BIJLAGE 12A.

WERKBESCHRIJVING WILGENHUT
PRAKTISCH
BOUWPERIODE
Een wilgenhut bouw je best tijdens de rustperiode van de planten: tussen november en begin maart.

BENODIGDHEDEN











wilgentenen (vers afgesneden wilgentakken): elk kind moet er toch een vijftal kunnen planten
water
tuinschop
handschopjes
snoeischaar
handbijltje
boomzaag
tuinkoord + 2 paaltjes
natuurlijk bindtouw
bodemboor (zie tekening)

DE VOORBEREIDING

Wat zijn wilgentenen?

Jonge takken van de wilg die gebruikt worden als stekken om de boom te vermeerderen

Dunne, buigzame takken die vroeger gebruikt werden om o.a. manden te vlechten
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HOE VERZAMEL JE WILGENTENEN?






Kap of zaag de wilgentenen af in het vroege voorjaar. Ga eventueel een keertje mee ‘wilgen knotten’,
dan kun je zelf de meest geschikte takken uitkiezen.
Idealiter hebben de takken een lengte van anderhalve à twee meter
Kan de hut of tunnel nog niet onmiddellijk gebouwd worden, leg dan de tenen – met het snijvlak een flink
stuk onder water – in water (bijvoorbeeld de sloot)
Ontdoe de takken van hun zijtakken met de snoeischaar.
Zorg voor een schuin en glad
snijvlak, dat verhoogt nadien de
capaciteit van de stek om water
op te nemen. Je moet de tak
onderaan ook lichtjes inkrassen
of ontschorsen om het ontstaan
van wondweefsel te bevorderen. Op die plaatsen gaan er
gemakkelijker jonge zijwortels
groeien.

AAN DE SLAG
MAAK EEN BOUWPLAN
PLATTEGROND

AFPASSEN
Een cirkel tekenen?

Een rechte lijn tekenen?

HOE PLANTEN?














De bodem stelt geen welbepaalde eisen, maar
nat is beter dan droog!
Boor om de voetstap een plantgat van ongeveer
50 cm diep met de bodemboor. Leg de aarde
ernaast.
Giet de plantgaten een keer boordevol water.
Zo wordt de aarde in het putje flink nat.
Duw een tak tot onderaan in het plantgat en vul
aan met de aarde.
Trap de aarde goed aan rond de wilgenteen.
Buig overstaande takken naar elkaar toe en
bindt de uiteinden vast met het bindtouw. Zo
ontstaat ofwel een wigwam of een tunnel.
Op bepaalde hoogten kun je een touw horizontaal door de takken weven en aanspannen, zodat de takken nog meer naar binnen toe buigen.
Je kunt raampjes en deurtjes in de hut maken.
De ingang krijgt bv. 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. Je kunt ook gewoon
ruimte openlaten of de raampjes er later bijknippen.
Je kunt, als je een iglootje maakt, het bovenste
gedeelte ook openhouden, zodat er een soort
lichtkoepeltje ontstaat.
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HOE ONDERHOUDEN?






Begiet de stekken geregeld
Wanneer de takken groene blaadjes krijgen (en hopelijk houden) is het stekken gelukt.
De uitgelopen soepele twijgen (op het einde van het eerste jaar) vlecht je naar binnen of worden vastgebonden.
Bij te uitbundige groei langs binnen- en buitenkant kun je bijsnoeien.
Let op dat je de aangeplante jonge boompjes niet beschadigd met de grasmachine.
Een wilgenhut wordt een eetbare hut als je er bramen, bonen, pronkerwten of Oost-Indische kers langs laat
groeien. Zo wordt het een gezonde variant op het snoephuisje van Hans en Grietje.

BRONNEN
Willems Dieter van het Regionaal Landschap Houtland (www.rlhoutland.be)
Afbeeldingen van het Studiebureau ‘Fris in ’t Landschap’
Met dank aan NEC de Vroente, Kalmthout, http://www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente

