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Boomkruinen zijn tegenwoordig niet alleen een verblijfplek 

voor kleine jongens. Vandaag is de boomhut een plekje om je 

te ontspannen en te genieten met het hele gezin. „Die paar

meter hoogte zorgt voor een heel andere beleving van je tuin.”

Tekst Sigyn Elst ×Foto’s Marc Slootmaekers

De revival 
van de 

boomhut



38 nest

Eigenlijk niet veel, omdat een boomhut

voor particulier gebruik als dusdanig

niet echt omschreven is. Best kan je 

altijd de geplande bouw van een 

boomhut melden bij je gemeente en

eventueel met hen in overleg gaan over

de grootte en de hoogte van de hut. 

Is je bouwsel een zogenaamde 

„handeling in, aan en bij een bestaande

woning”, dan is een stedenbouwkundi-

ge vergunning niet nodig, net zo min

als voor speeltoestellen en kleine 

tuinconstructies (waaronder de meeste

boomhutten worden ondergebracht),

tuinornamenten, brievenbussen 

of barbecues.

Boomhut bouwen:
wat zegt de wet?

Bruno van Hogerhuis: „De twee

bomen waarop we het huisje

plaatsen werden enkele jaren

geleden door de eigenaars

afgezaagd omdat er gevaar was

dat ze zouden omvallen. 

Zelf zouden wij nooit bomen

omzagen om een boomhut te

bouwen, maar in dit geval bleken

de stronken een ideale basis.”



W
ĳ maakten onze
eerste boomhut
toen we acht jaar
waren, thuis in de
knotwilgen”, zegt

Bruno, die samen met broer Nicolas
boomhutten bouwt. „Onze ouders
waren aan het verbouwen en dat gaf
veel afbraakmaterialen, waar wĳ dan
mee gingen knutselen. Na verloop van
tĳd hadden we een hele boomhut ge-
bouwd. Later werd die uitgebreid met
een tweede plateau, een café en een
 gevangenis voor ons jongste broertje
(lacht). Uiteindelĳk waren er vier
bomen met elkaar verbonden. Onze
eerste opdracht volgde niet veel later.
We mochten een boomhut bouwen in
de tuin van onze oom. Zo is de bal beginnen te rollen, we waren
toen twaalf jaar. Kort daarop hebben we een eerste machine ge-
kregen en zo zĳn we stilaan een echt atelier gaan uitbouwen.”

Ondertussen runnen de broers samen hun zaak, Hogerhuis,
die ze allebei combineren met  hogere studies. „Ik werk mĳn
master architectuur af, Nicolas is afgestudeerd als handelsin-
genieur. Hĳ heeft anderhalf jaar in een bedrĳf gewerkt, maar
dat was zĳn ding niet. Hĳ focust zich nu op ons eigen bedrĳfje.
We bouwen boomhutten voor particulieren, maar we gaan ook
naar gemeenten, en naar mensen die een ecolodge willen bou-
wen of een bĳzondere B&B.”

OVERNACHTEN IN DE BOOMHUT
Boomhutten, ze zĳn met grote zekerheid onderdeel van de

dromen van duizenden vaders die ze samen met hun zonen 
– of dochters – koesteren. Zelf een boomhut bouwen, het idee
houdt vaders jong en het geeft hen een heldenstatus in de ogen
van het kroost. „De papa’s dromen er inderdaad vaak van om
zelf ooit een boomhut te bouwen”, zegt Bruno. „Enfin, ze zeg-
gen dat ze het willen doen maar vinden uiteindelĳk vaak geen
tĳd om er zich echt aan te zetten. Als ze dan wat rondsurfen en
bĳ ons terechtkomen, beseffen ze ook hoeveel werk zo’n hut is
als je het goed wil aanpakken. Door de manier waarop wĳ wer-
ken, met respect voor de natuur, zonder dat er verankeringen
of perforaties in de boom aan te pas komen, zien ze dat er veel
knowhow nodig is, zeker als je voor een grotere hut kiest.”

Ook de papa van drie kinderen van 13, 11 en 9 jaar, in wiens
tuin fotograaf Marc en ik getuige zĳn van de wording van een

boomhut, beaamt: „Je moet echt wel een handige Harry zĳn 
en tĳd hebben om er zelf aan te beginnen. Onze jongste zoon
doet zĳn plechtige communie en we wilden hem voor die gele-
genheid een speciaal cadeau geven. ‘Een boomhut!’, riep hĳ uit
en voor dat idee waren ook wĳ direct gewonnen. We wilden
geen tuinhuis op poten, maar iets bĳzonders.”

„Toen Bruno en Nicolas met een ontwerp afkwamen,” ver-
volgt hĳ, „waren we direct verkocht door de kwaliteit van de
aanpak en hun visie op het geheel. Het is een origineel ont-
werp, het huisje is groot genoeg om er tĳdens de zomer te
 overnachten en het terras biedt een fantastisch uitzicht op 
de omgeving. We zĳn al met de hoogtewerker gaan kĳken 
waar het terras zal komen, en het uitzicht zorgt echt voor 
een nieuwe ontdekking in onze eigen tuin.”

OMLIGGENDE TUINEN
„De eerste stap naar een ontwerp is een kennismakingsge-

sprek met de bewoners”, vertelt Bruno. „We bekĳken de tuin,
de omgeving, de stand van de zon en natuurlĳk het bomenbe-
stand. Meestal hebben de mensen zelf al een idee waar ze de
boomhut zien, maar het gebeurt wel vaker dat we de boel om-
gooien en dingen herbekĳken. De stand van de zon durven
mensen wel eens vergeten, net als de situatie van omliggende
huizen en tuinen bĳvoorbeeld. Wĳ willen dat het geheel zo
mooi mogelĳk aansluit bĳ de natuurlĳke omgeving.” Verder
doen ze ook het nodige om ervoor te zorgen dat wettelĳk ge-
zien alles in orde is. „We doen wat we kunnen,” zegt Bruno,
„maar een pasklaar antwoord is er niet.”
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Bruno (links) en Nicolas in hun atelier, waar de hut eerst wordt opgebouwd.



Ook Wim Donders, die samen met zĳn schoonbroer het bedrĳf
Boomhut Bouwen runt, zegt dat er op het vlak van vergunnin-
gen soms onduidelĳkheden zĳn. „Meestal geven we het aan 
als een speeltoestel, en dat geeft geen problemen. Met een 
wat groter ontwerp zit je met een vergunning type 1, waarvoor
een meldingsplicht geldt. Maar ook dan weten de meeste ge-
meentebesturen niet echt wat ze ermee moeten. Daarom zal 
ik de hut altĳd verdoken in de privétuin inplannen, nooit 
aan de straatkant. Ook raad ik mĳn klanten aan om met 
het ontwerp naar de buren te stappen. Want zolang een 
buur geen klacht  indient, zal een gemeente hen zelf ook 
niet opzoeken.”

HARDE HOUTSOORTEN
Als er twĳfel is over de gezondheid van de boom waarin de

hut moet komen, werken boomhutbouwers over het algemeen
samen met een boomchirurg. Harde houtsoorten zoals eik en
beuk zĳn zeer geschikt. Fruitbomen zĳn vaak lager van stam,
wat iets minder mogelĳkheden biedt. Populieren zĳn soms 
hol en hebben een minder lange levensduur.

„Al die zaken moet je van tuin tot tuin en van boom tot 
boom bekĳken”, zegt Bruno. „Momenteel bouwen we bĳ -
voorbeeld wél in een populier, omdat die boom geschikt bleek.
Twee  populieren werden door de eigenaars een tĳd geleden
omgedaan omdat er gevaar dreigde dat ze zouden omvallen.
De  restanten inspireerden ons tot een ontwerp met de stron-

ken als basis voor de boomhut. Het huisje zal via een trap
 ver bonden worden met een terras in de boom ernaast. Om die
 minimaal te belasten, hebben we gekozen voor een lichte
structuur die aan kabels wordt opgehangen.”

NIEUWE KIJK OP JE TUIN
Wie het internet afschuimt, zal merken dat er heel wat

 professionele boomhutbouwers actief zĳn. Opvallend is dat
die zich niet enkel richten op kinderen maar op de hele familie.
„Voor een mooie hut mag je al gauw zo’n 15 à 25.000 euro
 rekenen. Een boomhut is dus geen investering op korte ter-
mĳn meer”, zegt Bruno. „Het is veeleer een modern clubhuisje
waarin ook volwassenen zich kunnen terugtrekken.”

„Het huisje dat we in deze tuin bouwen, zal een terras hebben
waar de ouders met vrienden kunnen koffiedrinken of aperi -
tieven”, geeft hĳ als voorbeeld. „Door een paar meter hoog te
zitten heb je plots een heel andere beleving van je tuin. Ook de
thematiek van back to basics die erg in is, speelt hierbĳ in ons
voordeel. Tweeverdieners die ’s avonds na een dag hard werken
thuiskomen, vinden het geweldig om tot zichzelf te komen 
op het terras van hun boomhut en tussen de takken te genieten
van het uitzicht en het ruisen van de bladeren.” 
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Een creatie van

Hogerhuis. „We vermijden

perforaties in de bomen

maar kiezen voor lichte

structuren die aan kabels

worden opgehangen.”

INFO

Over bovenstaande bouwers: www. hogerhuis.be en
www.boomhutbouwen.be. Zie p. 134 voor nog meer boomhutbouwers.
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Ik ben niet kwaad op bananen, maar
zo’n bananenplant in mĳn tuin... hm, lie-
ver niet. Je ziet ze nochtans steeds vaker.
Tropische, meestal vruchtloze exempla-
ren, verloren in een Vlaams decor. In de
huiskamer, op het terras en hier en daar
zelfs al eens een durfal in vollegrond. In
hun felgroene kleur en overenthousiaste
vorm vloekend om hun lot. Haast sme-
kend om een flinke winter die snel een
einde maakt aan hun verdriet. En aan dat
van mĳ.

Nu zĳn de meeste planten en bomen in
onze tuinen exotisch, dat weet ik wel.
Maar er zĳn grenzen. Tropisch en sub -
tropisch, voor mĳ is dat een bruggetje te
ver. Nog eens zo’n zachte winter en vroe-
ge voorjaarszomer, en sommigen gaan
dromen van ananas, koffie en kaneel uit
eigen tuin. Zo’n paradĳsvogelbloem, dat
vloekt zich toch een ongeluk tussen het
lokale groen?

Streekeigen bomen en planten hebben
zich bovendien door de eeuwen heen
aangepast aan ons klimaat en zo weer-
stand tegen ziektes en plagen opge-
bouwd. Door inheemse bomen en strui-
ken aan te planten kun je dus veel proble-
men vermĳden.

Uitzonderingen zĳn er om de regel te
bevestigen, dus maak ik ze graag. Voor
de jacaranda bĳvoorbeeld. Of voor de eu-
calyptus of koortsboom. Die wordt, waar
hĳ inheems is, vaak aangeplant om moe-
rasgebieden droog te leggen en zo de ma-
lariamug te bestrĳden. Bĳ ons passen ze
met hun zilvergrĳze bladeren nog goed
in de tuin. Helaas volstaan een paar
strenge winternachten om een jarenlan-
ge en zorgvuldig opgebouwde eucalyp-
tusverzameling ten gronde te richten.

Zelf zal ik mĳ dit najaar schuldig
maken aan het planten van een kurkeik.
Niet dat ik mĳn eigen wĳn wil gaan ver-

bouwen en op flessen met zelf gekweekte
kurken trekken... Maar wél vanwege zĳn
indrukwekkende schors, natuurlĳk. Die
kan je om de tien jaar ‘pellen’, maar ik
laat ze mooi zitten. Iedereen voorspelt
me dat mĳn kurkeik zal bevriezen. We
zien wel. Jaren geleden moesten we alle-
maal een olĳf in pot. Daar gooien ze on-
dertussen mee naar je kop. Het zĳn
rages, ik weet het wel. Mĳn kurkeik is er
wellicht ook zo een. Maar als zo’n rage
ons gelukkig en geïnteresseerd kan hou-
den, waarom dan niet?

Ik zal me deze schitterende voorjaars-
zomer vooral herinneren als een seizoen
waarin de seringen nooit eerder zo mooi
bloeiden en nooit zo sterk geurden. De
sering is nochtans een plant uit de olĳf-
familie, exoot en afkomstig uit de Bal-
kan. Maar dat weet hĳ wellicht zelf niet
meer. Wĳ zeggen er hier eigenlĳk ge-
woon ‘kruidnagel’ tegen. De kruidnagel
heeft ons dus weer enkele weken geluk-
kig gemaakt dit jaar. En daar gaat het
om. Niet meer. Niet minder. En mocht
een vriend me vragen om enkele maan-
den op zĳn bananenboompje te passen,
dan zal ik hem zeker niet in de kou laten
staan. 

„Nog eens zo’n vroege voorjaarszomer,
en sommigen gaan dromen van ananas,
koffie en kaneel uit eigen tuin.” 
KOEN DE BOUW

Door Koen De Bouw


