Handleiding Tuinpoort plaatsen

Handleiding

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

Wil je graag een landelijke omheining in je tuin? Leuk! Dan vind je
het waarschijnlijk ook handig dat
je makkelijk de omheining in en uit
kan, toch? Hoe fijn je klimmen en
klauteren ook vindt, langs een poortje gaat het toch een stuk makkelijker. Maar hoe plaats je een tuin- of
omheiningspoortje? Leer het in 1, 2,
3 met deze handleiding!

Benodigdheden
Tijdsduur
Ongeveer 2 a 3 uur

Moeilijkheidsniveau
Makkelijk

Tuinpoort

2 Plaatduimen

Sluiting

Houtdraadbout

Rolmeter

Boormachine

2 Weidepalen 8-10 cm

2 Hengen

RVS schroeven 50 Ø

Grondboor

Paalhamer

Ringratelsleutel

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2
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Eerste paal plaatsen
Graaf met de grondboor een put van minstens 70 cm diep.

Voorbereiding

Plaats de paal in de put.
Klop de paal aan tot hij op de gewenste hoogte staat.

In de handleiding voor het plaatsen van een schapenomheining leerden
we dat de steunpalen minstens 60 tot 70 cm langer moeten zijn dan de
omheiningshoogte. We raden echter aan dat de twee palen die je gebruikt
voor het poortje langer of dikker zijn dan de gewone omheiningspalen.
Zo krijg je een stevige constructie. Een poortje is namelijk zwaarder
dan de omheining, zeker als het van een harde houtsoort is.

Vul de put op met de uitgegraven aarde en druk die stevig
aan met je voet of de achterkant van de paalhamer.

Mocht je een erg losse ondergrond hebben, kan je ervoor
kiezen om de paal in te betonneren met snelcement en
water.

De hoogte van de paal kan naargelang je voorkeur hoger of
gelijk komen met de hoogte van het poortje.
Tip van Timo

Tip van Timo
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Duimhengen en plaatduimen bevestigen
Leg het poortje op de grond voor meer steun.
Bepaal of je de 2 hengen links of rechts bevestigt, want de
draairichting van het poortje zal daarvan afhangen.

Zet het poortje rechtop tegen de eerste paal.
Houd de 2 plaatduimen tegen de paal ter hoogte van de
hengen en plaats de hengen over de plaatduimen. Schroef ze
vast aan de paal terwijl je ze op de juiste hoogte houdt.
Schroef de sluitpen aan de andere kant van het poortje
op ongeveer dezelfde hoogte als de bovenste plaatduim.
De pen moet aan de buitenkant uitsteken.

Schroef de 2 hengen op de bovenste en onderste
horizontale lat van het poortkader.

Leg een tegel of plank onder het poortje. Zo ben je er zeker
van dat het poortje vrij kan draaien.

Zorg ervoor dat het oog van de heng 5 tot 6 cm uitsteekt
aan de buitenkant. Dat kan ook meer zijn als je steunpalen
dikker zijn.
Tip van Timo

Tip van Timo
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Houd de sluiting (of vanger) tegen de paal ter hoogte
van de sluitpen en pas die in de sluiting.
Schroef de sluiting vast terwijl je die op de juiste hoogte houdt.

Tweede paal en sluiting plaatsen
Zet het poortje in de gesloten positie en bepaal
zo waar de tweede steunpaal komt.
Boor opnieuw een put met de grondboor zoals in stap 1.
Plaats de paal erin, klop aan en vul op met aarde en/of snelcement.

Joepie! Je poortje is geplaatst. Je kan nu indien nodig
verdergaan met de rest van jouw omheining.

