Houtbetonschutting

Toelichting
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
De maatvoering klopt theoretisch. Houdt er wel rekening mee dat je tijdens het uitvoeren
van de werkzaamheden kunt gaan afwijken hiervan (onbedoeld).
Controleer dus na elke stap wat de huidige maatvoering is en of deze nog gelijk loopt met de
tekeningen, of dat deze aangepast/gecorrigeerd moet worden.
De tabellen op het volgende blad geven de te bestellen onderdelen aan. Elk nummer kan
teruggevonden worden op de 3d afbeelding. Deze nummers worden ook nog een keer bij
elke stap vermeld op de volgende bladen.
De lengtes betreffen de daadwerkelijk lengtes die op deze maat gezaagd dienen te worden.
Kijk daarom goed met bestellen hoe je het meest voordelig kunt inkopen om vanuit daar de
juiste lengtes te zagen.
Tip: Lees, doorloop en begrijp eerst alle stappen, voordat je daadwerkelijk begint.
Op alle bouwtekeningen en beschrijvingen is het auteursrecht van toepassing.
Op dit document zijn de algemene voorwaarden van toepassing:
https://www.hout‐bouwer.nl/algemene‐voorwaarden
Bij vragen, kun je contact opnemen met Hout‐bouwer.nl
Veel bouwplezier!

4

3
2
1

Betonpalen
Nummer
2
2
2

Type
Aantal
Eindpaal beton
2
Hoekpaal beton
1
Tussenpaal beton
1

Betonplaten
Nummer Type
Aantal
3
Onderplaat beton
3

Bevestigingsset
Type
RVS Spaanplaatschroef
RVS Bevestigingsset
Plug

Aantal
2
4
2

Schuttingscherm
Nummer
4

Afmeting
180x180

Aantal
3

Snelbeton
Nummer Type
Hoeveelheid
1
Snelbeton 4 zakken

Stap 1 ‐ Voorbereiding
Gat graven
Sleuf graven

1910

1910

1910

Sleuf
Gat

ca. 100

Bovenaanzicht

D

Ca. 800

E

Doorsnede gat

A.
B.

Verwijderen de oude schutting indien nodig.
Bepaal de locaties waar de betonpalen moeten
komen en graaf deze uit.
Gebruik hiervoor tijdelijke uitzetlijnen en een
rolmaat.
C.
We gaan hier uit van tuinschermen met een
breedte van 1.80m. Graaf de gaten dan hart op
hart (van hart paal naar hart paal) 1,91cm.
D.
Graaf de gaten ca. 80cm diep t.o.v. het
maaiveld (bovenkant grond/bestrating).
Maak het gat ruim genoeg, ca. 30x30cm.
Gebruik hiervoor een schop/spade.
E.
Graaf nu ook de sleuven uit (ca. 10cm diep)
waar de onderplaten van beton in komen te
liggen.
Dit alles hoeft niet op de millimeter nauwkeurig. Dit
kunnen we namelijk in de volgende stappen nog
bijstellen.

Stap 2 ‐ Plaatsen betondelen
A.

Plaats de eerste paal (eindpaal) in het gat.
Controleer of deze in 1 rechte lijn staat met de
spanlijnen die geplaatst zijn.
B.
Stort het gat vol met één zak snelcement en
meng dit met water.
C.
Wanneer de paal stevig staat en het beton dus
uitgehard is (of gebruik tijdelijke schoren om
de paal te fixeren), schuif je de betonplaat in
de gleuf van de paal.
D.
Plaats nu de volgende paal in het gat en schuif
ook daarbij de betonplaat in de gleuf.
Controleer met een waterpas bovenop de
betonplaat of de tweede paal op de goede
hoogte staat.
Pas de hoogte van de paal aan totdat de
bovenkant van de betonplaat volledig
waterpas staat.
E.
Stort nu ook de volgende paal vast met
snelbeton.
Herhaal dit voor de overige palen en kijk goed welke
paal je waar moet plaatsen (eindpaal, tussenpaal,
hoekpaal of wellicht een T‐paal).

A

B

Materiaal

Betonpalen
Nummer
2
2
2

C

Type
Aantal
Eindpaal beton
2
Hoekpaal beton
1
Tussenpaal beton
1

Betonplaten
Waterpas?

1850

2000

Nummer Type
Aantal
3
Onderplaat beton
3

D

Snelbeton
Nummer Type
Hoeveelheid
1
Snelbeton 4 zakken

E

Betonplaat

700

800

250

Gleuf

Snelbeton

Stap 3 ‐ Aanbrengen schuttingscherm
Het moeilijkste is nu gedaan. In deze stap hoeven
enkel de tuinschermen nog bevestigd te worden met
een standaard bevestigingsset voor betonpalen.
A.
Vul de gaten en sleuven met de grond die
reeds uitgeschept is.
B.
We beginnen bij de eindpaal en plaatsen daar
de bout, verbindingshoek en moer/sluitring.
C.
Bij de tussenpalen doe je vrijwel hetzelfde
maar dan met twee verbindingshoeken.
D.
Voor de hoekpaal is het soms nodig om zelf
een gat te boren en vervolgens de schroef vast
te zetten met een plug.
E.
Als al het beslag is bevestigd, kun je de
schermen erin zetten. Deze schroef je
eenvoudig vast aan de verbindingshoeken.

Bout
Verbindingshoek

Materiaal

Moer/sluitring

Schuttingscherm
Nummer
4

B. Eindpaal

Afmeting
180x180

Aantal
3

Bevestigingsset
Type
RVS Spaanplaatschroef
RVS Bevestigingsset
Plug
C. Tussenpaal

Plug
Gat boren

D. Hoekpaal

E. Tuinscherm

Aantal
2
4
2

Klus geklaard!
Bedankt voor je aankoop bij Hout‐bouwer.nl
Voor vragen/opmerkingen of andere leuke projecten,
zie: https://www.Hout‐bouwer.nl

