Vuur en
warmte,
hout en
haarden

Laat de winter maar komen! In dit vlammende
’vuurnummer’ van Wonen&Co maak je kennis
met de mooiste haarden en krijg je les in vuurtje stoken bovendien. Ook is er aandacht voor
de houthakker, de schoorsteenveger en een
vuurplaats om zelf aan te leggen in de tuin.
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TUIINTEAM
Ons TuinTeam van AOC Terra rukt maandelijks uit om
lezers te helpen. Deze keer wordt het team bemand
door Martin Knol en Ties Groenewold (rechts).

Vuurplaats in
de volkstuin

Een vuurkorf in de tuin kent
iedereen. Maar een echte vuurplaats
om gezellig omheen te zitten en
broodjes te bakken, dat is bijzonder.
De familie Van Tholen in Uitwierde
heeft er eentje, maar hij is te klein
geworden. Samen met het TuinTeam
bedenken ze een nieuw ontwerp.
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Dit heb je
nodig
Voor de
vuurplaats:
vier boomstammen met
een doorsnee
van 25 centimeter, 2.60
meter lang.
Voor de
bankjes:
twee boomstammen, met
dezelfde maten als boven.
Voor de
stoelen: één
boomstam,
afmeting als
boven.
Een elektrische zaagmachine.

ette en Peter van Tholen en hun
dochters Anne Sophie (13) en Eline
(10) houden van vuurtjes stoken. In
hun volkstuin hebben ze een speciale vuurplaats, waar ze graag met vrienden in de
vlammen turen. Ook de meiden zijn dol op hun
’kampvuren’ en stelen er de show mee bij hun
vriendinnen. Die hebben doorgaans geen idee
hoe je een vuur moet stoken. Laat staan dat ze
het plezier kennen van kokkerellen met worstjes, appels en brood.
Anne Sophie en Eline weten niet beter. Het
zijn kinderen van de natuur, en ze scharrelen er
graag rond. Nu ze groter worden, is ook een
grotere vuurplaats welkom. "De keien waarop je
zit, liggen te dicht bij het vuur. Het is niet gevaarlijk, maar je krijgt het er wel erg heet", vertelt Eline. "Toen hebben we met de hele familie
een plan gemaakt voor een nieuwe vuurplaats."
Mette: "We hebben altijd bij de scouting gezeten en hebben vele uren rond het kampvuur
doorgebracht. Dan heb je wel een idee hoe je het
wilt hebben. Daarnaast hebben we plaatjes op
internet bekeken en onthouden wat we leuk
vonden."
Peter: "De nieuwe vuurplaats moet achter in de
tuin komen en moet een ronde vorm hebben.
Dat sluit aan bij de andere ronde, speelse vormen in de tuin. Wij houden niet van recht: daarvoor moet je precies zijn. Dat zijn wij niet."
Het ontwerp van de nieuwe vuurplek mag er

zijn. Het is hier en daar aangevuld door het TuinTeam van Wonen&Co, dat deze keer uit bestaat uit
Martin Knol en Ties Groenewold. Bedoeling is
dat er in een hoek van de tuin een grote cirkel
wordt uitgegraven. In het midden komt een
veilige plek om een vuur te maken, rondom
komen houtsnippers en leuke zitplekken. Het
geheel wordt omkaderd door vier dikke boomstammen, die met een ’half-hout-verbinding’
stevig in elkaar zijn verankerd.
Het TuinTeam gaat aan de slag. De cirkel heeft
een doorsnee van ongeveer 6 meter. De grond
wordt een centimeter of drie afgegraven en in
het midden gestort. Op de opgehoogde aarde
komen keien, ook in een cirkelvorm. Ze geven
de grenzen aan waarbinnen het vuur mag worden gestookt. De vier ’in elkaar geklikte’ stammen begrenzen de vuurplek, maar dienen ook
als voetensteun. Als de vuurplaats klaar is,
maakt Peter meteen een vuur. De dochters pro-

Zo doe je het
De vuurplaats:
- Zaag ’happen’ uit de boomstammen.
- Leg ze zo in elkaar dat ze stevig vast in een vierkante vorm liggen (zie foto).
De stoel:
- Zaag de stam op 60 centimeter af.
- Maak de zithoogte op 45 centimeter.
- Graaf de stoel 20 centimeter de grond in, zodat hij
niet omvalt.
- Het zitgedeelte ontstaat door 2/3 deel van de stam
in te zagen.
De bankjes:
Deze zijn gemaakt van boomstammen, waaruit zitplekken van 40 à 50 centimeter zijn gezaagd. De
stammen zijn 2,60 meter lang en hebben een doorsnede van 25 centimeter.

beren de nieuwe bankjes uit. Ze hebben vriendinnen opgetrommeld om de nieuwe vuurplek
in te wijden. Moeder Mette zorgt voor soep en
broodjes om te bakken. Leuk is dat alles met
bescheiden middelen is gerealiseerd en een natuurlijke uitstraling heeft.
Er bestaan ook vuurplaatsen waarvoor juist
een kuil in de aarde wordt gegraven. Die wordt
dan met beton gevuld. Dat wil Peter niet. "Als we
hier ooit weg moeten, dan pakken we nu alles zo
mee." De vuurplaats heeft ’s avonds zijn vuurdoop gekregen. Hij mag blijven!

Tips
- Niet elke gemeente staat een
vuurplaats in de tuin toe. Zoek dit
dus goed uit voordat je begint
met je ontwerp. Een vuurkorf
mag wel.
- Zorg dat er - in verband met de
veiligheid - een schep bij de hand
is. Dan kun je snel zand over de
vlammen gooien als het uit hand
loopt.
- Maak het vuur nooit te groot.

