Handleiding

Moestuinbak uit hazelaar

Volg mee en zet zelf je moestuinbak in elkaar.

Zijn jouw groene
vingers ook al aan
het jeuken? Kan je
niet wachten om van
je zelfgekweekte
groentjes te smullen?
Leer met deze
handleiding hoe
je stap voor stap
een moestuinbak
maakt in gevlochten
hazelaartakken.

Benodigdheden
Tijdsduur
Ongeveer een hele dag.

Moeilijkheidsniveau
Gemiddeld

Plantjes

Vierkante palen

Anti-worteldoek

Vijzen

Nietmachine + nietjes

Houten planken

Vouwmeter

Handschoenen

Boormachine

Potgrond

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2
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Voor je begint!
Het is belangrijk om de potaarde niet rechtstreeks in de hazelaarhouten
bak te doen, zodat de aarde er niet uitregent.
Alvorens te beginnen, moet je dus beslissen hoe je de binnenkant wil
bekleden.
Je kan werken met een kleinere kist als binnenbak, bijvoorbeeld in een 		
restje tuinhout, steigerhout of betonplaten, of je kan kiezen voor 		
een plastic folie of worteldoek.
In dit geval kiezen wij voor beide: een binnenbak en een antiworteldoek,
zodat het gewicht van de potaarde niet rechtstreeks op de hazelaartakken
drukt.
Zo gaan de hazelaarpanelen langer mee en is je moestuinbak duurzamer.
Let erop dat je misschien ook nog een extra gronddoek nodig hebt, als je
de bak op je balkon wil zetten.
Er zijn verschillende afmetingen van de moestuinbak: 70x70 cm, 90x90
cm, 120x120 en 150x150. Wij werken hier met de bak van 150x150 cm, die
60 cm hoog is.

Voorbereiding
Klop de paaltjes in een vierkant in de grond. Zorg er
naargelang de grootte van de hazelaarpanelen voor dat
de afstand tussen de paaltjes enkele centimeters
kleiner is dan de grootte van de panelen.
Meten is weten! Als je de moestuinbak na het bouwen
nog wil verplaatsen, dan hoeven de paaltjes niet in de
grond en kan je meteen beginnen met de plankjes.
Meet de plankjes of platen voor de binnen		
bak op, en zaag die indien nodig op maat.
Ze moeten horizontaal op de vier paaltjes passen.

Bespaar jezelf heel wat sleurwerk door de moestuinbak
eerst op de gewenste plaats te zetten en hem dan pas te
vullen met potgrond.
Tip van Timo
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Hazelaarscherm vastmaken

Binnenbak maken
Vijs de houten plankjes horizontaal op de paaltjes met de
nagels en de hamer, of met de spijkermachine: de 		
bovenste plank op 3-4 cm onder de bovenkant van de paaltjes
(zo komen de buitenste hazelaarpanelen er straks bovenuit
en zijn de planken niet zichtbaar), en de onderste plank aan
de onderkant van de paal. Er mag flink wat afstand tussen de
planken zitten, ze dienen alleen om het gewicht van de aarde
op te vangen.

Neem de 4 hazelaarpanelen erbij. Zet ze haaks op elkaar aan de
buitenkant van de binnenbak (je kan de panelen ook later over de
binnenbak heen zetten). Plaats de panelen zo dat je aan elke hoek
van het vierkant drie rondje paaltjes hebt: een zijde met één rond
zijbalkje naast een zijde met twee rondje zijbalkjes.
Indien er nog geen voorgeboorde gaten zijn: boor in de buitenste
paaltjes van elk paneel 2 gaten: 1 bovenaan en 1 onderaan. Boor
doorheen de volledige diameter van de paaltjes, en een stukje
doorheen het aangrenzende paaltje. In totaal zal je 8 gaten boren.
Schroef de hazelaarpanelen aan elkaar in de geboorde gaten.
Schuif de panelen over de binnenbak indien je dat nog niet
gedaan had.

Afhankelijk van de hoogte van je moestuinbak kan je nog een
derde en een vierde plankje in het midden toevoegen.
Herhaal deze stap met de overige planken zodat je een
vierkant bekomt

Je mag ook meer gaten boren als je voor een stevigere
constructie wil gaan. Zorg dan ook voor meer schroeven.
Tip van Timo
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Vullen met potgrond en zaaien
Zet de moestuinbak op de goede plaats.

Worteldoek snijden en bevestigen

Maak met een mesje enkele gaatjes in het doek, zodat eventueel
overtollig water weg kan. Je kan ook werken met hydrofiele korrels.
Vul de bak met potgrond of aarde. Gebruik eventueel een
mengeling van potgrond en bodemverbeteraar.

Leg het antiworteldoek of de plastic folie op de grond in de
planken en knip of snijd hem op maat: de bovenkant van het
doek komt tot aan de bovenkant van de bovenste planken.

Begin met het zaaien of planten van jouw groenten of kruidenplantjes.
In deze handleiding planten we onze bak vol met munt.

Vastmaken: doe eerst een klein beetje potgrond
op het doek zodat het goed in de hoeken zit

Wil je weten wat en hoe je precies zaait of plant en
wanneer? Lees dan hier onze blog over moestuinieren!

Maak het doek vast met nietjes of nagels.
Munt is niet zo vriendelijk met andere planten, omdat het zowel onderals bovengronds zeer snel groeit en zo andere planten belemmert. Als je
munt in je moestuinbak wil zetten, dan plant je daar het best geen andere
planten naast. Als je liever een combinatie van verschillende kruiden of
groenten plant, dan gaat munt beter in een aparte, ruime pot.

Als je niet de volledige moestuinbak met potgrond wil
vullen, dan kan je eventueel een valse bodem plaatsen
voordat je het worteldoek plaatst.
Tip van Timo

Tip van Timo

