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Wat vindt de consument ervan? 
 
 

 

‘Het is het geheel dat de meubelen van 

IQonya zo bijzonder maakt’, zegt Lili-an 

van Eijndhoven uit Capelle aan den 

IJssel. Lilian kocht bij IQonya een 

eetbank gemaakt van cederhout. ‘Het is 

niet alleen een mooi stuk hout. Ook het 

verhaal erachter spreekt me heel erg 

aan. Je weet precies wat er met het 

hout gebeurd is en dat het duurzaam is. 

Dat moet je je bij veel andere 

meubelzaken nog maar afvragen.’ 

 
‘Van een dorpsgenoot hoorden we dat er 

vlakbij ons vakantiehuis in Antalya, Turkije, 

bomen waren gekapt, aldus Gulsen Balci. 

We zijn er naartoe gegaan en hebben de 

wortels uit de grond gehaald. Zo is IQonya 

begonnen’. Gulsen is samen met haar 

man Zekaye eigenaresse van de winkel in 

Rotterdam. ‘We gebruiken alleen lokaal 

hout van bomen die bijvoorbeeld zijn 

omgevallen. We kappen zelf geen bo-men. 

Op die manier bieden we het hout als het 

ware een tweede kans.’ 

 
In de omgeving van Antalya kent men het 

stel met belangstelling voor natuurlijke 

producten. ‘Als mensen horen dat er bo-

men omgezaagd gaan worden of omge-

vallen zijn, komen ze naar ons. Dan kijken 

wij of we het hout kunnen gebruiken en 

wat we er van kunnen maken. Vervolgens 

maakt onze medewerker in Turkije het 

hout schoon en schuurt hij het. We willen 

niet teveel veranderen aan het hout. We 

vinden het belangrijk dat het zoveel mo-

gelijk zijn natuurlijke vorm houdt.’ 

 
Olijven en jenever  
Het stel gebruikt vier soorten hout om hun 

producten te maken. ‘We gebruiken hout 

van de olijfboom, de jeneverbe-sboom, de 

eucalyptus en de cederboom. Die 

houtsoorten zijn in Nederland niet te 

verkrijgen. De houtsoorten zijn grillig en 

hebben allerlei gleufjes en gaatjes. Elke 

houtsoort is bovendien uniek qua kleur en 

structuur. Olijfhout heeft bijvoorbeeld een 

lichtroze grijstint en heeft kringen omdat 

de boom zo traag groeit. Jenever- 

 
 

 

beshout heeft juist een 

bordeauxrode tint.’ 

 
Krukjes  
Lilian is één van de eerste klanten van 

Gulsen en Zekaye. ‘Ik ga binnenkort 

verhuizen en was op zoek naar bijzondere 

meubelen. In winkelcentrum Alexandri-um 

in Rotterdam kreeg ik een folder van 

IQonya. Toen ik er ging kijken, wist ik me-

teen dat dit bij mij past. Het roodachtige, 

donkere cederhout van mijn eetbank past 

perfect bij mijn donkerhouten eettafel.’ 

 
 

 

Lilian is erg tevreden met de service die 

haar in de winkel geboden werd. ‘Ik houd 

er niet van om gepusht te worden. Dat 

gebeurde gelukkig helemaal niet. Ik kon 

rustig rondkijken en wanneer ik vragen 

had, wilden ze me graag helpen. Ik vond 

het ook erg leuk om meer te horen over 

het verhaal achter het hout.’ In de toe-

komst zou Lilian best nog eens terug wil-

len komen in de winkel. ‘Er zijn ook allerlei 

kleine krukjes en ornamenten. Daar zou ik 

nog wel eens naar willen kijken.’ 
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