
Schoten - In het 
park van het 17e eeuwse 
Kasteel Calesberg stond 
een zogenaamde ‘Drieling-
boom’: 3 samen geplante 
en opgegroeide Platanen. 
Bomen die dermate dicht 
bij elkaar staan, zijn op 
diverse manieren met 
elkaar verbonden en van 
elkaar afhankelijk. De 
wortels houden elkaar 
vast, de takken van de 
bomen vormen samen één 
gigantisch bladerdek en 
iedere boom neemt ‘zijn’ 
windrichting voor zijn 
rekening als het aankomt op 
stormen om de andere twee 
te beschermen. Samen sta 
je sterk en pal aan de rand van de vijver 
groeiden de drie de afgelopen eeuwen dan 
ook uit tot reusachtige, beeldbepalende 
bomen in het kasteelpark.

December 2020 viel er onverwachts eentje 
in de vijver, de andere twee uit balans 
achterlatend. Omwille van de veiligheid van 
het kasteel en zijn bezoekers werd na een 

boomonderzoek besloten 
dat de kap van de andere 
twee helaas onvermijdelijk 
was. Wij werden benaderd 
of we deze bomen een 
tweede leven konden 
geven en hebben deze 
kans uiteraard vereerd en 
vol overgave aangegrepen. 
Met grote, gezamenlijke 
inzet hebben we de bomen 
zo optimaal mogelijk weten 
te behouden waarna 
Numan Transport ze af kon 
voeren naar de zagerij. Om 
de cirkel rond te maken, zijn 
op dezelfde plek nieuwe 
bomen geplant die in de 
komende eeuwen wellicht 
weer uit zullen groeien 

tot net zulke grote en indrukwekkende 
exemplaren als hun voorgangers.

De bomen hadden ook nog een interessante 
verrassing in hun binnenste, nauw 
verbonden aan het verleden van het 
kasteel… 

Benieuwd wat we vonden in deze stammen?
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De vorige editie ging anders dan gepland, wat op zich dan wel weer 
tekenend is voor het afgelopen jaar. Per ongeluk werd editie 7 nogmaals 
afgedrukt in plaats van deze nieuwe. De vorige tafel van de maand was dan 
ook wel heel bijzonder, geeft niks dat hij een keertje extra in het zonnetje 
gezet werd. Maar nu dan toch wel weer gewoon een nieuwe.

Ook bij bomen gaat het vaak anders dan gepland en daarom als tafel 
van de maand dit blad van een stokoude Eik, afkomstig van een bijna 
1.000 jaar oud kasteel in Beieren. (Des te toepasselijker dat hij een nieuw 

thuis gevonden heeft in Oud Beijerland!) Duidelijk is te zien dat er eeuwen 
geleden een enorme tak afgebroken is wat een groot litteken voor de rest 
van zijn leven heeft achtergelaten. 

Zijn alle boomstamtafels altijd zo grillig?! Nee, zeker niet. Sterker nog, er is 
sowieso geen enkele andere die er zo uit ziet als deze tafel. Dat maakt een 
boomstamtafel ook zo mooi. Je kiest een tafel die het beste bij jou past en 
je kunt er zeker van zijn dat hij uniek is!

Ok, eigenlijk was het dus ‘Vorige maand bij XXL’ maar wederom dusdanig 
indrukwekkend dat het ook nog wel een maandje later mag.

Aan de oever van een rivier is doorgaans een prettige plek, 
zeker voor een boom. Al heeft ook dit voordeel natuurlijk 
weer een nadeel...

Krankenhagen, Nedersaksen 
- In het dal van de rivier de 
Exter in Nedersaksen staat 
een oude watermolen. 
Aangezien molens om de 
zoveel jaar nieuwe eiken 
balken nodig hebben, was 
het gebruikelijk rondom een 
molen diverse grote Eiken 
te laten groeien waarvan 
dan de meest geschikte 
uitgekozen werd voor het 
benodigde hout. Zo ook bij 
de molen in Krankenhagen, 
ware het niet dat deze molen 
al heel lang buiten gebruik 
is . De overgebleven eiken 
die niet meer nodig waren 
voor hun hout zijn dan ook 
tot reusachtige exemplaren 
uitgegroeid.

Voor bomen geldt over het 
algemeen hoe meer licht en 
water, des te groter hij wordt. 
De allerdikste stond dan ook 
pal aan de oever met zijn 
wortels zelfs half in het water. 

Beter kan niet zou je zeggen 
maar toch.. Wortels hebben 
ook zuurstof nodig dus aan de 
waterkant waren de wortels 
zwakker dan de andere kant 
en na ongeveer 250 jaar 
bleek de zoveelste storm 
dan ook helaas te sterk voor 
deze reus. De boom viel in de 
rivier, daarbij de naastgelegen 
brug in zijn val meenemend. 
Vanwege de lastige plek, de 
enorme afmetingen en het 
bijbehorende gewicht moest 
helaas besloten worden de 
boom in stukken te zagen en 
aan de overkant aan de kant te 
trekken. Toen wij een half jaar 
later deze boom vonden, was 
het dan ook niet eenvoudig 
om hem mee te nemen.

Benieuwd hoe we dat toch 
voor elkaar hebben gekregen? 
En hoe we deze Eik een tweede 
leven geven? Neem contact op 
en wellicht gaat het verhaal 
van deze Eik verder bij jou 
thuis…

In de vorige editie legden we uit dat het om jou en jouw wensen draait.

06-25184466 info@xxlboomstamtafels.nl www.xxlboomstamtafels.nl @xxlboomstamtafels
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Wat kun je verwachten bij XXL?

De boomstam was iets te lang voor de kamer 
maar van het reststuk zijn nog twee bijzettafeltjes 
gemaakt, leuk toch!?

Dat klinkt leuk, zul je misschien zeggen maar wat kan ik dan verwachten?

Zoveel mogelijkheden. En dat zijn het ook, want het is allemaal mogelijk en het één hoeft het 
ander niet uit te sluiten.

Na het uitzoeken van een mooi blad dat we nu aan het afwerken zijn, noemde de klant het 
een ‘Feel good-tafel’. Een heel mooi compliment vonden we.

Laten we bij de kern beginnen, jouw wens. 
• Je hebt interieurplannen en daarin heb je een beeld van een mooie boomstamplank
• Je hebt ergens iets moois gezien maar wilt het wel op jouw manier
• Je wilt de natuur in huis halen maar uiteraard wel verantwoord en duurzaam
• Je wilt een echte boomstamplank maar het moet wel praktisch zijn
• Je wilt een natuurlijke plank als eyecatcher in je interieur maar het moet wel kloppen

Wat kun je verwachten als je contact met ons opneemt? 
• Een grove prijsindicatie van tevoren als je dat prettig vindt
• Een afspraak in de showroom in Heinenoord om de mogelijkheden live te bekijken en 

te bespreken
• We vormen samen een goed beeld van je wensen en ideeën aan de hand van de vele, 

kant-en-klare voorbeelden (Misschien vinden we wel meteen de ideale plank?)
• In de opslagloods zoeken we samen de perfecte plank voor jouw project uit en 

bespreken hoe we die gaan omtoveren tot jouw ideale plank
• Wij gaan aan de slag en houden je op de hoogte van de vorderingen
• We maken een afspraak voor de levering
• Je geniet van jouw unieke meubel op maat

Wil jij ook zo’n ‘Feel good–tafel’ ?

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.


