Handleiding Een tuinwand verticaal
en met gesloten structuur bekleden

Handleiding

Wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z’n werk gaat.

In de vorige aflevering van
Timmeren met Timo plaatsten
we een horizontale tuinwand met
een open bekleding. Deze keer
gaat Timo aan de slag met het
tegenovergestelde: een verticale
tuinwand met een gesloten
bekleding. Door de latten verticaal
te plaatsen benadruk je de hoogte
van jouw tuinafsluiting en krijg je
een erg strak geheel. Bovendien
lijkt jouw tuin ook optisch groter!
Dankzij het triple blokprofiel
krijgen we de illusie van een
open bekleding, maar de voegen
zijn eigenlijk dicht, waardoor
pottenkijkers of wind geen kans
krijgen.

Benodigdheden
Tijdsduur
afhankelijk van de groote van
het project
Moeilijkheidsniveau
gemiddeld

Thermo Essen
Triple blok 21 mm

Afkortzaag

Nagelpistool

Inox nagels

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2

Waterpas
Onderbalken
Bilinga 40 x 60 mm

Verstekzaag

Plankenspanner

Schroeven

Plaats de palen in de put of gleuf en zorg
dat de palen mooi loodrecht in de grond
staan met behulp van een waterpas. Giet het
stabilsé rond elke paal en stamp goed aan.
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Stap 1: Palen plaatsen
Voor we kunnen beginnen aan de tuinafsluiting, bevestigen we hardhouten
palen in de grond. Hardhout is extra bestand tegen vocht, wat nodig
is aangezien deze palen in direct contact staan met de aarde.
Zorg dat de palen lang genoeg zijn: meet hoe hoog de tuinafsluiting moet
worden vanaf de grond, en reken 60 à 70 cm bij. Wil je bijvoorbeeld een
omheining van twee meter hoog, voorzie dan palen van minimum 260
cm. Hoe hoger je wenst te bouwen boven de grond, hoe meer verankering
in de grond je best voorziet voor de stevigheid. Een goede maatstaf
hiervoor is een derde van de paal in de grond en twee derde erboven.
Graaf putten of een volledige geul in de grond, 75 cm tot een meter
uit elkaar. De putten moeten minstens 60 cm diep zijn.
Je kan ook een touw bevestigen van de eerste paal tot waar de
laatste paal moet komen. Hierdoor ben je zeker dat alle palen op
een lijn staan. Met een laser gaat dit nog gemakkelijker!
Tip van Timo

Handleiding

Laat het stabilisé drogen.
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Stap 2: Het installeren van het kader
Vooraleer we de blokprofielen aan onze beschutting kunnen
bevestigen, moeten we enkele horizontale onderlatten bevestigen
tegen de palen. Dit doen we op vier niveaus: een lat onderaan,
een vanboven en twee latten op gelijke afstand hiertussen. Op
deze vier punten zullen we de verticale planken bevestigen.
Een andere optie is om de horizontale latten tussen de palen
te bevestigen met L-ijzers. Hierdoor lopen je latten mooi gelijk
met de palen. Dit vergt wel iets meer werk, aangezien je dan de
afstand tussen iedere paal afmeet en iedere lat op maat zaagt.
Wij gebruikten hier latten uit een hardhout genaamd ‘bilinga’ van
zes centimeter breed en vier centimeter dik. Deze hardhoutsoort
is erg stevig en resistent tegen vocht. Het uiterlijk van deze latten
maakt niet uit, aangezien je ze niet meer zal zien eens de schutting
klaar is. We gaan voor de zekerheid toch even de latten en de palen
voorboren, vooraleer we de latten met inox schroeven bevestigen.
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Stap 4: De eerste plank
Stap 3: Planken voorzagen
Wij gebruiken hier thermo essen triple blokprofiel voor onze
tuinafsluiting. Meet de lengte van de palen, van de grond tot aan de
top, en trek daar een tiental centimeter vanaf. Zaag de planken op
deze maat. Onze planken waren oorspronkelijk 220 cm lang, maar
die korten we in naar 190 cm. Voor onze tuinwand, van twee meter
hoog en vier meter lang, hadden we in totaal 27 planken nodig.

Nu is het tijd om de eerste plank aan de tuinwand te monteren.
Gebruik een waterpas om te zorgen dat de plank mooi
loodrecht staat, voor je hem bevestigt aan de onderlatten.
Om de blokprofielen aan de latten vast te hechten, heb je drie opties:
Wij gebruikten een nagelpistool en lijm. 			
Breng lijm aan de achterkant van 				
de planken of aan de onderlatten. Gebruik een 			
waterpas om de eerste plank 					
mooi recht te hangen en een plankenspanner om de plank
op zijn plaats te houden terwijl je de nagels in de plank schiet.

Waarom trekken we tien centimeter af van de totale
lengte van de balken? Dit is omdat we niet willen dat onze
schutting de grond raakt. Anders neemt het materiaal te
veel vocht op en rot het sneller. Een andere optie is om een
betonplaat aan de voorzijde van de palen bevestigen.

Wij gebruikten een bilinga plank om een zijde van vier centimeter
waterpas tegen de palen onderaan vast te klemmen met een
plankenspanner. Hierdoor vormt deze plank een tijdelijke schap
waar de volgende planken op kunnen rusten en om te verzekeren
dat de planken op gelijke hoogte van de grond hangen. Zo kunnen
we ook nog sneller en efficiënter werken!

Twijfel je hoeveel planken je exact moet aankopen? Of ben je nog
niet zeker van je materiaalkeuze? Spring gerust eens binnen in
onze showroom of contacteer ons via mail! Wij staan altijd klaar
om je bij te staan bij je volgend project!
Tip van Timo

Tip van Timo
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Stap 6: De afwerking van de schutting

Stap 5: De tweede plank
Nu de eerste plank is bevestigd, kunnen we de tweede plank door
middel van de tand en groef in de eerste plank schuiven. Monteer het
met twee schroeven op elk niveau: vanboven, de twee middelste en
vanonder. Door de bilinga plank die we in stap vier tijdelijk hebben
bevestigd, zijn we zeker dat de rest van onze planken ook waterpas zijn.
Herhaal dit voor de rest van de wand.

Er zijn verschillende manieren waarop je de bovenkant van je
tuinwand kan afwerken. Zo kan je bijvoorbeeld op de palen nog
een plank of planchet bevestigen om ook de bovenkant mooi af te
werken. Hierdoor zijn de palen minder zichtbaar van boven af. Wij
hebben gekozen om geen afwerking bovenaan toe te voegen.
Wat betreft het uiteinde van onze tuinwand kozen we voor
een extra blokprofiel in verstek te zagen, zodat we mooie
hoeken hebben aan het einde van onze wand.
Wil je een nog sfeervollere toets geven aan deze verticale
tuinwand? Installeer dan lichtjes of spots op de wand en
geniet ook ’s avonds nog van een prachtig lichtspektakel.

