5-stappen plan: Hoe zet ik die bak in elkaar?
In je pakketje vind je het volgende:
– de moestuinbak (4 planken)
– 12 schroeven per bak
– torx t20 bitje voor op de accuboormachine
– Biologisch afbreekbaar worteldoek (alleen bij A-keus bakken)

Stap 1: Een bakje koffie of thee...
Huh? Waarom?
Nou, dan kan je even in alle rust tijdens je bakje koffie of thee bekijken of de plek waar je hem wilt
de juiste plek is. Haastige spoed is zelden goed, en het verplaatsen van een bak waar de grond al in
zit is niet fijn. Let dus goed op waar de zon vandaan komt en of het vocht voldoende weg kan onder
de bak.
Stap 2: Pak het pakje uit en zet de planken neer op de plek waar je de bak wilt. Zorg er hierbij voor
dat de gladde kant van de planken naar buiten wijst en de gaatjes voor de schroeven aan de
rechter kant zitten bij iedere plank.

Stap 3: Goedzo, het kan bijna niet meer misgaan. Nu houd je de hoeken van de planken goed strak
tegen elkaar en draait eerst de bovenste schroef erin. Hiervoor kan je het bijgeleverde bitje
gebruiken in je eigen accuboormachine. Kijk uit dat ze niet verschuiven terwijl je de schroef erin
draait. Daarna schroef je de onderste schroef erin en als laatste de middelste. Dit herhaal je
natuurlijk voor iedere hoek.

Z.o.z.
Stap 4: Dat begint al ergens op te lijken! Als je er geen worteldoek, kranten of karton tegen
wortelgroei in doet ben je nu klaar, zo niet dan komt nu de bodembedekking. Wij leveren vanaf 2102-2019 geen plastic worteldoek meer erbij, maar biologisch afbreekbaar worteldoek (zonder
chemische zooi). Dit worteldoek blijft 3 tot 5 jaar goed en breekt dan volledig af, dus ruim
voldoende om de wortels eronder tegen te houden tot ze opgeven. Dit worteldoek leg je in of onder
de bak, met eventuele overlappende randen tegen het hout naar boven gevouwen.

Wat ook kan is het plat op de grond onder de bak door laten lopen. Dan zet je gewoon de bak erop.
Stap 5: Als je dit rondom hebt gedaan, dan sluit het prima aan en kan de rest van de grond erin
gegooid worden.
Als je ook een bamboe raster hebt bijbesteld, kan je eventueel op de volgende afbeelding zien hoe
de klemmetjes moeten:

Klaar! Wij wensen je veel (moes)tuin plezier!

