
De Klusprofessor kiest voor Hollands hout uit 
verantwoord beheerde Nederlandse bossen van 
Staatsbosbeheer. Hollands hout is duurzaam 
met een plus, het heeft geen milieu belastende 
reis door de wereld gemaakt.

KLUSPROFESSOR #29

Boomstamtafel 180 cm
• 2x Boomstamplank geschaafd
  (4 x 45 x 180 cm)
• 3x Paal lariks/douglas bezaagd
  (10 x 10 x 300 cm)
• 2x Regel lariks/douglas geschaafd
  (4,4 x 6,8 x 240 cm)

Boomstamtafel 250 cm
• 2x Boomstamplank geschaafd
  (4 x 45 x 250 cm)
• 3x Paal lariks/douglas bezaagd
  (10 x 10 x 300 cm)
• 3x Regel lariks/douglas geschaafd
  (4,4 x 6,8 x 240 cm)

Bovendien heb je voor beide afmetingen nodig:
• Schroeven:
 6x 150 (voor stap A en A en A B - 20 st)  -  5x 50 (voor stap C - 6 st)  -  6x 70 (voor stap E - 12 st)
• Bitjes:
 1x T25  -  1x T30

Of je nu twee rechterhanden hebt of wat minder ervaring met klussen, deze boomstamtafel 
maak je zelf. Volg de instructies van de Klusprofessor en in een handomdraai zit je aan je 
eigen tafel!
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KLUSPROFESSOR #29

• Onderstel met Cortenstalen frame.
• Onderstel van Celfi x® palen 9 x 9 x 300 cm 
 en regels 4,5 x 7 x 240 cm. 

Montagetips
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 

advies de gaten voor te boren.
• Omdat er grote schroeven in het hout 

gedraaid worden (15 cm), raden we aan om 
ze met een sterke accuboormachine in te 
draaien, of met een boormachine met snoer 
(220 volt). 

• Ontstaat er alsnog 1-2 mm ruimte tussen 
de delen, draai de schroeven nog even terug, 
en draai ze vervolgens opnieuw erin. Je zult 
zien dat de delen hierdoor strakker op elkaar 
aansluiten.  

• Je kunt ook watervaste of PU lijm gebruiken, 
zodat er geen speling tussen de delen ontstaat.

• Eventuele ruwe delen kunnen nageschuurd 
worden. 

• Mocht er hars ontstaan dan kan dat worden
 weggehaald met terpentine.

Je boomstamtafel maak je van Hollands lariks en douglas hout uit duurzaam beheerde Nederlandse
bossen. Het tafelblad bestaat uit twee grote delen. Daardoor is de werking van het hout groter 
dan bij een tafel met smalle planken. Hoe meer blootstelling aan weer en wind, hoe groter de 
werking. Scheurvorming is mogelijk, maar dat geeft je tafel juist karakter en een rustiek uiterlijk!

Monteer de lange balken aan beide
zijden tussen de zijframes

Monteer de balk midden onder aan 
beide zijden aan de zijframes
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Leg de planken
op een schone

ondergrond 2 cm 
van elkaar, met
de ruwe zijde
naar boven

Schroef beide
latjes vast

Leg de planken op de tafel
(geschaafde zijde boven)

Schroef het onderstel aan de
planken vast

Verdeel de speling tussen de latjes 
en het onderstel gelijkmatig

Montagetips
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Nr. Onderdelen tafel Afmeting 180 cm Afmeting 250 cm Aantal
2 Tafelpoot 10 x 10 x 71 cm 10 x 10 x 71 cm 4 Tafelpoot 10 x 10 x 71 cm 10 x 10 x 71 cm 4 Tafelpoot 10 x 10 x 71 cm 10 x 10 x 71 cm 4 Tafelpoot 10 x 10 x 71 cm 10 x 10 x 71 cm 4 Tafelpoot 10 x 10 x 71 cm 10 x 10 x 71 cm 4
3 Dwarsligger boven en onder 10 x 10 x 56 cm 10 x 10 x 56 cm 4 Dwarsligger boven en onder 10 x 10 x 56 cm 10 x 10 x 56 cm 4 Dwarsligger boven en onder 10 x 10 x 56 cm 10 x 10 x 56 cm 4 Dwarsligger boven en onder 10 x 10 x 56 cm 10 x 10 x 56 cm 4 Dwarsligger boven en onder 10 x 10 x 56 cm 10 x 10 x 56 cm 4
4 Balk midden onder 10 x 10 x 140 cm 10 x 10 x 210 cm 1 Balk midden onder 10 x 10 x 140 cm 10 x 10 x 210 cm 1 Balk midden onder 10 x 10 x 140 cm 10 x 10 x 210 cm 1 Balk midden onder 10 x 10 x 140 cm 10 x 10 x 210 cm 1 Balk midden onder 10 x 10 x 140 cm 10 x 10 x 210 cm 1
5 Balk (regels lange zijde frame blad) 4,4 x 6,8 x 140 cm 4,4 x 6,8 x 210 cm 2 Balk (regels lange zijde frame blad) 4,4 x 6,8 x 140 cm 4,4 x 6,8 x 210 cm 2 Balk (regels lange zijde frame blad) 4,4 x 6,8 x 140 cm 4,4 x 6,8 x 210 cm 2 Balk (regels lange zijde frame blad) 4,4 x 6,8 x 140 cm 4,4 x 6,8 x 210 cm 2 Balk (regels lange zijde frame blad) 4,4 x 6,8 x 140 cm 4,4 x 6,8 x 210 cm 2
6 Latjes (regel onderkant blad) 4,4 x 6,8 x 52 cm 4,4 x 6,8 x 52 cm 2 Latjes (regel onderkant blad) 4,4 x 6,8 x 52 cm 4,4 x 6,8 x 52 cm 2 Latjes (regel onderkant blad) 4,4 x 6,8 x 52 cm 4,4 x 6,8 x 52 cm 2 Latjes (regel onderkant blad) 4,4 x 6,8 x 52 cm 4,4 x 6,8 x 52 cm 2 Latjes (regel onderkant blad) 4,4 x 6,8 x 52 cm 4,4 x 6,8 x 52 cm 2

Monteer de 
dwarsliggers

aan de
tafelpoten

De boomstamplanken uit je boodschappenlijst vormen samen het tafelblad (onderdeel 1). 
Leg deze met de ruwe zijde naar boven. Zaag van één plank aan de rechterzijde de boom-
schors eraf en van de andere plank aan de linkerzijde. Let op dat je in een rechte lijn zaagt. 
Dan kan je in stap C het tafelblad monteren met de strakke zijde naast elkaar en de robuuste 
zijde met boomschors aan de buitenkant. 

Zaag vervolgens de palen en regels op maat volgens de maten en aantallen die je hieronder 
leest:

Plaatsingstips 
Om over vele jaren ook nog van de tafel te
kunnen genieten, zijn hierbij enkele tips:
• Het hout waarvan de tafel is gemaakt, is 

niet verduurzaamd. Permanente plaatsing 
op een verharde ondergrond wordt daarom 
 aanbevolen. 

• Blijft de tafel in de herfst en winter buiten 
staan, zet de tafel dan schuin neer, waardoor 
het water er makkelijker afloopt. 

• Indien de tafel niet behandeld wordt, zal
 deze vergrijzen. Om de levensduur van het 

hout te verlengen, of de kleur te behouden, 
kan de tafel behandeld worden met een 
natuurlijke beits, houtprotectie of olie. 
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