
Zelf een schutting
bouwen

Stappenplan schutting
bouwen

Houtsoort kiezen

Tuinschermen

(      )  Kies één van de volgende houtsoorten

(      ) Kant-en-klare tuinschermen

Grenen - De meest toegepast houtsoort voor buitenprojecten. Constructief
iets minder sterk maar wel goedkoper dan andere houtsoorten 
Vuren - Iets lichter dan Grenen maar verder met vergelijkbare
eigenschappen
Bamboe - Eigenlijk een grassoort. Flexibel, betaalbaar en een natuurlijke
uitstraling
Douglas - Harder dan de bovengenoemde houtsoorten maar ook een
stukje duurder.

Kant-en-klare tuinschermen zijn meestal van grenen- of vurenhout en hebben
een standaard afmeting van 180 cm x 180 cm.

Ga je zelf je schutting bouwen?
Gebruik de onderstaande tips
voor het beste resultaat.

Succes!
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(      )  Zelf schermen maken

Wordt vaak gedaan wanneer standaardafmetingen niet mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld bij bestaande betonnen of stenen pilaren met ongelijke afstand
ertussen. Door de planken horizontaal te bevestigen werk je het snelst. 

Wil je eventuele kieren afdekken voor meer privacy? Gebruik dan bijvoorbeeld
jute als privacy doek!

Gereedschap & bevestigingsmaterialen4

Schutting bouwen

Tips

Palen 1,5 keer langer
dan het tuinscherm

Gebruik torx
schroeven

Werk per scherm Vraag om hulp

(      )  Impregneer de onderkant van de balken

Omdat je palen een
flink stuk de grond in
gaan moet ze
minimaal 1,5 keer
langer zijn dan het
tuinscherm.

Deze schroeven
bieden extra grip en je
krijgt ze altijd weer
los, in tegenstelling
tot lenskopschroeven
die eenmaal
vastgeroest niet meer
loskomen.

Werk scherm voor
scherm. Zo kun je
altijd correcties
uitvoeren zonder de
hele schutting weer af
te moeten breken

Klusjes zoals het
plaatsen van de
tuinschermen tussen
de palen kun je het
beste met zijn tweeën
doen.

Het onderste deel van je balken zet je in de grond. Smeer deze goed in met
teer of een ander middel om ze te impregneren. Dat beschermt de palen
tegen het vocht in de grond en voorkomt houtrot.
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Schep
Handschoenen
Accuboor
Schroefmachine
Houtboor & bitjes
Cirkelzaag
Hamer/moker
Schroeven

Schaduw/privacy5

Met jute creëer je privacy en schaduw. Zet het doek vast met de
volgende materialen:

S-haken en spanrubbers
Tie wraps
Ball bungees

(      ) Reken ruim bij kant-en-klare schermen

Kant-en-klare schermen zijn 180 cm breed maar je hebt nog wat extra ruimte
nodig voor de bevestigingsmaterialen zoals klemmen en schroeven. Reken
dus minimaal 1 cm extra bij het plaatsen van de palen.

https://vendrigpackaging.com/jute-op-rol/671-jute-op-rol.html
https://vendrigpackaging.com/jute-op-rol/1220-gekleurde-jute-stof-10m.html
https://vendrigpackaging.com/bevestigingsmaterialen/1086-spanrubbers-met-s-haak.html
https://vendrigpackaging.com/sluitmaterialen/361-kabelbinders-tyraps.html
https://vendrigpackaging.com/bevestigingsmaterialen/1374-ball-bungee.html

