
• 4x Plank lariks/douglas geschaafd 1,6 x 14,5 x 240 cm (onbehandeld)
• 1x Plank lariks/douglas geschaafd 1,6 x 14,5 x 400 cm (onbehandeld)
• 28x Schroeven 3,5 x 35 mm
• 38x Schroeven 4 x 30 mm

MAAK HET ZELF:

PLANTENBAK

BOODSCHAPPENLIJST

GEEF DIE SAAIE MUUR EEN OPPEPPER!
De plantenbak is een originele oplossing om een saaie plek mooi aan te kleden met  bloempotten.
Deze fraaie houten plantenbak maakt u makkelijk zelf. Aan het paneel kunt u beugels met 
 bloempotten hangen.

KLUSPROFESSOR #33

❏ Boormachine❏ Schroefmachine❏ Handzaag
❏ Meetlat
❏ Schuurpapier (om de  zaagvlakken op te schuren)

 Schuurpapier (om de  zaagvlakken op te schuren)

 Boormachine Schroefmachine Handzaag

 Schuurpapier (om de 
 Schuurpapier (om de  zaagvlakken op

Moeilijkheidsgraad: 

HOLLANDS HOUT: DUURZAAM MET EEN EXTRA PLUS!
De Klusprofessor kiest voor Hollands hout uit 
verantwoord beheerde Nederlandse bossen van 
Staatsbosbeheer. Hollands hout is duurzaam 
met een plus, het heeft geen milieu belastende 
reis door de wereld gemaakt.
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KLUSPROFESSOR #33

Zaag de planken op maat volgens de maten en aantallen hieronder. 

VEEL PLEZIER MET UW PLANTENBAK

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 

advies de gaten voor te boren met een 
dunnere boor dan de dikte van schroeven.

• Schroef bij een vlakke plank-op-plank 
montage de schroeven diagonaal in het hout 
ten behoeve van de stabiliteit.

• Als u schroeven niet soepel in het hout krijgt,
 kunt u groene zeep gebruiken.
• Eventuele ruwe delen kunt u opgeschuren.

STAPPENPLAN
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Leg 3 planken 
(onderdeel A) 

evenwijdig aan 
elkaar met 1,6 cm 

tussenruimte.

Monteer de eerste u-vorm 
tegen de onderkant van 
de staanders middels 2 
schroeven per staander 
(onderdeel A) (totaal 6 
schroeven 4 x 30 mm).

Leg de tweede u-vorm 
tegen de reeds 

gemonteerde u-vorm en 
monteer deze op dezelfde 

wijze als in stap 4 op 
de staanders (totaal 6 
schroeven 4 x 30 mm).

Leg de 3 bodemplanken (onderdeel F) in de breedte in 
de bak en monteer deze met 2 schroeven per verbinding 

door beide zijkanten van de bak (onderdeel E) en de 
kopse kant van de bodemplanken (onderdeel F) 

(totaal 12 schroeven 3,5 x 35 mm).

Om de bloembak te verstevigen, bevestig de 
verbindingsklampen (onderdeel D) aan de binnenkant 

van de bak, aan de voorzijde, middels 2 schroeven 
(4 x 30 mm) per verbinding (totaal 8 schroeven 

4 x 30 mm).

Bevestig de voorzijde 
van de bloembak door 
2 planken (onderdeel 
C) te monteren op de 
2 u-vormen. Gebruik 
hiervoor 2 schroeven 

per verbinding (totaal 8 
schroeven 3,5 x 35 mm).

Maak 2 u-vormen door 2 planken (onderdeel E) haaks te 
monteren op de achterzijde (onderdeel C). Gebruik per 

verbinding 2 schroeven en schroef deze door de achterzijde 
(onderdeel C) op de kopse kant van de zijkanten (onderdeel E) 

(totaal 8 schroeven 3,5 x 35 mm).

Leg 3 planken 
(onderdeel A) 

evenwijdig aan 
elkaar met 1,6 cm 

tussenruimte.

Monteer de eerste u-vorm 
tegen de onderkant van 
de staanders middels 2 
schroeven per staander 
(onderdeel A) (totaal 6 
schroeven 4 x 30 mm).
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TIPS
• Harsvorming haalt u weg met terpentine. 
• Gebruik een kleurloze beits om de warme 
 uitstraling van het lariks/douglas hout te 
 behouden en vergrijzing tegen te gaan.
• Als u aarde direct in de bloembak wilt 
 gebruiken in plaats van in een bloempot, 
 plaats dan worteldoek aan de binnenzijde 
 van de bloembak.
• Voor een langere levensduur kunt u ook 
 kiezen voor verduurzaamde planken in plaats
 van onbehandelde planken.
• Aan de dwarsliggers (B) kunt u ringen of 
 haken monteren zodat u hieraan 
 bloempotten of mandjes kunt bevestigen.

Tip: leg er een plank van 1,6 cm tussen zodat de planken evenwijdig 
aan elkaar liggen en niet verschuiven.

Tip: schroef de 
dwarsligger vanaf 
de achterzijde zodat 
de schroeven niet 
zichtbaar zijn.

Monteer de eerste dwarsligger (onderdeel B) op 60 cm, 
gemeten vanaf wat later de onderkant wordt van de 

staanders. Monteer de volgende 2 dwarsliggers (onderdeel 
B) met 30 cm tussenruimte. Gebruik hiervoor 6 schroeven per 

dwarsligger (totaal 18 schroeven 4 x 30 mm).
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staanders. Monteer de volgende 2 dwarsliggers (onderdeel 
B) met 30 cm tussenruimte. Gebruik hiervoor 6 schroeven per 

dwarsligger (totaal 18 schroeven 4 x 30 mm).

60 cm
30 cm

30 cm

 Te zagen in Aantal  Omschrijving  Onderdeel 
Plank 1,6 x 14,5 x 240 cm (3x) 1,6 x 14,5 x 180 cm 3 Verticale planken A 
 1,6 x 14,5 x 46,5 cm  3  Horizontale liggers  B 
Plank 1,6 x 14,5 x 240 cm (1x) 1,6 x 14,5 x 46,5 cm 4 Voor- en achterzijde plantenbak C 
 1,6 x 14,5 x 25 cm  2  Verbindingsklamp plantenbak  D 
Plank 1,6 x 14,5 x 400 cm (1x) 1,6 x 14,5 x 44 cm 4 Zijkant plantenbak E 
 1,6 x 14,5 x 43,5 cm  3  Bodem plantenbak  F




