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De

boom in!
Hoog tussen de bomen of op palen een eigen
speelplek. Om boekjes in te lezen, insecten te
bestuderen of sterren te kijken. Welk kind
droomt er niet van: een boomhut!

De oude goudrenet staat midden in de tuin, zijn gekromde takken wijd uitgespreid. Elk jaar geeft hij vrachten appels. Natuurlijk bakt Henriëtte (36) wel eens
een appeltaart, maar de familie Nieuwenhuis houdt niet van appelmoes. Bijna
werd de appelboom omgehakt. Tot Peter (37) zijn oudste zoon Luc (8) vol branie
zag dansen op het dak van een houten speelhuisje en dacht: die heeft wat meer
uitdaging nodig! Hij keek eens goed en zag dat de boom de perfecte vorm had
voor een boomhut. Zo werd de goudrenet het onmisbare middelpunt van de tuin.

Overmoedig
Geertje (61) en Lientjo (62) Paap zijn de grootouders van Luc, Sem (6) en Miren (4)
en wonen vlak in de buurt. Ze hebben het bouwproces op de voet gevolgd. Geertje:
“Ik vond het doodeng. Zo hoog! Ze zijn best voorzichtig, maar als er vriendjes bij
zijn, gaan ze misschien f link doen. En als ze elkaar dan duwen!”
Daar was Peter niet zo bang voor. “Natuurlijk zijn er stevige hekken waar dat
nodig is. Maar juist als een trap of ladder hoog is en steil, houden ze zich goed
vast. Als je het te makkelijk maakt, worden ze overmoedig.” Dat zijn theorie hout
snijdt, blijkt uit het feit dat er nog nooit een valpartij is geweest.
Opa Lientjo vond de boomhut eerst vooral groot. “De boom was nog kaal tijdens
de bouw, maar als hij in blad zit, valt het erg mee.” Ook hij werkt graag met hout,
maar meer het secure werk. “Als je nog eens een artikel moet maken over
kippenhokken, dan moet je bij mij zijn!” zegt hij lachend. De meeste vogelhuisjes
aan de boomhut komen uit zijn werkplaats en voor het verjaardagsfeest van Sem
heeft opa voor alle jonge feestgangers een bouwpakket voor een nestkastje
gemaakt, inclusief spijkers en een klein hamertje.

Jongensdroom
Peter: “Het was heerlijk om aan de boomhut te werken. Alles kan, niets hoeft echt
recht te zijn.” In het dagelijks leven is hij metaalbewerker en moet hij wel secuur
werken. Hij geeft ruiterlijk toe dat, tijdens de drie maanden bouw, voor hem een
jongensdroom uitkwam. Inspiratie voor de hut vonden Peter en Henriëtte op

Heeft u geen geschikte
boom in uw tuin?
Gelukkig zijn er allerlei manieren
om een boomhut neer te zetten.
Op deze website vindt u volop
inspiratie:
• www.ikwileenboomhut.nu
• www.boomhut.nl
• www.robdeboomhutten
bouwer.nl
• www.deboomhut.com
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• Eikenhouten balken en schaaldelen (werden als brandhout
te koop aangeboden)
€ 50,00
• Touw (via Marktplaats.nl)
€ 100,00
• Landbouwplastic en dopheidematten voor het dak
€ 30,00
• Hang- en sluitwerk, schroeven
en bouten (schatting)
€ 100,00
• Kabels, contactdozen e.d.
(spatwaterdicht)
€ 50,00
• Zeil voor op de vloer
(coupon Leen Bakker)
€ 25,00
• Staal voor schommel e.d.
kocht Peter via zijn werk;
consumentenprijs ligt
naar schatting op
€ 200,00
Totaal:

€ 550,00

Natuurlijk zijn zo veel mogelijk zolderen schuurspullen hergebruikt!

Op vakantie in een
boomhut:
• www.supertrips.nl
> selecteer: boomhut
• www.suprisetickets.nl
> typ: boomhut, in het zoekvlakje.
• www.boomhutvakantie.nl

Ook een boomhut maken?
Op internet zijn veel sites te vinden waar u inspiratie kunt opdoen. Typ ’boomhut’
in het zoekvlak van bijvoorbeeld Google en laat u verrassen! Kant en klare
bouwtekeningen bestaan niet. Gezond verstand en een f linke dosis fantasie zijn
genoeg om te beginnen. Als de plannen gemaakt zijn is het handig om bij de
gemeente te informeren welke regels er in uw gemeente nageleefd moeten
worden. Soms is een lichte bouwvergunning nodig, sommige gemeentes hanteren
alleen richtlijnen.
De boomhut van Luc, Sem en Miren zit in de appelboom, maar steunt op zes
stevige eikenhouten palen. Zo blijft er ruimte voor de boom om door te groeien.
Kijk bij de bouw kritisch naar de omgeving. Hou de privacy van de buren goed in
de gaten!
Dan de materiaalkeuze. Bij het gebruik van sloophout: controleer iedere plank
grondig op roestige spijkers! Gebruik geen glas voor de ramen, maar plexiglas en
kies voor het dak voor lichtgewicht dakbedekking, bijvoorbeeld landbouwplastic
met een rietmat er overheen. Zorg dat u, als u stroom aanlegt, kiest voor spatwaterdichte materialen. U kunt het net zo duur maken als u wilt. Van een simpele
schuilhut tot een echt boomhuis. Speur eerst de zolder en de schuur grondig af op
bruikbare materialen. Worden die planken, deuren, scharnieren en meubels ook
nog eens gebruikt! Met z’n allen naar een handelaar in gebruikte bouwmaterialen
is voor de kinderen een hele belevenis! Iets minder creatief ? Misschien is het in
uw geval mogelijk om een bouwpakket voor een tuinhuisje te gebruiken en aan te
passen.

OOK-aanbieding!

Ziet u het niet zitten om de boomhut zelf te maken?
Als OOK-lezer krijgt u nu forse korting op
prachtige bouwpakketten voor boomhutten.
Kijk snel op www.tijdschriftook.nl
4

OOK

Tekst & fotografie: Cora Westerink.

Schatting van de totale kosten
voor de boomhut van Luc, Sem
en Miren:

internet. Samen met de kinderen bekeken ze de vele foto’s van boomhutten en
maakten ze de plannen.
De hut is royaal van afmetingen, zo groot als de boom het toeliet. De kinderen
kunnen er echt in slapen als ze dat willen. Er is een kast met speelgoed, kussens
om lui op te lezen, een zitje waar Miren met haar serviesje kan spelen en er ligt
stoer panterzeil op de vloer. Peter heeft zelfs stroom aangelegd voor verlichting en
een radio.
Eenmaal boven kun je aan de achterkant via de trap of de glijbaan naar beneden
en aan de voorkant via de touwbrug en vervolgens met een ladder. Aan de kant
van de buren zijn geen ramen en ook de zijkant van de trap naar boven is afgetimmerd. “De buren moeten natuurlijk nooit het idee hebben dat ze bespied worden,” zegt Peter. Het meeste werk was de touwbrug. “Touw werkt. Het heeft even
geduurd voor ik touw gevonden had met zo min mogelijk rek, zodat de brug zijn
vorm hield.”
Onder de boomhut, lekker in de schaduw, hangt een grote hangmat. Rond de
stam van de boom is een kwekerijtje en in een zinken teil zwemmen in het
voorjaar donderkopjes en later in het seizoen kleine visjes of ander wriemelspul
uit de sloot. Dat zijn projecten van Sem, dé natuurliefhebber van de kids.
Het is een boomhut met alles er op en er aan. Toch heeft Peter nog inspiratie over:
een brandweerpaal. Maar daar is Miren nu nog te klein voor.
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