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Tafel van de maand

Deze maand bij XXL

Duurzaam en 
lokaal

Uniek en 
handgemaakt

De natuur in huis Bomen met een 
verhaal

Van klein tot 
grootst

Streefkerk - Met weer maximaal 4 mensen op 
bezoek komt de tafel van deze maand nu goed 
van pas. Een grote Esdoorn uit Heeze (uiteraard uit 
één stuk) steelt hier de show. Mooi licht van kleur, 
een tafel met een praktisch model maar wel lekker 
natuurlijk van vorm en tekening, echt een tafel met 
‘leven’ erin. 

En er kan ook zeker aan geleefd worden! 

We hebben de tafel gelakt met onze ultramatte 
2-komponentenlak voor maximale bescherming 
en gebruiksgemak maar wel met volledig behoud 
van de natuurlijke uitstraling. Tel daarbij op 
een supersterk, stabiel en strak zwart onderstel 
waar altijd plek is voor meer stoelen en succes is 
gegarandeerd!

Ipenrode, Heemstede - We krijgen vaak de vraag waar al 
die XXL boomstammen toch allemaal vandaan komen. Toch 
zeker uit de tropen want hier groeit zoiets toch niet?! 
Nou, toch wel hoor. Het is alleen de kunst ze te vinden op 
het juiste moment en ze vervolgens op te halen. Soms is het 
eerste het lastige, soms (ook) het tweede. 

In het geval van de boom waar dit verhaal over gaat, was het 
vinden duidelijk niet het probleem. Op Landgoed Ipenrode 
was een 300 jaar oude Eik omgewaaid en de eigenaar wilde 
deze gelukkig een mooie bestemming geven, wat voor ons 
een heel makkelijke keuze was: die willen we wel! 
Tot zover het makkelijke deel.

Het moet ook niet te gemakkelijk zijn dus we waren dan ook 
bijzonder opgetogen te horen dat de stam wel in de tuin 
lag maar om preciezer te zijn in de tuinvijver en die alleen 
toegankelijk was via een onverharde weg…

De details over hoe we de stam opgehaald hebben, vertellen 
we je graag een keer in de showroom maar voor nu alvast een 
kleine samenvatting.

De gezaagde bladen van deze Eik en de verhalen die hij nu al 
opgeleverd heeft, waren alle moeite in ieder geval meer dan 
waard!
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“Heb een omgevallen eik in de tuin 

liggen van 1,5 meter dik, interese?”


