
Tip 9: Bedek de bijdrage 
Als je de hudo gebruikt hebt, bedek dan je uitwerpselen 
met een schep zand. Deze neem je met een schep(je) 
van de hoop zand naast de tent. Het zand strooi je in 
een dun laagje over je bijdrage heen. Niet te veel want 
dan is de hudo snel vol en kun je een nieuwe graven. Als 
je geen zand over de uitwerpselen gooit gaat de hudo 
stinken en er komensnel vliegen op af. 

Tip 10: Goed opgeruimd staat netjes 
Het opruimen van een hudo moet zorgvuldig gebeuren. De hudo is vol 
als de sleuf tot 20 cm onder de rand gevuld is. Je haalt dan eerst de tent 
weg. Vervolgens vul je de rest van de sleuf tot 10 cm onder de rand aan 
met het zand dat nog naast de tent ligt. Daarna druk je het zand in de 
hudosleuf stevig aan (niet stampen) en dan gooi je de rest van het zand 
in de sleuf (opvullen tot de rand). Tot slot leg je de humuslaag uit tip 3 
terug op de plaats. ( zie ook de foto’s hieronder) Deze steekt nu nog wel 
boven de rest uit maar over een jaar kun je de restanten van de hudo 
niet meer terugvinden. Zorg er natuurlijk ook voor dat alle restjes wc-
papier ed. in de omgeving van de oude hudo zijn opgeruimd. 

Tip 8: Voorkom ongewenst bezoek 
Een bordje bij de ingang van de hudotent met de tekst vrij 
of bezet voorkomt dat iemand bij je op bezoek komt als je 
gebruik maakt van de hudo. Na gebruik wel het bordje te-
rugdraaien anders staan mensen wel lang te wachten. Er 
zijn ook andere manieren te verzinnen. Wees creatief! 

Achter ‘t Heezerenbosch, aangenaam primitief ! 
Scouting Labelterrein ‘Achter ‘t Heezerenbosch’ is een van de weinige 
plaatsen in Nederland waar je nog echt primitief kunt kamperen. Om  
de bezoekers hierbij te helpen geeft het terrein verschillende folders  
uit met tips om ‘aangenaam primitief’  te kamperen. 
Meer folders en informatie op: www.heezerenbosch.scouting.nl 
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Tip 1: Zoek de juiste plaats 
Begin met het zoeken van een geschikte 
plaats. Je hebt voor een hudo ongeveer 
1,5 bij 1,5 meter nodig. Zoek een plaats 
waar je normaal geen tent neer zult 
zetten, op een ongelijk stuk of tussen 
wat bomen of struiken. Maakt de plek 
vrij van takken en andere obstakels. 
Voor de indeling zie de tekening. 

Tip 2: Gebruik een juiste spade 
Gebruik een smalle schep. Het beste is een 
steekschop met een blad van ongeveer 15 cm 
breed. De steel kan een normale lengte hebben. 

Tip 3: Verwijder eerst de bovenlaag 
De sleuf die je moet graven wordt 15 cm breed en de lengte is afhanke-
lijk van de tijd die je de Hudo wilt gebruiken. Meestal is dat ongeveer 1 
meter lang. Breder graven lijkt gemakkelijker maar is lastig bij het ge-
bruik van de hudo. De bovenste laag grond in het bos bestaat uit veel 
humus en organisch materiaal. Dat wil je later ook weer bovenop hebben 
liggen. Ook is het lastig als dat tussen de rest van het zand komt te lig-
gen. Steek de bovenlaag los volgens de foto’s en leg deze goed opzij. 

Tip 4: Graaf diep genoeg 
De diepte is 80 tot 100 cm. Zorg ervoor dat je de sleuf door het graven 
niet breder maakt. De zand die uit het gat komt gooi je op een strakke 
hoop die 50 cm opzij van de sleuf begint. 
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Tip 5: plaats de hudotent 
Als de sleuf klaar kun je de hudotent over de sleuf plaatsen. Zorg dat je 
tussen de sleuf en de tent voldoende plaats hebt om te staan. 

Tip 6: Kies de juiste  
          zithouding 
Ga bij gebruik van de hudo over de sleuf 
staan (aan beide kanten een voet, niet 
te dichtbij anders val je erin). Laat je 
broek zakken tot in de knieholtes en ga 
over tot een hurkzit als hiernaast. (als je 
de broek tot je enkels laat zakken loop 
je kans dat deze je behoefte opvangt). 
Veel succes. 

Wel of geen zitbalk of wc-pot ? 
Veel groepen plaatsen een zitbalk boven de hudo 
of zetten een plank met wc-pot boven het gat. Dit 
lijkt in eerste instantie handiger maar heeft toch 
zijn nadelen. Uit oogpunt van hygiëne en het voor-
komen van een diarreebesmetting op het kamp 
moeten de balk en pot goed schoon gehouden 
worden. De schoonmaakmiddelen die hierbij ge-
bruikt worden komen in de hudosleuf terecht en 
doden de bacteriën. Hierdoor gaat het verteren 
van de spullen in de sleuf langzamer. Ook dwingt 

het gebruik van een pot of balk tot het zorgvuldig handenwassen na 
gebruik van de hudo. In de praktijk valt dit bij kinderen vaak tegen. 

Tip 7: Zorg voor droog en schoon 
          WC-papier 
Houd het wc-papier schoon en droog door het op te han-
gen in de Hudo. Hang er een plastik zak om of overheen 
als het binnen regent in de hudotent. Grijs wc-papier is 
trouwens milieuvriendelijker en verteert beter dan het 
witte papier. 


