar-
schijnlijk aangeplant rond 
1872. Een boom die met 
zijn machtige, kaarsrechte 
stam hoog boven alle an-
dere uit torende, de Koning 
van het park. Zo’n exem-
plaar kan uiteraard op onze 
volle aandacht rekenen. 
Vanwege de uitzonderlijke 
omvang van de boom is in 
overleg besloten niet voor 
de makkelijke weg te kie-
zen, maar de stam zo lang 
mogelijk te houden. Alleen 

zo kan het unieke karakter 
van deze reus behouden 
blijven. Het verdere proces 
mag op zijn zachtst gezegd 
een uitdaging genoemd 
worden maar als alles lukt, 
krijgt deze boom straks een 
tweede leven in de vorm 
van tafels met écht unieke 
afmetingen in de wereld. 
Op het moment dat deze 
krant verspreid wordt, is 
de stam hopelijk onderweg 
naar de zagerij. 

Ben je benieuwd of dit ge-
lukt is en hoe dit hout er 
van binnen uit ziet? Binnen-
kort hopelijk meer…

Gemak dient de mens en voor 
mensen die van gemak houden, le-
veren we uiteraard compleet afge-
werkte tafels tot in de keuken. He-
lemaal naar wens samengesteld 
inclusief een op maat gemaakt 
onderstel. Maar als je zelf aan de 
slag wilt en met je eigen handen 
iets unieks wilt creëren, kun je bij 
ons ook prima terecht voor een 

ruw blad naar keuze. Het verhaal 
en eventueel advies doen we er 
gratis bij. Geef je wensen door en 
samen zoeken we het ideale stuk 
hout voor jouw project, van klein 
tot groot!

Kijk voor meer informatie 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 

Duurzaam. Een populaire term, helemaal ‘in’. Maar 
wat bedoelen wij ermee? Voor ons is duurzaam niet 
een marketingpunt maar het uitgangspunt. Aan de 
andere kant van de wereld worden woudreuzen ge-
kapt die vervolgens als goedkope meubels hier hun 
weg de huiskamer in vinden voor een paar jaar. Dat 
moet anders en kan ook anders, dat vinden wij.

Voor ons is het uitgangspunt altijd een bijzonde-
re, lokale boom die noodgedwongen weg moet.

Hoe treurig het ook kan zijn, aan ieder leven komt 
een einde. En hoe groter de boom, hoe dichter hij bij 
dat onvermijdelijke einde is. Wij vinden het duurzaam 
om zulke bomen een tweede leven te geven in de 
vorm van onze tafels en meubels.
Duurzaam zit hem voor ons ook in de levensduur. Wij 
gaan niet voor elke 5 jaar een nieuwe tafel maar 5 
generaties per tafel.

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

Wegens succes verlengd

De ruwe bladen van de actie van vorige week worden in-
middels door de nieuwe, trotse eigenaren liefdevol ver-
werkt tot droomtafels. Veel plezier ermee, we verheugen 
ons op de foto’s!

Voor iedereen die ook een stoer en uniek blad in zijn tuin 
of huis zou willen daarom dit Paasweekend een nieuwe 
actie! 5 ruwe Eiken bladen van meer dan 3 meter lang en 
tot 80 cm breed met aan één kant een rechte zijde. Ideaal 
voor bijvoorbeeld stoere bar- of werkbladen in een buiten-
keuken!

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

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


