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a forest

woud tafel

Come closer and see

Bijna tien jaar geleden werd Bart geïnspireerd door het zien van een indrukwekkende

see into the trees

partij rondhout op een zagerij. Rondhout is een gezaagde boom. Pas onlangs werd die

find the girl

inspiratie vertaald in het ontwerp van de woud tafel.

while you can
Come closer and see

Wij, Van Rossum, hebben altijd rondhout verwerkt in onze eigen bestekzagerij. Inmiddels

see into the dark

zijn we daar vrijwel uniek in. Voor het ontwerp is de aanwezige ervaring noodzakelijk en

just follow your eyes

ligt een verdere samenwerking tussen Bart Lens en Van Rossum voor de hand.

just follow your eyes...
De tafel heeft een blad, gemaakt van planken afkomstig uit één en dezelfde boom. Het
(fragment uit songtekst
‘a forest’ van The Cure)

blad is rondom strak afgewerkt en daardoor praktisch in gebruik. Het midden van het blad
laat de grillige lijnen van de buitenkant van de boom zien. Dit geeft een opening aan de
korte kanten van de tafel. Het blad wordt met ouderwetse houten zwaluwstaart regels
begeleid.
Het idee van Bart Lens in combinatie met de huidige tijdsgeest van het tegengaan van
verspillingen leidt tot een nieuwe collectie tafels en bijmeubelen. De hele boomstam
wordt verwerkt, uit respect voor de natuur. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening
met de vorm en de omvang van de stam en de gezaagde plankdikte.
Tussen de bast van de eikenboom en het “meubelhout” bevindt zich het zogenaamde
spinthout. Dit is het deel van een boom waar insecten leven. De wormgaatjes en boktorgangen zijn onderdeel van het gebruikte materiaal en worden bewust verwerkt. Het
gebruikte hout is overigens wel behandeld tegen insecten.

hout voor het leven ‰ houdt van het leven

