
Plantenschutting Catalogus
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Geef vorm aan je tuingrens

Biodiversiteit

Buurjongens Plantenschutting Over Buurjongens

Het leuke aan de Plantenschutting is dat je deze zelf kan samenstellen en 

beplanten. Dit resulteert in een samenspel van vormen in douglas hout, en 

planten op verschillende hoogtes. Daarnaast levert een Plantenschutting een 

mooi schaduwspel op in de zon.

Je kunt variëren in hoogte, openheid en aantal plantenvakken en andere 

opties, zoals een voedertafel, vogelhuis, decoratieve nisjes, of een tuinkastje.

De Plantenschutting is een van de 

producten van de Buurjongens voor 

een groene buitenruimte.

Wil je meer weten over ons of onze 

producten? Mail naar info@buurjongens.eu 

of bel met Maarten, Nico of Max.

Maarten 06-11391085 (Driebergen)

Nico 06-40604062 (Leiden)

Max 06-28830244 (Amersfoort)

De Plantenschutting is net als alle Buurjongens tuinafscheidingen bewust 

ontworpen om een positieve bijdrage te leveren aan leven in de stad. We 

plaatsen schuttingen enkele centimeters boven de grond, zodat amfibiën 

makkelijker van de ene tuin naar de andere kunnen. Ook de egel krijgt 

met een doorgang meer leefruimte, maar bovenal: de Plantenschutitng 

kun je leuk beplanten. Meer planten = meer vogels en insecten. Planten 

leveren voedsel, nectar, nestgelegenheid, etc.

We moedigen mensen daarom ook aan om dit vertikale deel van de tuin 

zoveel mogelijk te laten begroeien, en ook bij de buren groene vingers te 

stimuleren.

Verder is het hout van de Plantenschutting niet geïmpregneerd met chem-

icaliën. Het komt van lokale, duurzaam beheerde bossen. Zodat de bron 

van het product ook buiten de stad de biodiversiteit ten goede komt.

Buurjongens wil mensen met een tuin meer van natuur laten genieten. 

We ontwikkelen producten voor buiten waarbij een mooie, sociale en 

natuurlijke woonomgeving centraal staat.
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De trellis (open latjes) zijn 
mooi om klimplanten tegen 
op te binden, maar ook om 
wat zon door te laten.
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Hier zijn lage delen 
gebruikt om de containers 
uit het zicht te houden.

Door in een deel van je tuin de 
schutting laag of open te houden 
houd je de mogelijkheid voor een 
praatje met je buren.
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Plantenschutting enkele 
jaren na plaatsing
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Plantenschutting enkele 
jaren na plaatsing

Plantenschutting enkele 
jaren na plaatsing

Dubbele 
poortdeur, 
met links een 
standaard deur
rechts extra brede 
deur met grondgrendel
en loopwiel

Laag halfopen poortje
tussen 2 hoge delen in.

Schutting in tuin aan de straatzijde. 
Lage delen zijn hoger opgehangen om 
groene onderlaag te creëren.
Rechts een hoek met grote trellisdelen
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P1 P1 P2 P1 Ph1

Kies je basisdelen1

Hoe werkt het?

Basismodel HoogP1

Meet je tuin op en bepaal je basisop-

stelling met de wandelen hiernaast.* 

Houd er mee rekening dat je altijd iets 

meer schutting nodig hebt dan je tuin lang 

is. Elk wanddeel is eenvoudig in te korten 

en een half deel kun je gebruiken als tus-

senmaat. Tevens kun je kiezen voor verschil-

lende hoogtes en een deur. Nu heb je een 

kale opstelling, waarbij je in de volgende 

stap je invulling kunt bepalen.

180 cm 90 cm

180 cm

17
7 

cm

12
7 

cm

Voorbeeld 
opstelling

Basismodel Halfhoog Half deelP2 Ph1

90 cm

92 cm

DeurPD

*andere delen zoals deuren en grote trellisdelen staan op pagina 14
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Kies je invulling2

Per middenstrook kun je zelf bepalen 

hoe je schutting er uit ziet. Kies tussen de 

opties A t/m N.

Deel je je schutting met je buren? Dan 

kies je dus samen waar je welk element 

wilt.

Alles is dubbelzijdig, dus heb jij een 

vogelhuisje in de schutting, dan zit dat 

ook aan de kant van je buren, of aan de 

straatzijde.

Als uitzondering is er een enkelzijdig 

plantenvak (E). Die zit maar aan 1 

zijde, en is op elke gewenste hoogte te 

plaatsen.

Alle opties A t/m N worden op de vol-

gende pagina’s in detail belicht.

P1EE P1GB P2BC Ph1KP1FH

P1EEP1GBP2BCP1FHPh1K

Voorbeeld zijde 1

Voorbeeld zijde 2

Opties middenstroken

A B C D E F G H I J K L M N
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Meet je tuin op (op 1 cm nauwkeurig), bedenk een grove indeling 

en laat ons weten wat je ongeveer voor wensen hebt.

Stuur ons zo mogelijk foto’s waarop de situatie duidelijk te zien is.

Wil je eerst een impressie van je keuze? Geen probleem. Een 

tekening in bovenaanzicht kan ons op weg helpen.

Bestel via het contactformulier

Bepaal de toebehoren
Verder zijn er nog toebehoren om te kiezen:

- Met een verhoogde bovenbalk kun je mooie klimplanten langs 

de bovenrand van je schutting geleiden. Dit kan je tuin vogel-

vriendelijk maken en zo krijg je wat extra privacy. Denk qua 

klimplanten aan soorten als blauwe regen, kiwi, hop, kamperfo-

lie, clematis.

-Om je plantenschutting steving en duurzaam in de grond te 

zetten raden wij hardhouten steunpalen aan. Deze kun je er bij 

bestellen.

- Als je schutting bij een muur begint of eindigt dan kun je een 

bevestigingsbalk bestellen. Hiermee is de schutting stevig aan 

de muur te monteren.

4

3

? Twijfel je of kom je er niet uit?

je ontvangt van ons dan een offerte 

en eventueel een impressie

Bestel via het contactformulier

(verhoogde) bovenbalk

steunpalen

bevestigingsbalk 

voor montage 

aan een muur

Ga naar www.buurjongens.eu/contact of mail naar 

info@buurjongens.eu. Vraag kosteloos een offerte op. 

Geef daarbij de codes op van de gekozen wanddelen en 

middenstroken op. Geef ook aan welke toebehoren je wilt. 

Met de prijslijst achterin krijg je al een beetje een idee van 

het kostenplaatje.

Geef graag aan of we levering of plaatsing moeten 

mee offreren. Zelf plaatsen kan ook, we hebben een 

duidelijke instructie en kunnen altijd adviseren.

mail ons fotos en eventueel 

een schets naar info@buurjongens.eu
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TrellisDichte variant

Middenstroken

Een middenstrook van smalle latjes 

noemen we een trellis. Dit zorgt 

voor subtiele lichtval in je tuin, 

terwijl je toch een scheiding hebt. 

Dit kan ook goed gebruikt worden 

om planten tegen op te binden 

of laten groeien. Ideaal voor een 

vogelrijke tuin.

Voor een dicht gedeelte gebruiken 

we 2 planken voor de middenstrook.

Per basisdeel kun je 2 middenstroken bepalen, per half deel 1.

Dubbelzijdige plantenvak
A B onderin boveninC D

Het heet niet voor niets 

een Plantenschutting! Een 

dubbelzijdig plantenvak 

brengt je tuin de hoogte 

in. Doordat de vakken 

wat naar voren komen 

geeft dit bovendien een 

mooi ruimtelijk effect.

Je kunt er een  struik, 

klimplant of grote bloei-

ende plant in kwijt.
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Enkelzijdig Plantenvak Tweezijdig Plantenvak 
met trellis

Middenstroken

Komt een vak dat uitsteekt aan 2 

zijden niet uit, dan hebben we ook 

een enkelzijdig vak. Extra voordeel 

is dat deze op elke gewenste hoog-

te op de middenstroken kan worden 

gepositioneerd.

Ook eventueel als je meer dan 2 

plantenvakken op een wanddeel wil.

Als het niet uit komt om een klimplant in 

de volle grond te zetten kun je er voor 

kiezen een plantenvak onder de trellis 

te nemen.

FE

Per basisdeel kun je 2 middenstroken bepalen, per half deel 1.

Voedertafeltje

Vogels kun je het hele jaar door voeren. 

Een voedertafeltje is een leuke 

en eenvoudige manier om meer 

leven in je tuin mee te krijgen.

Moet je er wel iets eetbaars 

opleggen.

Hier kunnen 2 gezinnen van 

genieten.

G
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Duplex Vogelhuis

Dit vogelhuis heeft aan beide zijden een in-

gang, het zijn 2 gescheiden wooneen-

heden. Beide buren hebben zo kans op 

een gevleugeld gezinnetje. Geschikt 

voor mezen. Misschien ook wel voor 

een gekraagde roodstaart. Je weet 

maar nooit.

Insectenhotel

Verschillende wilde bijen en andere nuttige 

insecten kunnen wel wat hulp gebruiken bij het 

vinden van een onder

komen. In dit insecten-

hotel zit een kastje met 

doorzichtige buisjes. Door 

het er uit te schuiven is 

goed te zien wat die bijen  

daar allemaal uitspoken. Je 

kunt ‘m helemaal gevuld krij-

gen, maar het is net zo leuk 

om zelf materiaal bij elkaar 

te zoeken.

H

Gevuld insectenhotel

Middenstroken
Per basisdeel kun je 2 middenstroken bepalen, per half deel 1.

I Jongevuld gevuld

Ideaal om bijvoorbeeld tuingereedschap 

een plek te geven. Er zit aan beide zijden 

een deurtje. Als 

je met je buren 

speelgoed of 

tuingereedschap 

wilt uitwisselen of 

iets dergelijks.

Kastje
K onderin boveninL
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Leuk om iets in te zetten, 

ter decoratie of gewoon 

omdat je het kwijt moet.

Bijvoorbeeld een lampion 

voor een mooi licht effect.

Nisje
N OM Ponderin onderinbovenin bovenin

Open vak

Wil je een open vak? Een open vak 

is te gebruiken om iets in te zetten, 

of als doorkijkje.

Middenstroken
Per basisdeel kun je 2 middenstroken bepalen, per half deel 1.
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Andere wanddelen

Hoge deur

Een solide deur met een stalen 

binnenframe en cilinderslot. 

Verstelbare scharnieren en overig 

beslag wordt meegeleverd.

Links- of rechtsdraaiend.

Kan eventueel smaller of breder 

worden uitgevoerd tegen een 

meerprijs.

BxH  90 x 177 cm

PD PT

Poortje

Een laag deurtje zonder slot. 

Kan eventueel in een andere maat of halfopen  

worden uitgevoerd.

BxH  90 x 95 cm

PP
Trellisdelen

Om grotere stukken van 

je tuin lekker open en 

groen te houden. Leuke 

afwisseling van houten 

elementen en groen.

Kan eventueel smaller of 

lager worden uitgevoerd 

tegen een meerprijs.

BxH

180 x 177 cm  (PT)

90 x 177 cm   (PhT)

PhT

Hier is de deur gecombineerd tot dubbele 

poortdeur inclusief loopwiel en grondgrendel.

Hier is een poortje 

halfopen uitgevoerd

Trellisdelen van 180 x 177 cm nog 

onbegroeid (net na plaatsing)
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Pindakaashuisje Los Vogelhuisje

Extra elementen

Wij maken losse nestkastjes voor mezen en mussen.  

Hierbij gebruiken we karakteristieke stukjes 

afvalhout waar we anders niets meer

mee kunnen. 

Zo is elk huisje bijzonder. 

Zitten er ook andere soorten 

vogels bij je in de buurt? 

Dan maken we graag een 

nestkastje geschikt voor 

die soort.

Kan aan je schutting, aan je gevel, op je balkon: 

overal succes! Getest op balkons en tuinen. Elke 

dag vliegen diverse vogels af en aan: gaaien, 

spreeuwen, mezen, kauwen; zelfs een 

bonte specht is gesignaleerd.

Bedacht door de 

mensen van de sociale 

werkplaats om het hout 

wat over blijft bij

productie een mooie 

bestemming te geven.

Extra Vak

Onze vakken zijn natuurlijk ook los te gebruiken in 

je tuin, balkon of dakterras. Wil je een extra vak 

bestellen? Geen probleem. Groot of klein, met of 

zonder plantenzak. We hebben ook grotere

plantenbakken, eventueel zelfs op maat ge-

maakt. B x D x H  35 x 35 x 25 cm
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Een los nisje om tegen je schutting, gevel, of 

andere wand te hangen. Je kan er iets in of 

op zetten.

B x D x H  35 x 20 x 35 cm

Extra elementen

Enkelzijdig Nisje Egeldoorgang

We proberen met onze schuttingen genoeg 

ruimte onderin over te houden voor een egel 

om door te steken, zodat het leefgebied van 

deze diertjes wordt vergroot. Soms is de ruimte 

onderin de schutting echter nog te krap. We 

kunnen daarvoor eenvoudig een kleine subtiele 

uitsparing maken door een plankje in te korten. 

Vraag ons er om en we doen dit kosteloos bij je 

Plantenschutting bestelling.
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Specificaties Maattekening Plantencshutting
Schaal 1:20

Hier wordt een hoog basismodel weergegeven met een tweezijdig plantenvak, 2 planken ter 
afdichting en een eenzijdig plantenvak. Voor het inzicht is de 1e middenstrook open gelaten.

Enkelzijdig plantenvak

Vooraanzicht Zijaanzicht

Dubbelzijdig plantenvak
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Materiaal

Productie

Specificaties
Onderhoud

Levensduur

Contact

De materialen van de Plantenschutting behoeven geen behandeling en onderhoud. Het 

hout verandert onder invloed van het weer van tint van lichtbruin-oranje naar blauwig 

grijs. Hieronder een afbeelding van een schutting enkele jaren na plaatsing.

Douglashout heeft een duurzaamheidsklasse 3 en heeft daarmee een verwachte 

levensduur van 15 jaar. We adviseren de schutting een stukje van de grond te 

zetten om de levensduur te verlengen. De meeste schuttingen begeven het doordat 

de palen bij de grond zwak worden door rot en afbreken bij een storm. Om die 

reden gebruiken we hardhouten steunpalen, wel met FSC keurmerk uiteraard.

Voor een natuurlijke uitstraling maken wij de Plantenschutting van onbehandeld 

douglashout. Er is bewust gekozen voor materialen uit duurzaam beheerde bossen 

in Europa. Zo is ook de productie bevorderlijk voor de biodiversiteit en heeft het zo 

min mogelijk impact op het milieu. Tintverschillen en onvolkomenheden zijn ken-

merkend voor dit hout. Ruwe randen en oneffenheden in het hout zijn karakistiek 

aan het ontwerp. Ruw onbehandeld materiaal vinden wij passen in een natuurlijke 

buitenomgeving. Douglashout is een natuurproduct dat kan werken. Harsvorming 

komt voor en is een natuurlijke bescherming van het douglashout.

Onze producten worden gemaakt in onze werkplaats in Utrecht waarbij we met 

personeel werken van de sociale werkvoorziening UW. Wil je een kijkje komen 

nemen? Maak dan een afspraak met een van de Buurjongens.

Heb je nog vragen? Mail naar info@buurjongens.eu of bel

Maarten 06-11391085 (Driebergen)

Nico 06-40604062 (Leiden)

Max 06-28830244 (Amersfoort)
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Code P1 Ph1 P2 Ph2

Omschrijving Wanddeel hoog Half deel hoog Wanddeel laag Half deel laag

Details

Kies bij dit deel twee opties 
op de volgende pagina

breedte x hoogte
180 x 177cm

Kies één optie op de 
volgende pagina

breedte x hoogte
90 x 177cm

Kies bij dit deel twee opties 
op de volgende pagina

breedte x hoogte
180 x 127cm

Kies één optie op de 
volgende pagina

breedte x hoogte
90 x 127cm

Afbeelding

Prijs (incl. BTW) € 249 € 189 € 239 € 179

Tarieven basisdelen



Code A B C D E F G

Omschrijving Dichte strook Trellis
Dichte strook met 

dubbelzijdig 
plantenvak onderin

Dichte strook met 
dubbelzijdig 

plantenvak bovenin

Dichte strook
met enkelzijdig 

plantenvak

Trellis met 
dubbelzijdig 

plantenvak onderin
Voedertafel

Afbeelding

Prijs (incl. BTW) + € 0 + € 15 + € 25 + € 25 + € 22 + € 35 + € 35
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Tarieven middenstroken



Code H I J K L M N

Omschrijving Dubbelzijdig vogel-
huis

Insectenhotel
Ongevuld

Insectenhotel
Gevuld

Tuinkastje onderin Tuinkastje bovenin Nisje onderin Nisje bovenin

Afbeelding

Prijs (incl. BTW) + € 35 + € 35 + € 55 + € 35 + € 35 + € 25 + € 25
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Tarieven middenstroken



Code O P

Omschrijving Open vak
onderin

Open vak
bovenin

Afbeelding

Prijs (incl. BTW) + € 16 + € 16

Product Afbeelding Prijs (incl BTW)

Montagebeugels
6 per set incl schroeven

gegalvaniseerd
€ 6

Steunpalen
FSC hardhout, met punt
dikte x breedte x lengte

6.5x6.5 x300cm

€ 39

Bevestigingsbalk
voor montage aan gevel
dikte x breedte x hoogte

6.5 x 4 x 200 cm

€ 20

Verhoogde Bovenbalk
voor klimplanten langs

bovenzijde van schutting
dikte x breedte

6.5 x 4 cm

€ 10/m

Regenpijpbeugel met lip
voor afstand 12 cm vanaf gevel

€ 14

Regenpijpbeugel zonder lip
voor afstand 13,5 cm vanaf gevel

€ 14
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Tarieven middenstroken Tarieven toebehoren
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Code PD PP PT PhT

Omschrijving Tuindeur Poortje Groot trellisdeel Half trellisdeel

Details

links of rechtsdraaiend
incl. cilinderslot en beslag

b x h   90x177 cm
NB: tussen palen een extra 

ruimte van 2 cm aanhouden!

links of rechtsdraaiend
incl. klinkgrendel en beslag

b x h    90x95 cm
NB: tussen palen een extra

ruimte van 2,5 cm aanhouden!

breedte x hoogte
180 x 177cm

breedte x hoogte
90 x 177cm

Afbeelding

Prijs (incl. BTW) € 329 € 249 € 229 € 189

Tarieven andere wanddelen



Product Prijs per stuk (incl BTW)

Extra dubbelzijdig vak
afm. bxdxh  35x35x25cm

€ 16

Extra enkelzijdig vak
afm. bxdxh  35x20x25cm

€ 14

Pindakaashuisje
inclusief potje pindakaas

€ 22

Los Vogelhuisje
voor kool- of pimpelmees

€ 22

Enkelzijdig Nisje
afm. bxdxh  35x20x35cm

€ 16

Egeldoorgang onderin plantenschutting € 0

Tarieven Extra elementen

Product Prijs per stuk (incl BTW)

Losstaande plantenbak
met binnenzak en bodem
afm. bxdxh  88x52x30 cm

€ 89

Losstaand plantenbak met trellis
met binnenzak en bodem
afm. bxdxh  88x52x180 cm

€ 179

Losstaand plantenvak op poten
met binnenzak en bodem
afm. bxdxh  88x52x80 cm

€ 129

Losstaand plantenvak op wielen
met binnenzak en bodem
afm. bxdxh  88x52x100 cm

€ 149

Verrijdbare moestuinbak
met binnenzak en bodem en plateau onderin
afm. bxdxh  88x52x100 cm

€ 229

Geveltuinbeschermer
zie pagina 28. kan op diverse hoogtes.

€ 59/m
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Maatwerkoplossingen
Schuttingen op maat, plantenbakken, gevelverfraaiing, oplossingen voor de voor of achtertuin. 
We kunnen op allerlei gebieden rondom je huis een mooie oplossing maken.

Verplaatsbaar
We kunnen verschillende mobiele 
afscheidingen maken. Zie hiervoor 
op onze website verrijdbaar

Gevelverfraaing
Op subtiele wijze een lelijke muur een 
warme uitstraling geven. In meerdere 
varianten mogelijk en met plantenvakken 
op verschillende hoogtes.

Containers uit zicht
Veelgevraagde simpele oplossing om je 
containers uit het zicht te zetten: een laag 
wanddeel dwars op je schutting.
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Maatwerkoplossingen
Schuttingen op maat, plantenbakken, gevelverfraaiing, oplossingen voor de voor of achtertuin. 
We kunnen op allerlei gebieden rondom je huis een mooie oplossing maken.
Zie onze website voor meer maatwerkoplossingen.

Boombakken
Boombakken en grote op zichzelf-
staande plantenbakken voor op je 
pleintje, op een dakterras etc.

MoestuinbakPlantenbakken
Plantenbakken in diverse maten. Op zichzelf 
staand, op poten of wielen. Kan uitgevoerd 
worden met een rek voor klimplanten om tegen 
de gevel te zetten of vrij in de 
ruimte staan.

Een verplaatsbare moestuin op een 
fijne werkhoogte, onderin 
ruimte voor
potten,   
etc.
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Maatwerkoplossingen
Schuttingen op maat, plantenbakken, gevelverfraaiing, oplossingen voor de voor of ach-
tertuin. We kunnen op allerlei gebieden rondom je huis een mooie oplossing maken

Half-half
Schutting met onder douglas hout 
en boven wilgenpanelen.

Geveltuinbeschermer
Een vrolijke manier om je geveltuin, voor
tuin of border te beschermen tegen hon-
den, katten of ballen(jongens en meisjes).
Kan op diverse hoogtes.

Groen balkon
Meer groen op je balkon? Vraag ons 
naar de mogelijkheden.
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