
Een boombank gemaakt 
van snoeihout 
Cnppige coYncidtntie 
"Bijgevoegd een verhaaltje over mijn boornbank, in aanvulling op het 
verhaal over de mooie boombank van Paul Paardekooper. Voor rnij 
was het verhaal heel verrassend om te lezen, ap het moment dat ik 
zelf ongeveer halverwege met de bouw van mijn eigen bank was!" 
De tijd was blijkbaar overrijp voor ten ander, creatiever snoeihout- 
gebruik (zie ook Oase 4-2005, p.15) 

N elle Driessen 

Inleiding 
Al snoeiend houdt mij de vraag 
bezig over de mogelijkheden die er 
zijn om het snoeihout te verwerken. 
Een berg snoeihout op een hoop 
gegooid wordt snel als rommelig 
ervaren. Dat zo'n plek ecologisch 
interessant kan zijn als bijvoorbeeld 
een schuilplek voor muizen of  een 

waar geen eind aan lijkt te komen? 
Meestal worden ze ter plekke opge- 
stookt of  verhakseld. Jammer, als je 
die vele twijgen op gelijke maat zou 
knippen en bundelen, dan krijg je 
compacte bundels die voor verschil- 
lende doeleinden gebruikt kunnen 
worden. 
Een van die mogelijkheden is het . 

.maken van een boombank van 
snoeihout om een oudere boom. 

overwinteringsplek voor insecten, 
daar staan we nauwelijks bij stil. 

De meeste mensen gaan alleen naar 
hun boomgaard om erin te werken. 
Maar een boomgaard is ook een 
plek om van te genieten. Waar ga je 
dan zitten als er geen bank of  stoe- 
len zijn? 
Een bongerd met zitgelegenheid is 
uitnodigend om te werken en te 
genieten! 

Veel snoeihout verdwijnt in de hout- 
kachel. Maar wat doen we met die 
berg dunne en vaak kromme takken 

Hoe rechter je het knipt des te meer 
hout kun je erin kwijt. Als je snoei- 
hout van een lindeboom kunt 
bemachtigen, dan is dat het meest 
zachte hout om daarmee van twij- 
gen de bovenlaag te maken van de 
zitbank. 

Tot slot 
Zo'n zelfgemaakte bank zit vaak 
beter dan dat je zou verwachten. 

Werkwijze Het is een plek in de boomgaard, 
Van dikke stammen maak je de die uitnodigend is om daar te gaan 
staanders van de bank. De staanders picknicken. Een plek tussen twijgen 
voor de rugleuning zijn 120 cm lang waar insecten kunnen overwinteren 
en ze worden voor 113 deel in de en waarin snoeihout een natuurlijke 
grond geslagen. functie krijgt. 
De staanders aan de voorzijde zijn on- 
geveer 65 cm lang en die worden ook Nelle Driessen 
voor 113 deel in de grond geslagen. Natuurtuinconsultant 
De bankhoogte is ongeveer 45 cm. 
Tussen de staanders van de voor- en ' 

achterzijde worden hazelaartwijgen 
gevlochten. Eventueel kun je ook wil- Reijmerstokkerdorpstraat 18, 
gentwijgen of langere niet te dikke 6274 NL Reijmerstok 
snoeistammen gebruiken. 043-45781 10 

Hierna ga je vullen met snoeihout. 
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