
Met respect voor de boom
Antoinette Blok vindt geluk in boomhutten bouwen

Al twaalf jaar bouwt An-
toinette Blok (52) boom-
hutten voor kinderen.

Meer dan 110 heeft de Bilt-
hovense er gemaakt; vorig 
jaar zelfs één op Ibiza. Het 
levert haar, als enige vrouw 
in ons land die professio-
neel boomhutten bouwt, 
geregeld aandacht op in de 
media.

Maar de meeste exposu-
re krijgt ze pas de laatste 
maanden; het lijkt of ieder-
een plots een hut wil om in 
te spelen of in weg te dro-
men:”Door de uitbraak van 
corona zijn we ons meer 
gaan focussen op de na-
tuur, ook in de nabije om-
geving. Misschien is dát de 
reden,’’ filosofeert ze in haar 
lommerrijke achtertuin met 
zelfgetimmerd tuinhuis en 
houten buitenkeukentje.

De liefde voor ontwerpen 
en bouwen heeft ze niet 
altijd gehad. Na haar stu-
die bedrijfseconomie aan 
de Rotterdamse Erasmus 
Universiteit had Antoinette 
jarenlang een nine-to-five 
baan in de consultancy. Tot-
dat ze alleen met haar kin-
deren ging wonen en haar 
moeder opperde om voor 
hen een ‘leuk speelhuisje’ te 
bouwen.”Vanuit het diepst 
van mezelf, alsof het me 
werd ingegeven, zei ik: ‘Nee 
mam, ik ga een boomhut 
bouwen.’’

Antoinette had zo de smaak 
te pakken dat ze overwoog 
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om ontslag te nemen en 
professioneel boomhut-
tenbouwer te worden. Een 
veiling van een boomhut 
voor het goede doel - op 
de Van Dijkschool in Biltho-
ven, waar haar kinderen op 
zaten - gaf de doorslag. De 
actie leverde haar veel res-
pons op.

Korte tijd later is Antoinet-
te in de leer gegaan bij de 

Amerikaanse Pete Nelson 
van het programma Tree-
house Masters op Disco-
very Channel. Sindsdien 
bouwt ze gemiddeld tien 
tot twaalf boomhutten per 
jaar. Geen strakke boom-
hutten op palen, maar éch-
te boomhutten met stoere 
details, gemaakt van sloop-
hout:”Omdat dat lééft. Alsof 
de hut er al jaren staat. Ver-
schillende soorten sloop-

hout laten zich goed met 
elkaar combineren. Die mix 
en match kenmerkt mijn 
hutten.’’

Antoinette bouwt met res-
pect voor de boom. Geen 
tak gaat er onnodig af; het 
liefst verwerkt ze die in haar 
ontwerp. Van Pete Nelson 
heeft ze geleerd om draag-
balken aan bomen te beves-
tigen. Een speciale pin zorgt 

ervoor dat de sapstroom 
nauwelijks wordt verstoord 
en de boom kan meewegen 
met de wind.

Haar meest recente pronk-
stuk is een boomhut in 
Rotterdam op drie meter 
hoogte in de bomen. Het is 
een hut van twee verdiepin-
gen van gebruikt Afrikaans 
hout met een touwbrug 
en kabelbaan. Maar de am-

bachtsvrouw bouwt (vanaf 
7.000 euro) ook eenvoudi-
ger hutten.

Dat boomhutten iets los-
maken bij kinderen, maar 
ook volwassenen, begrijpt 
ze als geen ander:”Ik straal 
nog steeds als ik een hut 
bouw.’’

Voor meer informatie: 
www.boomhutbouwen.nl


