Benodigd gereedschap

Instructies

-Meetlint
-Waterpas
-Paaltjes en touw
-Potlood/markeerstift
-Grondboor
-Spade
-Ladder
-Heikoker of grote moker
-2 of 3 Lijmklemmen
-Gehoorbescherming (ivm heien)
-Accuboor met:
-Kruiskop bitjes
-Lange boor Ø4 mm
-Kruiskop schroevendraaier
-Houtzaag
-Draadtangetje

Wanddelen plaatsen
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Span een touw om de positie van de palen
aan te geven. Hiermee geef je ook de
hoogte aan van de onderrand van schutting
vanaf de grond.

Boor met een grondboor een gat voor van
zo’n 80 cm diep.

Sla met een palenrammer of een paalhamer de paal tot 1m de grond in, tot ie
niet meer verder wil. Zorg dat de paal
tot iets meer dan 167 cm vanaf het touw
uitsteekt. Controleer steeds of de paal
waterpas staat. Stamp de aarde rond de
paal stevig aan.

Wanddelen plaatsen
STAP 4

STAP 5

STAP 6

Boor een gat voor de volgende paal.
Zorg dat de hart-op-hart afstand
160cm+paalbreedte is.

Sla met een palenrammer of een paalhamer de paal tot 1m de grond in. Controleer daarbij steeds dat de ruimte tussen
de palen onderaan 160 cm wordt en of
de paal waterpas staat. Stamp de aarde
rond de paal stevig aan.

Plaats het wanddeel tussen de palen.
Klem de palen er tegenaan. Boor een
gat voor in de paal, op de door grijze
pijlen aangegeven plekken en draai
een 8cm lange schroef in het gat.
Waar een wilgenmat zit kun je deze
wat opzij duwen en met een lange boor
voorboren.
Zaag de palen af langs de bovenzijde
van het wanddeel.

Wanddelen plaatsen
STAP 7

STAP 8

STAP 9

Leg de bovenbalk op de palen. Boor een
gat voor in de palen schroef deze vast met
een lange schroef. Boor van onderaf gaten
voor door het wanddeel en schroef deze
aan de bovenbalk.

Bedenk (met je buren!) waar je horizontale
en vertikale vakken wil. Doe er zo mogelijk 2
naar beide zijden ivm gewichtsverdeling.
Let op! Vertikale vakjes (met een gat boven
en onder) zijn geschikt voor plantenzakken. Een bijenhotel of nestkastje past in
vakjes met een gat naar de zijkant.

Schroef de vakjes tegen de balken
aan, twee halve U-tjes per vakje.
Hij staat!
Je bent nu klaar om de schutting in te
vullen met plantenzakken.

Pasdeel maken
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Je hebt nu de hele schutting geplaatst op 1
stukje na. Meet het resterende gat op. Het
pasdeel is waarschijnlijk te breed. Teken het
verschil af op de aangegeven balkjes.

Schroef de balk aan de zijkant los.

Zaag de balkjes af. Knip evt de ijzerdraadjes los. Let op dat de onderbalk
nog niet wordt afgezaagd!

Pasdeel maken
Stap 4

Stap 5

Stap 6

Rol de wligenmat naar binnen of knip
zo nodig het ijzerdraad door. Schroef
vervolgens de balk aan de zijkant op de
afgezaagde balken.

Zaag het stukje van de onderbalk er af.

Plaats het pasdeel in het resterende
gat. Boor vooraf de gaten en schroef
het pasdeel aan beide zijden vast.

Plantenzakken plaatsen
STAP 1
Schroef twee haakes in het hout op de aangegeven locatie indien dit nog niet gedaan is. Schroef ze
met de punt in de hoek, onder een hoek van 45 graden, 1.5 cm vanaf de bovenrand .

Plantenzakken plaatsen
STAP 2
Vul de zakken met de juiste substraatlagen
voor de planten die je wil planten. Meestal
3 cm kleikorrels in de zak, daarop tuinaarde. Vul het tot 2 cm vanaf de rand.

Schuif vervolgens de gevulde zak in het vakje en
gebruik de balk als steun.

Plantenzakken plaatsen
STAP 3
Trek de achterste ringen over de haakjes
heen om de zak hoog te houden. Plant
planten aan voor en achterzijde er in.

Voeg als nodig wat extra aarde toe met je hand
of een schepje en druk de aarde stevig aan
zonder de ringen in de zak teveel te beslasten.

