
V
anafde straat zie
jeniks.Maarwie
dehekkennaar
deoprijlaandoor
is enhet verstopte
paadje inde tuin

gevondenheeft, komter vanzelf.
Achter inde tuinhangt, ruimdrie
meterbovendegrond, eenhouten
huisje, datwordt ingeklemd
door vierAmerikaanse eikenen
bamboe.Het is tebereiken via
een trapjewaarvandehouten
spijlen slordig zijn vastgespijkerd.
Eenmaalboven ishetuitzicht
overdeGooise tuinprachtig. ‘Dat
is zo leukaaneenboomhut: de
hoogtebeleving’, zegtRob vander
Wulp, ontwerper enbouwer van
het optrekje. ‘Het gevoel dat jeweg
bent vanalles en iedereen. Jehebt
meteeneenheel anderperspectief
op jeomgeving.’
Beneden isdeheerdeshui-

zes inde tuinaanhetwerk.Hij
steekt zijnhandop.VanderWulp
zwaait terug. In zijn vorige leven

Avontuur
in eigen

tuin

Het is eenoprukkend
fenomeen inde
Bloemendaalse
enWassenaarse
tuinen: deboomhut.
Eenplekwaarheel
de familie inkan
spelen, lummelen
of studeren.

DoorElsbeth
Grievink

Hetbedrijf vanRobde
Boomhuttenbouwer
heeft dezeboomhutmet
verdiepingen tegeneen
hellingopgebouwd.
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washij eencreatieve geest inde
reclamewereld.Opzijn vijftigste
gooidehij het roer omenwerdhij
boomhuttenbouwer, de eerste van
Nederland. Sindsdienbouwde
hij ruimvijftigboomhutten, voor
opdrachtgevers inbinnen- en
buitenland.Deenenogexclusiever
dandeandere:met touwladders,
hangbruggen, geheimedeuren,
vides, kabelbanen, stapelbedden,
primitieve alarmsystemen,
uitkijkposten, terrassenmet
schommelstoelenenhangmatten,
en somszelfsmeerdere verdiepin-
gen. Inprincipekanalles,maar
VanderWulp stuurt zijnklanten
wel inde richting vaneenechte
‘boomhutbeleving’. ‘Daar komt
watmij betreft geenwaterpasof
liniaal bij kijken.Hetmoetniet te
netjes zijn.’
Deboomhuttenbouwerheeft

het druk,wantde vraagneemt
alleenmaar toe.Dathij voor-

namelijk ingemeentenals
Blaricum,Laren,Bloemendaal en
Wassenaarbouwt, is geen toeval.
VanderWulp: ‘Omeenboomhut
tebouwenmoet je eengrote tuin
hebben.Enbudget.’Omeen idee
te geven: eenboomhut vanRob
deBoomhuttenbouwer, zoals zijn
bedrijf heet, begintbij 15.000euro.
‘Maar jehebt erdanookgerust
dertig jaar plezier van.’

Stoelenmet schapenvacht
VolgensVanderWulpworden
boomhuttenalleenmaarmooier
naarmate zeouderworden. ‘Als
hetweer eroverheengeweest is, er
mosopdecederhouten shingles
groeit, de vogels erhunnestjes
hebbengebouwdenkinderende
hutnaarhunhandhebbengezet.’
Hij schuift eenplankopzij enduwt
dedeurnaardeboomhutopenom
te laten zienwathij bedoelt. Bin-
nen ishet knus. Er staaneenpaar

Het interieur van
eenboomhut
oogtmisschien
sober,maar zit vol
geheimegrapjes.

Robde
Boomhutten

bouwerklautert
in een van zijn
eigencreaties.

‘Omadoet hier regelmatig yogaoefeningen
en daarna springt ze onder de buitendouche’

stoelenmet schapenvacht eropen
eenbank, die ookalsbedgebruikt
wordt. Er is eenkrijtbord, eenbu
reauwaaropeenwaterkoker staat
eneenhoogslaper. ‘Datwas een
vandewensen vandekleinkinde
ren vanhet echtpaarwaarvoor ik
dezeboomhutbouwde. Zewilden
erinkunnenslapen.’
Dekleinkinderen zijn er

vandaagniet,maarhunsporen
zijn zichtbaar inde vormvaneen
speelgoedserviesje eneen stapel
stukgelezen tienertijdschriften.
Maarookopaenomaklimmen
geregeldnaarboven. ‘Omadoet
hierboven regelmatighaar yoga
oefeningen.Daarna springt ze
onderdebuitendouchedie ik voor
haar gebouwdheb.’

Allemaal omhoog
Datdeopkomst vandeboomhut
gelijk opgaatmetde tinyhouses
beweging is geen toeval.We ver

langennaar eenvoud,naarminder
aanonshoofd.Naarplekkenwaar
weonskunnenonttrekkenaan
alleprikkelsdiedagelijks opons
afkomen.Tegelijkertijd snakken
wenaar eenportie ouderwets
avontuur, naar ervaringenoffline.
Deboomhutbeantwoordt in alle
opzichtenaandie verlangens.Het
is een schuilplaats voordehele
familie. Eenplekomje even lekker
terug te trekken.
OokFleurGroenendijk en

Margreet Leenders lieten inde
tuinbij hun villa inRhooneen
boomhutbouwen.Voorklein
zoons Ian van twaalf enDaan van
tienomin te spelen, voorhenzelf
omvandeaanblik te genieten.
‘Wewildengraagdathet eenmooi

Eenboomhut tussen
Amerikaanse eiken.
Hetmag,neemoet,
schots en scheef zijn.

IanenDaan,de
kleinkinderen van
FleurGroenendijk
enMargreet Leenders,
inhunboomhut.
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ding zouworden’, zegt Leenders,
‘een verrijking voorde tuin.’
TomDavidArchitecten, het

bureaudathet echtpaar indearm
nam,betrokdekleinzoonsnauw
bij het ontwerp. Er kwameen
spannende schuilplaats, dieboven
degrondzweeft enwaar je op twee
manieren inkuntkomen: via een
klimnet of viadeplateausdie rond
deesdoornnaarbovenwaaieren.
Dehutheeft de vormvaneen tipi
en is opgetrokkenuit duurzaam
hout: lariks voorde constructie
balken, rode cederhouten shingles
voordebekleding vangevels en
dak.Dewilgentenen, afkomstig
uit de tuin vaneenbuurman,

zijn gedroogden vormeneen
lichtdoorlatende vitrage, die voor
beschutting zorgt.
‘Indeavond, alshetbuitendon

ker is ener indehut een lampje
brandt, is het eenmooi licht
object’, zegtTomvanOdijk van
TomDavidArchitecten.Hij ervoer
het als een feest omzoonbevan
gen tekunnenontwerpenen te
experimenterenmet constructie
en ruimtebeleving.Het resultaat
is precieswatGroenendijk en
Leenders voorogenhadden. ‘Als je
bovenbent, ervaar jedatwon
derlijke gevoel vanbescherming
vandeboomendeomringende
natuur.’

Dekleinzoonsbepaaldende
locatie. Tot verrassing vanhun
grootouders kozen zegeenboom
achter inde tuinuit,maar juist
dichtbij hethuis. Leenders: ‘We
kunnendehutheel goed zien
vanuit dewoonkamer engenieten
er elkedag van.Het is eenparel om
naar te kijken.’
Somsneemthet echtpaar ook

eenkijkjebinnen,meestal als
erbezoek is.Groenendijk: ‘Wij
organiseren regelmatigpartijtjes
of een vergadering inonshuis.Het
gebeurt dikwijls dat zo’nbijeen
komst eindigtmet eenglaasjewijn
ophetbalkonvandeboomhut.
Als jeboven staat, heb jeheel leuk
uitzicht overde tuin ende tuinen
vandeburen.’Datboomhutten
niet alleenkinderenaanspreken,
is ook inRhoonduidelijk. ‘Dehele
Rotaryclub is al eensnaarboven
geklauterd!’❑

‘Wekunnende boomhut heel goed zien vanuit
dewoonkamer: een parel omnaar te kijken’

Degevel is
bekleedmet rode
cederhouten
shingles.

TomDavid
Architectenbouwde
rondeenesdoorn
een tipivormige
boomhut.

Degevel van
wilgentenen
vormt een
natuurlijke
vitrage. Als de
avondvalt is
deboomhut
eenmooi
lichtobject.
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