
Bij een boomstamtafel wordt uiteraard al 
snel aan een eettafel gedacht, maar daar 
stopt het natuurlijk niet. Zo veelzijdig 
als bomen zijn en zo veelzijdig als hout 
is, zoveel toepassingen zijn er ook te 
bedenken voor onze boomstamplanken als 
het gaat over het inrichten van bijvoorbeeld 
kantoren. En dat met 100% verantwoord 
en lokaal hout met een verhaal! Van kleine 
bureaus tot enorme 
vergadertafels, van 
een mooie plank bij 
de koffiecorner tot 
alle kantinetafels, van 
sfeervolle lampen 
tot een spectaculair 
stuk hout als 
wanddecoratie, het 
kan allemaal. 

Waarom hout? 

Hout is prachtig om te zien en heeft altijd 
een natuurlijke en warme uitstraling 
waardoor het bijdraagt aan een prettige 
werkomgeving. Door het unieke 
karakter van iedere houtsoort en iedere 
afzonderlijke plank, is het ook mogelijk 

om duidelijk je eigen touch te geven aan ieder 
meubel. Wil je een stoere, robuuste uitstraling 
of ga je juist voor strak en elegant?  Wil je een 
ontvangsttafel voor je klanten waar je eerst 50 
minuten over de tafel kunt praten en de laatste 
10 minuten een deal sluit? Of wil je gewoon een 
functionele, praktische tafel maar wel eentje 
met een volledig verantwoorde herkomst?

Want ook dat is 
natuurlijk heel belangrijk 
bij het inrichten van een 
bedrijf. In 2050 moet 
Nederland volledig 
circulair zijn en wat is 
er meer circulair dan 
lokaal hout gebruiken, 
afkomstig van bomen 
die sowieso weg 
moesten?

Samen maken we er vervolgens meubels 
mee die nooit zullen vervelen en eeuwen 
mee kunnen! Heb jij (ver)bouwplannen en 
zou je graag even willen ‘bomen’ over wat 
we voor jouw inrichting kunnen betekenen? 
Neem dan eens contact op en kom langs!                  
Hier alvast wat inspiratie..
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Torensteepolder, Numansdorp    -    Als tafel van de maand deze iep die 
zijn hele leven de Hoeksche Waard niet uit is geweest. Bijna 100 jaar oud, 
afkomstig van de polder in Westmaas heeft deze boom een tweede leven 
gekregen in de polder in Numansdorp. Door zijn slanke vorm en riante 
lengte van meer dan 3 meter een heel chique en elegant blad. 

Voor tafelpoten kiezen we meestal voor funtionaliteit; stabiel, sterk, 
compact en strak waarbij alle aandacht op het blad blijft. In dit geval liet 
het bescheiden aantal stoelen echter veel ruimte voor een bijzondere set 
tafelpoten die ook echt gezien mogen worden.
Wat vind jij van dit plaatje?

Suckow, Oost-Duitsland - 
Soms hebben onze bomen 
al een naam, soms geven we 
ze zelf een naam gaandeweg 
het proces van boom tot 
boomstamtafel. Misschien 
vanwege de bijzondere 
herkomst of wat we hebben 
meegemaakt bij het ophalen 
maar het kan ook het leuke 
contact zijn met de eigenaar. 
Er zijn net als bij de meeste 
onderdelen van ons werk 
geen vaste regels voor, we 
bedenken en improviseren het 
meestal ter plekke. Een XXL 
boomstamtafel ontstaat, hij 
wordt gecreëerd. 

Niet door ons, althans niet 
door ons alleen. De eigenaar 
van de boom besluit (beseft!) 
dat een gevelde boom het 
waard is om er moeite voor 
te doen de boom niet als 
brandhout te laten eindigen, 
door een speling van het lot 
komt de boom in ons vizier, 
een transporteur is bereid de 
moeite te doen de boom voor 
ons op te halen, wij zagen zo 
mooi mogelijke planken uit de 
stam en de uiteindelijke échte 
held in het verhaal besluit dat 
hij of zij zo’n plank als tafel een 
nieuw thuis wil geven.
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Over duurzaam en circulair 
ondernemen gesproken
Wist je dat... XXL ook kantoren inricht?

Wat me terug brengt bij het verhaal van een 175 jaar oude Eik, 
genaamd Anna. Bijzonder niet alleen vanwege haar leeftijd 
en formaat maar ook door een Maanring in het hout, een 
geheimzinnige, ringvormige verkleuring in de stam. 

Met in de hoofdrol:

                         (…) (nieuwe eigenaar van de tafel/held)
                    ‘Anna’   (Eikenstam van 175 jaar)
      Anna Bremer (eigenaresse van de boom)
     Freek Numan (transporteur die de stam mee kon nemen op  
  een rit vanuit Scandinavië)
        XXL (als zichzelf)

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Stay tuned..


