Bouwinstructie vierkantemetertuintjes
1. Gebruik een zgn Europallet met afmetingen van 120 bij 80 cm.
2. Leg hierop een plaatje hardboard van 120 bij 80 cm (deze zijn al op maat
gezaagd)
3. Plaats dan de palletrand over de boardplaat en pallet.
4. Boor een gat in de boardplaat ongeveer in het midden, maar tussen de
planken van de pallet van ongeveer 3,5 cm
5. Meet een stuk vijverfolie af die ruim voldoende is om in de bak te vormen.
Denk aan ongeveer:
Breed: (2 keer de hoogte van de randen en 1 keer de breedte van de pallet plus 15
tot 20 cm extra. Dat is dan ongeveer 140 cm.
Lengte: (2 keer de hoogte van de randen en 1 keer de lengte van de pallet plus 15
tot 20 cm extra. Dat is dan ongeveer 180 cm.
6. Leg dit in de bak en duw het goed in de hoeken. Leg hier eventueel een paar
stenen in om het vast te houden.
7. Vouw de folie netjes in de hoeken van de bak en werk het netjes over de
randen. Zet het vast met een paar nietjes aan de buitenkant.
8. Bevestig de folie aan de buitenkant met een panlat die je afzaagt op de juiste
lengte van de bak, plus de dikte van een panlat extra. Met de rest van de
panlat kun je dan de korte zijde vastmaken.
9. Doe dit ook met de andere kanten.
10. Snij met een stanleymesje het rondje van de boardplaat uit de folie.
11. Smeer onder de rand van het gaatje een beetje zwarte kit. Dit moet
verhinderen dat er water onder de folie kan lopen en de boardplaat en pallet
laat verrotten.
Later wordt het gaatje afgedekt met een los klein tegeltje.
De tuintjes worden ter plaatse gevuld met 200 liter potgrond.

