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Houthandel Zagerij en 

Maatwerk 
Weeldijk 9 

4759CD Noordhoek  
Mob.   06-36432183 

Eml:  info@hetweeltje.nl 
 

            

Op natuurlijke wijze samengesteld 

blad 

Het Weeltje  
Boomstambladen info, prijzen en voorraad. 

 

Wilt u een boomstamblad of plank 

“zwevend” ophangen?  Vraag naar onze 

eenvoudige oplossing! 

tel:06-36432183
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3: Bezorgen mogelijk op basis van Google Maps 

uw postcode en onze postcode. Tarief Euro 

1,30 per km .  U betaalt alleen de kilometers 

voor  enkele reis.  

U moet zelf de plaat lossen van onze trailer!  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beste Klant,  
• Het is mogelijk een deel van een eiken blad te kopen mits er minimaal 1 strekkende meter overblijft 
• Dit is momenteel onze voorraad massieve platen 

• Alle maten zijn circa en in m1 (voorbeeld 1.20 = circa 120 cm) tenzij anders aangegeven 
• Breedte1 en Breedte 2 zijn de individuele breedtes van de plaat aan beide uiteinden gemeten. Dit omdat een 

boomstam meestal taps toe loopt. Tezamen met de 2 online foto’s van het blad kunt u dan ongeveer bepalen hoe de 
variatie van de maat is. 

• B maat; Dit is de prijsbepalende breedte maat. Dus een hoge B maat betekent of meer volume of bijzonder blad (B is 

soms een hogere gemiddeld breedte soms bijvoorbeeld een bult in het blad.  
• 2 Foto’s beschikbaar van elk blad;  

o Volg de hyperlinks die per houtsoort staan genoemd. Het is mogelijk dat er meer foto’s zijn als bladen op 
voorraad, dit komt omdat foto’s enkel worden bijgewerkt als er weer nieuwe voorraad is.   

o Platen vertonen soms zwarte vlekken, natte plekken van regen e.d. op de foto’s.  D.m.v. schuren verdwijnen 

deze vlekken! 
• Verwacht; Dit betekent dat er concreet bomen of platen zijn aangekocht die worden/zijn gezaagd en dus op termijn 

beschikbaar komen. 
• Reserveren is mogelijk tegen aanbetaling. Alternatief is optie (Dan proberen wij u telefonisch te bereiken). Opties 

vervallen na 1 week. 

• Let op:  Wij zijn een houthandel-zagerij en dus geen meubelmaker of woninginrichter. Ook al laat u ons alle mogelijke 
bewerkingen doen, het blijft altijd een halffabricaat wat u bij ons koopt.  
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Zeer belangrijk om te weten; 
• Al in deze folder vermelde platen zijn vers gezaagd hout (ook wel groen hout genoemd) soms met schors. Dus als u 

onze bladen platen koopt dan (best  na verwijderen van schors e.d.) altijd behandelen tegen houtworm e.d.  

(Bijvoorbeeld HG houtworm middel, verkrijgbaar in bouwmarkt) 

• Al in deze folder vermelde platen zijn soms van vers gezaagd hout en soms winddroog.  Dit hout zal dus gaan 
krimpen en mogelijk vervormen/scheuren tijdens uitdrogen. Onderzijde dus het best z.s.m. voorzien van zware 
metalen profielen om dit droog effect zo veel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld zwaar T of hoekprofiel  (dikke 

schroeven en eventueel lijmen). En/of in combinatie met een speciaal geconstrueerd metalen onderstel. 
• Als de platen nat/vers gezaagd hout zijn; Indien u graag met harde lakken werkt, dan best om dit pas na 1 a 1,5 jaar 

te doen.  In eerste instantie (tot 1 a 1,5 jaar) het hout best beschermen (tegen vlekken e.d.) met simpele  olie, beits 
of  een *bijenwas(*bij ons verkrijgbaar) Winddroog hout kan meestal worden gelakt met houtbeits e.d. 

• Wacht met bestellen van (metalen) onderstel totdat u het blad heeft geschuurd! 
• Mocht onverhoopt het blad storend vervormen dan is het mogelijk dat wij het blad voor u (tegen kostprijs) opnieuw 

vlakken. Ook hier geld best 1 a 1,5 jaar wachten tot blad is uitgewerkt. 
• Epoxy lagen aanbrengen; Kan pas als blad is uitgedroogd. Raadpleeg vooral een deskundige op dit gebied!  
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VOORRAAD EN PRIJSLIJST IEPEN/OLM BOOMSTAMBLADEN 

Label lengte Breedte 1 Breedte 2 B Prijs Bijzonderheden 

1384 2,04 0,80 0,83   €       275,00   

1385 2,04 0,82 0,88   €       285,00   

       

      
 

       

       

       

       

       

      
 

 
 

 
 
  

2 detail foto’s van ieder Iepen  blad zijn 

beschikbaar op:  

https://goo.gl/photos/kfzsCDMn76yJ7PqA9 

Iep 

https://goo.gl/photos/kfzsCDMn76yJ7PqA9
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VOORRAAD EN PRIJSLIJST POPULIER BOOMSTAMBLADEN 

Label lengte breedte 

1 

breedte 

2 

B Prijs Bijzonderheden 

1437 2,49 0,92 0,87   €       440,00   

1353 2,50 0,92 0,89   €       445,00   

1436 2,49 0,93 0,89   €       450,00   

1440 2,53 0,91 0,88 0,87  €       460,00   

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
  Populier  

2 detail foto’s van ieder populieren  

blad zijn beschikbaar op:    

https://goo.gl/photos/PKW85FzsXtM97Dvy5 

Onderstel gemaakt van oud trekwerk van 

spoorwagon. Vraag naar meer info en prijzen 

https://goo.gl/photos/PKW85FzsXtM97Dvy5


7: 

  

Eik 

Eik Eik 

        Eiken bladen 
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 VOORRAAD/PRIJSLIJST EIKEN BOOMSTAMBLADEN van 8 cm dik 

Label 
lengte 

breedte 

1 

breedte 

2 
B Prijs Bijzonderheden 

1378 1,13 0,68 0,63  € 113,00 + 
1361 1.06 0.75 0.75  € 130,00  
1447 3,30 1,04 0,78 1,04 € 220,00 DC 
1448 3,30 1,04 0,88 1,04 € 225,00 DC 
1458 3,33 1,05 0,84 1,05 € 235,00 DC 
1132 1.58 1.01 0.97  € 265.00  

1039 3,40 1,02 0,82 0,86 € 525,00 + 

1040 4,03 0,96 0,67 0,70 € 650,00 * 

1041 4,00 0,96 0,64 0,78 € 670,00 * 

1359 3,09 0,92 0,81 0,82 € 830,00  

1243 3,16 0,88 0,85 0,83 € 845,00  

1451 3,12 0,96 0,82 0,87 € 880,00  

1460 3,15 0,95 0,90 0,76 € 890,00  

1420 3,14 0,95 1,23  € 920,00  

1455 3,31 0,96 0,78 0,88 € 940,00  

1459 3,15 1,00 0,97 0,85 € 960,00  

1267 2,93 1,07 1,40 1,09 € 985,00  

1445 3,56 0,98 0,82 0,82 € 990,00  

1128 3,58 1,00 0,97  € 995,00  

1131 3,59 1,02 0,98  € 1025,00  

1452 3,53 1,07 0,85 0,90 € 1.075,00  

1446 3,56 1,06 0,89 0,93 € 1.095,00  

1453 3,55 1,12 1,02 1,00 € 1.175,00  

Alle platen zijn ruim 8 

cm dik tenzij anders 

aangegeven. 

Het is mogelijk een deel van een eiken blad 

te kopen mits er minimaal 1 strekkende 

meter overblijft 

https://goo.gl/photos/QTQNHArvEAzXAayC8
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VOORRAAD/PRIJSLIJST EIKEN BOOMSTAMBLADEN van 6 cm dik 

Label lengte breedte  

1 

Breedte 

 2 

B Prijs Bijzonderheden 

L1195 1,00 0,90 0,85   €          95,00   

L1227 0,99 0,95 0,82   €       100,00   

L1341 3,57 0,74 0,68 0,73  €       165,00  GERESERVEERD 

L1231 2,51 0,84 0,83   €       195,00   

L1235 1,80 0,76 0,83   €       245,00   

L1342 3,50 0,76 0,75   €       250,00   

L1340 3,58 0,81 0,77   €       270,00   

L1212 2,00 0,83 0,86   €       290,00   

L1339 3,56 0,90 0,85   €       350,00   

L1338 3,55 0,92 0,91   €       360,00   

L1335 2,50 0,82 0,80 0,88  €       370,00   

L1423 2,74 0,89 0,83 0,93  €       505,00   

L1261 2,80 0,73 1,16   €       540,00  Bureaubladvorm 

L1259 2,81 0,72 1,18   €       550,00  Bureaubladvorm 

L1258 2,81 0,72 1,20   €       560,00  Bureaubladvorm 

  

Wilt u een boomstamblad of 

plank “zwevend” ophangen?  

Vraag naar onze eenvoudige 

oplossing! 

2 detail foto’s van ieder 6 cm dik blad 

zijn beschikbaar op:   

https://goo.gl/photos/yH4ymwdhzNNzE1B77 

Het is mogelijk een deel van een eiken blad 

te kopen mits er minimaal 1 strekkende 

meter overblijft 

https://goo.gl/photos/yH4ymwdhzNNzE1B77
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EIKEN BOOMSTAMPLANKEN EN BREDE GEKANTRECHT EIKEN PLANKEN 

 

Kijk voor (zo actueel mogelijk) onze voorraad via www.hetweeltje.nl  

in onze Houtoutlet 

 

Voor bijvoorbeeld vensterbanken, zwevende planken e.d. 

 

  

Boomstamplanken 

Wilt u een 

boomstamblad of plank 

“zwevend” ophangen?  

Vraag naar onze 

eenvoudige oplossing! 
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1 detail foto’s van iedere stamschijf beschikbaar 

op:   https://photos.app.goo.gl/LvVSe2pd4JeDwsWUA 

SPECIALS!  

Zwaar robuust eiken blad 

Label lengte  breedte 1 breedte 2 Gewicht  dikte Prijs Opmerkingen 
L1500 2,58 1,10 1,50 Ca 1235 kg 0,38 € 2535.00 Meer foto’s op aanvraag 

 

 

 

Unieke stam schijven  

Label lengte  breedte  Dikte Houtsoort  Prijs  Opmerkingen 

L1191 0,90 0,65 0,18 Wilg € 69,00  

L1329 0,90 0,75 0,14 Wilg € 70,00  

       
 

Let op: We hebben ook kleinere schijven van circa 40 cm doorsnede voor Euro 12.00 per stuk (zie foto 

d.m.v. bovenstaande link)  

https://photos.app.goo.gl/LvVSe2pd4JeDwsWUA
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MOMENTEEL GEEN VOORRAAD 

HELE STAMMEN alleen voor bedrijven. 

 

Winddroge stammen gezaagd op voorraad  

Het 
Weeltje    Houthandel Zagerij  Noordhoek       

T. 0168-404366 email info@hetweeltje.nl     

           

lengte links  rechts midden aantal 6 of 8 dik 
aantal 
5 dik 

aantal 3 
dik label prijs per m3 

ca 
m3 

           

           

           

           

Bezichtiging van de stammen is mogelijk op afspraak 

• Meerdere foto’s zijn beschikbaar op aanvraag  

• Hele stammen levering België*, Nederland mogelijk  

*btw vrijstelling mogelijk, indien aan voorwaarden kan worden voldaan 

 

 

 

 

 

mailto:info@hetweeltje.nl
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ZWARE METALEN ONDERSTELLEN 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud 

 
METAAL 

U Model voor eettafel 

Kokerprofiel 10x10 cm                            blank(onbehandeld) metaal Euro 195.00 per tafel  

Kokerprofiel    6x6  cm                            blank(onbehandeld) metaal Euro 195.00 per tafel  

                                       ook mogelijk  voor lage salontafel 6x6 cm   Euro 135.00 per tafel 

Kokerprofiel    2,5x2,5 cm                            blank(onbehandeld) metaal Euro 170.00 per tafel 

(Alle U modellen  worden geleverd met insteek rubberen doppen voor op de vloer)  

Kruis (X) Model of Trapezium Model 

Kokerprofiel 10x10cm                            blank(onbehandeld) metaal Euro 242.00 per tafel 

Kokerprofiel   6x6  cm                            blank(onbehandeld) metaal Euro 195.00 per tafel 

                                      ook mogelijk  voor lage salontafel 6x6 cm   Euro 150.00 per tafel 

Kokerprofiel 15x5 cm                             blank(onbehandeld) metaal Euro 320.00 per tafel 

Coaten van onderstellen in blanke lak 

Alle bovenstaande modellen                                                            Euro 100.00 per tafel 

Alternatief: 1 x pot blanke metaal-was op basis van bijenwas 

(met deze bijenwas kunt u ook het houten blad behandelen)             Euro  15.00 per pot 

Profielen 

 

Metalen hoeklijnen zwaar (30x30x5) Euro 8,00 per meter 

Metaal plat zwaar (50x6) Euro 8.00 per meter 

Metalen T- profielen zwaar (60x30x6) Euro 20,00 per meter  

  

Voorbeeld  X model  

metalen onderstel 

Voorbeeld  X model \ 

metalen onderstel 

kokerprofiel 15-5cm 

Bijenwas 
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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   
Log http://twitter.com/ronaldmolendijk 

               
Het Weeltje  

Houthandel Zagerij en Maatwerk 
Weeldijk 9 

4759CD Noordhoek  
Mobiel 06-36432183 

Email info@hetweeltje.nl 
               
               

 
 
 
 
 
 

KVK 54152828  
 

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 Leveringsvoorwaarden kunt u op downloaden op;  

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

http://www.hetweeltje.nl/
http://www.facebook.com/hetweeltjehout
http://twitter.com/ronaldmolendijk
tel:06-36432183
http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf
http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf

