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B
oomhutten in elkaar timme-
ren. De broersNicolas (27) en
Bruno (25)De Brabandere be-
gonnen ermee toen ze acht
waren en ze doenhet nog
steeds. De voorbije drie jaar is

het zelfs een voltijdse dagtaak geworden.
Ze lieten er een originelemerknaamvoor
bedenken: ‘Hogerhuis’ -met de tweede ‘H’
in de vormvan een ladder - en daaronder
de opvallende slogan: building treehouses
sincewewere VIII.
Alles begonmet die eerste constructie

die ze bouwden in de achtertuin vanhun
ouders. Vijf knotwilgendiemet elkaar ver-
bondenwaren via allerlei loopbruggen en
platforms. Een ‘luchtkasteel’ dat jaren
werk vergde. Het leidde tot hun eerste op-
dracht. ‘Een oomvroeg ons omook in zijn
tuin eenboomhut te bouwen voor de
neefjes ennichten.Wemochtenbij de
houthandel kopenwatwenodig hadden
en kregen als verloning onze eerste grote
boormachine. Zo is de bal aanhet rollen
gegaan.’

De oude schuur vanhun vader deed
dienst alswerkatelier en is dat sindsdien
gebleven. In juni 2011werdde bvba Brunic
Resources opgerichtmet 19.000 euro van
hunbijeengespaarde vakantiegeld - elk
heeft nu 50procent vande aandelen. In de
drie jaar dat ze er hunbroodwinning van
hebbengemaakt, zijn er al eendertigtal
particuliere klanten bediend. De omzet
evolueerde van 60.000 euro in het eerste
boekjaar tot ietsmeer dan een kwartmil-
joen euro vorig jaar.

Back tobasics
‘We spelen blijkbaar in op eennieuwe ten-
dens’, stellen beide broers vast. ‘Boomhut-
ten zijn nietmeer alleen plaatsen voor
kinderen om in te ravotten. Ze doenook
steedsmeer dienst als comfortabele club-
huisjes of terrassenwaarop volwassenen
zich ’s avonds na eendaghardwerken
terugtrekken om te genieten vanhet uit-
zicht endenatuur.’
Back to basics is hundevies. ‘We gebrui-

ken zo veelmogelijk recuperatiehout en
duurzamematerialen’, zegt BrunoDeBra-
bandere, die zopas zijn opleiding architec-
tuur aanhetGentse Sint-Lucas heeft afge-
rond. ‘Ook vermijdenweboorgaten of
perforaties in de bomen.Wekiezen voor
lichte structurendie aan kabelsworden
opgehangen.’ Hij tekent de conceptenuit.
Zijn broerNicolas, die is afgestudeerd als
handelsingenieur, staat in voor de prakti-
sche uitwerking.
De boomhuttendie ze uitdenken, ogen

modern en functioneel. Vaakmet grote
glaspartijen en strakke geometrische lij-
nen, perfect in de boomkruinen geïnte-
greerd. ‘Wewillen niet zomaar een tuin-
huis oppoten, hetmoet iets bijzonders
zijn’, zegt Bruno. ‘Zelfs hippere versies in
staal en inox zijnmogelijk. The sky is let-
terlijk the limit. Het is de verbeelding aan
demacht.’
Beide twintigerswillen ook verder gaan

dandeparticuliere doelgroep. Zemikken
ophet grote publiek. ‘Weoverleggenmet
groen- enplantsoendiensten van stedelij-
ke overhedenomhutten en terrassen in

stadsparken te bouwen. Eenwerk van lan-
ge adem, omdat daarvoor geldmoetwor-
den vrijgemaakt in de lokale begroting.
Maar de interesse is groot.’
Niet alleen in België,maar ook in onze

buurlanden zijn boomhutten aan een
revival toe. InNederland, Frankrijk en En-
geland schieten gespecialiseerde firma’s
als paddenstoelen uit de grond. ‘Je staat er
telkensweer van versteld hoe anders het
uitzicht is op vier tot vijfmeter hoogte’,
zegtNicolas. ‘Als je een klassiek tuinhuisje
neerzet, verlies je sowieso enkele tientallen
vierkantemeters aan open ruimte. Bij een
hut of terras bovende begane grond is het
net omgekeerd. Je tuin krijgt er een andere
dimensie door.’
Het budget kan variëren van 5.000 euro

voor een eenvoudig boomterras vandrie
bij driemeter, tot 25.000 euro ofmeer
voor volledige boomhuttenmet raam- en
dakconstructie. ‘Het is telkensmaatwerk
en een erg arbeidsintensief proces’, zegt
Bruno. ‘Daaromproberenweookmeer
met standaardmodellen tewerken.’ De
exclusieve ecolodges uit televisieprogram-
ma’s vanDiscovery Channel zijn voor hen
het summum. ‘Daar gaat het omechte
luxueuze verblijfplaatsenmet vlasisolatie,
elektriciteit, douche, droogtoiletten en
dubbel glas.’
Dergelijkewoonprojectenhebbenbei-

de jonge ondernemers nogniet gereali-
seerd.Maar ze staan ervoor open. ‘Zo heb-
benweweet van een kinesist die eraan
denkt zijn praktijk tijdens de zomer in een
boomhut onder te brengen. Dat is tech-
nisch perfectmogelijk.’ Ze kunnen zich
ook goed inbeeldendat iemand zijn
bureau, schrijfatelier of bibliotheek in de
stille kruin van eenboomzouwillen in-
stalleren. ‘Geen enkel probleem.’

B&B
Wettelijk staat de reglementering voor
boomhutten in België nog in de kinder-
schoenen. ‘Het is één grijze zone. Bij som-
mige lokale overheden is er eenmeldings-
plicht en bij andere kan een stedenbouw-
kundige vergunningnoodzakelijk zijn,
afhankelijk vande constructie die jewil
neerzetten.Maar in demeeste gevallen is
er niets vereist, net zoals bij kleine tuin-
huisjes, ornamenten, brievenbussen of
barbecues.’
Het enige datwel onmisbaar is, is een

stevige boomsoort. Liefst een eik, beuk,
linde of spar. Zachte of zwakkere soorten
zoals fruitbomen, berken enpopulieren
zijnminder geschikt. ‘Maar ookdaar is een
mouwaan te passen.Wekunnenhet
bouwwerk gedeeltelijk oppalen laten
rusten.’
Onlangs deedVlaamsminister voor

ToerismeBenWeyts (N-VA) een oproep
omde regels en procedures voor klein-
schalige logiesvormen te vereenvoudigen.
Eennieuwdecreetmoet volgens hemde
wegopenen voor alternatieve verblijf-
plaatsen, zoals eenbed&breakfast in een
boomhut. ‘Geweldig initiatief’, vinden
Bruno enNicolas. ‘Het kandepopulariteit
van boomhutten alleenmaar ten goede
komen.’
Omverder te groeienhebbenbeide

broers zich ook toegelegd ophet ontwerp
vanmeubels voor hun clientèle, zoals
moderne zitkrukken en tafeltjes van rest-
hout. ‘We komen toch elk jaar langs bij
onze klanten omde staat vanhunboom-
hut te inspecteren. Eendergelijke activiteit
kan een extra bron van inkomsten opleve-
ren.’
Het liefst van alwillen ze via hunweb-

site een community vanboomhuteigen-
aars starten. Omdat het over een andere
manier van leven gaat. ‘Zo’n hut ismeer
dan een stapel planken in elkaar timme-
ren’, vinden ze. ‘We creëren een compleet
nieuwe leefwereld. Zouhet danniet ge-
weldig zijn datmensendaarover hun
ervaringen kunnenuitwisselen?’
Ze denkenook aandj-optredens vanuit

boomhutten ofmuziekfestivalsmet
boomterrassen. ‘Onlangs leerde ik zelfs
mijn toekomstige vrouwkennen toen ik
eenboomhut bouwde voor haar ouders’,
vertelt Nicolas. Hij glimlacht: ‘Het is en
blijft een uit de handgelopen jongens-
droom.’

Nicolas (links) en Bruno De Brabandere: ‘Bij ons is de verbeelding aan demacht.’ © EMY ELLEBOOG

‘Thesky is the limit.
Letterlijk’

Zo’n hut ismeer
dan een stapel
planken in elkaar
timmeren.We creëren
een compleet
nieuwe leefwereld.

Nicolas en Bruno De Brabandere
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Nicolas enBrunoDeBrabanderebouwenhippe lucht-
kastelen voor jongenoud.Hoeeen jongensdroom
uitgroeide tot eenbloeiendbedrijfje.De trendvan2015:
de revival vandeboomhut. ‘Je staat er telkensweer van
versteldhoeandershetuitzicht is vanopvijfmeterhoogte.’


