
 Het Weeltje.  
 

 

Tafels en banken 

 van hout hebben 

 sfeer en geven een goed gevoel. 

 

Wat doen wij voor u? 

Wij ontwerpen en maken al jaren samen met onze klanten oplossingen in hout e.d. voor interieurs, 

tafels/banken e.d. voor binnen en buiten vaak uit hergebruikt hout maar ook compleet uit bomen 

gezaagde bladen.  In onze ambachtelijke werkplaats kunnen we e.a. op maat maken,  maar ook door 

samen te werken met de plaatselijke smid e.d. voor bijvoorbeeld een metalen onderstel.  Uiteindelijk 

ontstaat er dan telkens weer een uniek product. Wij leveren echter nooit een kant en klaar product, u 

zult altijd e.a. zelf moeten maken/afwerken. 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

We hebben geen showroom dus alles wat we ontwerpen en maken is maatwerk, toegespitst op uw 

wensen en eisen.  U krijgt altijd een vaste prijs dus geen verassingen achteraf.  

Wat wij van u willen weten? 

Graag vernemen wij de maten die u wenst of u vraagt ons 

advies hoe groot een tafel/bank moet worden. Welk soort 

hout u wilt maar ook andere materialen zoals bijvoorbeeld een stalen onderstel.   

Eventueel alleen het hout of een blad is ook mogelijk. 

Welke houtsoorten zijn er zoal? 

We hebben wij (honderden  jaren) oud eiken hout  

gezaagd uit oude gebinten afkomstig van gesloopte 

boerderijen/schuren in Nederland. Ook oude eiken 

wagonplanken hebben we altijd op voorraad. 

Onderstellen/tafelpoten leveren we alleen van metaal of hout 

maar altijd in overleg qua mogelijkheden. 

 

 

 

 



Buiten of binnen? 

Voor buiten is het best om met eiken boomstambladen 

te werken omdat dit buiten het meest duurzaam is. 

Binnen is het raadzaam om met boomstambladen of 

oude wagonplanken te werken omdat dit wagonhout al 

wat langer heeft gedroogd en door de jaren uitgeloogd 

is. Al ons oude hout is behandeld tegen houtworm e.d.   

 

 

 

Krimpen/uitzetten van massief hout. 

Hout  is een natuurproduct wat reageert op luchtvochtigheid. Dus zodra de omgeving sterk veranderd 

(dat kan zowel binnen als buiten) zal hout gaan reageren en soms onvoorspelbaar. Natuurlijk 

gebruiken wij onze meer dan 35  jaar ervaring met hout om deze effecten zoveel mogelijk te 

voorkomen. Maar het feit dat het deze eigenschappen heeft is natuurlijk ook  de charme van het 

toepassen van massief hout!   

Onderhoud? 

Buiten het best in het voorjaar met groene zeep en wat bleek schoon schrobben. Kijk uit met een 

hogedruk reiniger, dit werkt snel maar uw blad of zit gedeelte wordt hier erg ruw van.  

Zet poten nooit rechtstreeks op aarde/zand maar altijd op tegels.  Buiten is het beter als meubels wind 

en in mindere mate zon/regen krijgen, zodoende is het onaantrekkelijker voor groen aanslag en 

schimmels.  Binnen kunt u het best hout behandelen met blanke bijenwas. Buiten eventueel beitsen of 

oliën, maar als u geen onderhoud wil dan kunt u het gewoon laten vergrijzen. De levensduur zal hier 

niet direct onder lijden. 

Wilt u liever zoveel mogelijk zelf doen?  

Zelf doen geeft altijd de meeste voldoening. Ook hier leveren wij u maatwerk. Wij leveren de 

materialen van volledig ruw tot volledig bewerkt zodat het bijvoorbeeld alleen nog door u gemonteerd 

moet worden. 

 

 

 

 

Wat nu?  

Het beste is dat u eens bij ons langskomt om de ruwe 

materialen met eigen ogen te zien. Wel even bellen voor 

een afspraak want we zijn niet altijd aanwezig!  

 



 

Prijsindicaties 

Tafels rond Euro 350,00 en 685,00 voor normale afmetingen (ca 180 – 200 lang bij 80 – 90 cm breed)  

Losse bladen ook mogelijk, bijvoorbeeld massief eiken blad 220x100x8cm dik Euro 499,00 – 599,00  

Banken vanaf 60 euro.  Soms hebben we smalle/korte boomstambladen liggen vanaf 100,00 euro, 

maar ook schijven vanaf Euro 50.00.  Tafelbladen van (echte!) oude eiken wagonplanken ca 750 euro 

tot 270 cm lengte 90-100 cm breed. Metalen onderstellen vanaf Euro 135.00 per tafel. 
 

     Oude eiken wagonplanken                                      Boomstambladen op zwaar metalen onderstel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indien er nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u ons altijd bellen of mailen 

Hartelijke Groeten, 

 Het Weeltje 

  Ronald Molendijk 

Prijzen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en op basis van meest recente 

inkoopprijzen 

Hout is natuurlijk materiaal en kan tijdens drogen/nat worden krimpen of uitzetten en mogelijk 

vervormen/scheuren. Wij proberen altijd e.a. op basis van onze lange ervaring zoveel 

mogelijk te voorkomen, maar uiteindelijk is de natuur de baas. 

Internet  

Website http://www.hetweeltje.nl 

Facebook http://facebook.com/hetweeltjehout   

Pinterest http://www.pinterest.com/ronaldmolendijk/boards/  

Log http://twitter.com/ronaldmolendijk 

 

Het Weeltje  

Houthandel Zagerij en Maatwerk 

Weeldijk 9 4759CD Noordhoek Tel. 0168-404366  Mobiel 06-36432183 
KVK 54152828  

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 

Op al onze leveringen, diensten en offerte's zijn onze Algemene en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van 

een aanbieding of het doen van een bestelling betekent dat u deze Voorwaarden accepteert. Zowel onze Algemene als 

http://www.hetweeltje.nl/
http://t.co/RNupbJhk1r
http://www.pinterest.com/ronaldmolendijk/boards/
http://twitter.com/ronaldmolendijk


Leveringsvoorwaarden kunt u op downloaden op;  

http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf              http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf 

http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf
http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf

