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Afgelopen winter hebben we flink zit-
ten snoeien en hakken in de ‘bosran-
den’ van de Oasetuin, met als gevolg
ongelofelijke hoeveelheden snoeihout
en flinke stapels stammetjes en
stammen. Nu gebruiken we die laat-
sten (horizontaal) al langer als sub-
tiele afgrenzing langs alle tuinpaden
en ook (verticaal) ter versteviging –
en het fijnere snoeisel als vulling -
van de eco-wallen die ons terrein
omheinen. Maar de noodzaak van
nieuwe verwerkingsideeën van snoei-
hout groeide met de dag. We herin-
nerden ons toen gelukkig een mooi,
natuur- en milieuvriendelijk èn crea-
tief tuinelement van onze Zwitserse
collega Alex Oberholzer: Astsofas
ofwel takkensofa’s.

Paul Paardekooper, ecologisch hove-
nier, die na een stageperiode nu al
weer 2 jaar in een leerwerkverband in
de Oasetuin werkzaam is, wilde
graag de kans grijpen, een heel eigen
creatie, een eigen stek – hoe beschei-
den ook – in de tuin te realiseren.
De toch zeker voor Nederland unie-
ke, halfronde, mooi afgewerkte tak-
kensofa’s met houtstapelingen als
achterwand, leken ons allen een
mooie afronding in deze laatste uit-
hoek van de tuin die nog om defini-
tieve invulling vroeg.
Paul’s schetsje overtuigde ons, en zo
begon hij op een vroege lentedag
met de bouw van de frames van de
‘bankstellen’: twee bouwels met de
omvang van flinke woonkamerban-

ken, eentje om de stam van een
eikenboom heen, de andere voor een
knot-els.
Hiervoor waren uiteraard de stevige
stammetjes van robiniahout en ande-
re paaltjes van redelijke hardheid die
wij hadden gezaagd, het meest
geschikt. De bakken werden vervol-
gens met wandjes van vlechtbaar
hout – wilgen, hazelaar vooral –
voorzien en dan maar vullen…
Onvoorstelbare hoeveelheden fijnge-
sneden takken, twijgen en twijgjes ver-
dwenen in de frames van ca. 45-50 cm
hoogte, 2,5 m breedte en gemiddeld
50 cm diepte: vele kruiwagenladingen! 
Een geduldsklus van dagen, al het
fijnsnijden, het mooi en gelijkmatig
vullen van de toekomstige zitbanken;
hoe handig en snel Paul ook in het
ontleden van hele en gedeeltelijk
afgezette struiken werd. En natuurlijk
goed nadenken over de vulling zelf:
de doornrijke takjes onderin de bak,
de wat hardere, doornloze takjes in
het midden en naar boven alles mooi
afwerken met het meest fijne materi-
aal, wilgentakjes en – het toppunt
van zitgemak – eenjarig snoeihout
van leilinden. Dit zorgde tegelijkertijd
voor een kleurig, donkergeel zitvlak. 
Maar de voorlopige eindresultaten
mochten er dan ook wel zijn. Half-
schertsend, half-serieus hadden we

het over een nieuwe design-lijn voor
‘luie buitenbanken’.
In de afgelopen zomer en de zomers-
warme herfst hebben al honderden
bezoekers de banken uitgeprobeerd. 
Veel complimenten mochten we ont-
vangen, ook over het nieuwe uitzicht
langs het lemen paviljoen richting vij-
ver en ‘bosrand’. En in de top-tien
van meest gefotografeerde tuinele-
menten schoten de takkensofa’s van
nul tot ergens dichtbij de top.
Deze winter / volgend voorjaar moe-
ten we hen wel weer aanvullen, want
door het natuurlijke verteringsproces,
maar ook natuurlijk de ‘zitdruk’,
slonk vooral de meest geliefde bank
rondom de eik zeker 5-10 cm. Geen
probleem: na de volgende snoeibeurt
zullen we weer een zachte bovenlaag
aanvullen. 
En wie dat nog niet zacht genoeg
vindt: moskussentjes meenemen!

Nu hopen we natuurlijk, dat het idee
in de een of andere vorm door veel
meer mensen wordt opgepakt, als 
ze dit najaar weer eens met een flinke
snoeibeurt bergen snoeihout gene-
reren.
En wie weet, zien we in een niet zo
verre toekomst minder plastic zakken
vol snoeihout langs de weg, of karre-
tjes vol op weg naar de Milieustraat.
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Takkensofa’s
een tweede leven voor snoeihout in de Oasetuin

       


