
Levende hutten en tunnels

Hoe onderhoud
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Constructie op kindermaat
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Vlechttechniek tunnel
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Boorgaten 

opvullen & 

aanstampen!!



Eindresultaat na plantdag
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Resultaat na 6 maand
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DE PLANTTIPS

≈ Bouw je wilgenhut in het plantseizoen (tss. 21 

november en 21 maart)   

≈ Een wilgenhut kan vele standplaatsen aan, maar 

gedijt beter op een vochtige dan op een te droge 

ondergrond. 

≈ In zware kleigrond voorzie je best extra aarde  

om de plantgaten goed te dichten!

≈ Wilgen groeien best op een zonnige locatie

≈ Voorzie een strook van 2m rondom de hut in 

functie van het onderhoud



DE PLANTTIPS

≈ Stop de takken diep genoeg in de grond (minimum 60 

centimeter!)

≈ Plantgaten opvullen en hard terug aanstampen 

essentieel voor de groei.

≈ Bij een droog voorjaar of zomer  extra water geven en 

aanstampen

≈ Gekweekte wilgentakken (katjeswilgen) zijn soepel, 

recht en ideaal voor het vlechten van een originele hut, 

maar ook zelf geoogste wilgentakken van knotbomen 

kunnen gebruikt worden.

≈ Een mooie hut vergt 2x per jaar wat onderhoud: 

scheuten invlechten/ eventueel de kruin insnoeien.



Resultaat na 1 jaar
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Resultaat na 1,5 jaar - zomer
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Resultaat na 1,5 jaar: levende speeltuin 

speeltuin
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DE ONDERHOUDTIPS

≈ Een wilgenhut vergt 1 à 2 x per jaar wat onderhoud om 

de hut ‘in vorm’ te houden:

≈ VOOR GROTE CONSTRUCTIES

≈ Onderhoudsdag in september- oktober: Vlechten, snoeien: max 1/3 

vd takken), knopen)

Een halve onderhoudsdag in februari- maart: structuur hut 

bijwerken: knopen en bijplanten waar nodig

≈ Eerste jaar weinig onderhoud: invlechten waar nodig.  

Daarna snelle groei takken waardoor de constructie 

onder spanning komt!



Resultaat na 2,5 jaar september
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Werkdag na 2,5 jaar - oktober
invlechten, knopen en  bijsnoeien
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Eindresultaat na werkdag - oktober



DE ONDERHOUDTIPS

≈ ONDERHOUD VANAF TWEEDE JAAR

≈ HUT De kruin van de hut : snoeien. De zijkanten: 

invlechten.

≈ TUNNEL: scheuten bovenaan op de rug van de tunnel 

snoeien (eerste jaar: alles vlechten), scheuten aan de 

zijkanten: invlechten



DE ONDERHOUDTIPS

≈ Ideaal doe je de nazorg met 2 of 3 personen

≈ Exacte regels zijn er niet. Al doende leert men…

≈ Onderhoudsmateriaal: sisaltouw, elastisch tuintouw, 

trapladders voor de hut, snoeischaren. Eventueel een 

telescopische snoeischaar

≈ PAS OP. Snoeien in de winter(nov tot maart), stimuleert 

de groei in het voorjaar.

≈ Denk vanuit het standpunt van de kinderen: zij 

verkiezen een iets wildere hut boven een strak 

gesnoeide kale hut. Vergelijking: kort gras – lang gras

≈ Blijf wel de basisvorm bewaren!



Resultaat na 3 jaar - april



Resultaat na 3 jaar - mei



ONDERHOUDSPLAN

≈ Je vindt mooie voorbeelden van wilgenhutten op 

volgende locaties in West-Vlaanderen: BC De Blankaart, 

Domein de Gavers, BC De Palingbeek, domein 

Wallemote-Wolvenhof in Izegem, het 

landschapsbelevingscentrum in Werken, …

≈ Informatie over meer speelnatuur vind je op 

www.springzaad.nl (inspiratiefoto’s ) en 

www.scharrelkids.be (gezinsactiviteiten) 

≈ Op http://www.lne.be/themas/natuur-en-

milieueducatie onder ‘natuurbeleving’ vind je 

eenvoudige handleidingen voor allerlei creaties in de 

eigen tuin

http://www.springzaad.nl/
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie



