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Boomhutten, kampen in het bos, geheime verzamelplaatsen: ze hebben allemaal iets fascinerends. 

Kinderen vinden het erg spannend als ze in hun ‘zelfgebouwde’ stek kunnen vertoeven. Het is hun 

terrein, en ze zijn er voor een keer de baas. Deze keer bouwen we een heuse wilgenhut.

Zonder blikken of blozen kun je de wilgenhut 

de sierlijkste van alle hutten noemen. Hij wordt 

gemaakt uit zuiver natuurlijk materiaal en leidt 

een heel eigen leven. Terwijl een boomhut met 

herbruikbare materialen er staat ‘zoals hij staat’, 

blijft de wilgenhut, seizoen na seizoen, gewoon 

doorgroeien. Hij ziet er nooit echt hetzelfde uit. 

En het leukste is: je kunt een wilgenhut met kin-

deren makkelijk zelf in elkaar steken. 

Wat heb je allemaal nodig?

mooie, lange en vooral buigzame wilgente-

nen (liefst vers)

binddraad 

•

•

Bouw je  w

Voor je echt begint te bouwen, kun je het beste 

een plan uittekenen op de grond. Zet in de tuin 

(of waar je de hut ook wilt plaatsen) een cirkel 

uit met een grote diameter. De kinderen kunnen 

de cirkel afbakenen met een stuk touw: zo weet 

je waar de wilgentenen moeten komen. Laat 

een stukje vrij voor de ingang van de hut.

De wilgentenen hebben bij voorkeur een lengte 

van anderhalve tot twee meter. Als je ze netjes 

gesorteerd hebt, kun je ze een voor een schuin – 

met de toppen naar binnen – in de grond steken 

op 30 cm afstand van elkaar, binnen de uitgete-

kende cirkelvorm. Het helpt als je de onderkant 

 e aarde moet 

altijd vochtig

blijven: zo groeien

de wilgentenen 

het snelst
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van de tenen schuin afsnijdt of zaagt: zo kun je ze 

diep genoeg in de aarde duwen. Eventueel gebruik 

je een schep om de aarde wat los te woelen. 

Voor je begint te bouwen, kun je de wilgentenen 

een aantal weken in emmers water zetten. Zo heb-

ben ze al wortels voor je ze plant. In plaats van ze 

in de grond te steken, moet je ze dan wel iets voor-

zichtiger ingraven

Doordat je de tenen schuin in de grond hebt geduwd, 

zijn ze aan de bovenkant naar elkaar gericht. Je kunt 

ze onderling vervlechten en bovenaan met stukken 

binddraad stevig vastmaken. Langs de binnenkant 

mag je ook horizontaal wilgentenen aanbrengen, 

als versteviging. De ingang krijgt een boogvorm. 

Neem een lange wilgenteen en stop hem links met 

de wortel en rechts met de top in de grond: de tak 

zal in die vorm verder groeien. Let er wel op dat 

de boog hoog genoeg is voor alle kinderen. Anders 

kunnen ze binnenkort de hut niet meer in…

Het belangrijkste werk is intussen achter de rug: 

de wilgenhut heeft een eigen plekje en kinderen 

kunnen er naar hartelust binnen en buiten lopen. 

De wilgentenen krijgen nu de tijd om zelf wortel 

te schieten. Dit gaat normaal vrij snel, maar je doet 

er goed aan om de hut geregeld water te geven. 

De aarde moet altijd vochtig blijven: zo groeien de 

wilgentenen het snelst verder uit. Als het seizoen 

vordert zal de hut er nu eens groen uitzien, vol wil-

genblaadjes, en dan weer iets kaler. De wilgentenen 

krijgen ook talloze uitlopers, waardoor de hut zelfs 

een mysterieus tintje krijgt. Snoeien hoeft niet echt, 

alleen rond de ingang en langs de binnenkant: zo 

blijft de hut makkelijk bereikbaar en betreedbaar.

Een ‘extraatje’ aan de wilgenhut kan trouwens ook 

altijd. Als je er een klimplant (clematis of bruids-

sluier) rond laat groeien, zal hij er in volle bloei nog 

een stuk fleuriger uitzien. Veel speelplezier! •
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wilgenhut
De enige hut die écht leeft!
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