
6-stappen plan: Hoe zet ik die bak in elkaar?

In je pakketje vind je het volgende:
– de moestuinbak (4 planken per laag)
– Grote en kleine RVS schroeven inclusief torx t20 bitje voor op de accuboormachine
– Optioneel: je worteldoek

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 (grote) schroef erin. Hiervoor kan je het bijgeleverde bitje 
gebruiken in je eigen accuboormachine. Kijk uit dat ze niet verschuiven terwijl je de (grote) schroef
erin draait. Daarna schroef je de onderste (grote) schroef erin. Dit herhaal je natuurlijk voor iedere 
hoek.

Z.o.z.



Stap 4: Dat begint al ergens op te lijken! Nu schroef je met de kleinere schroeven de kleinere latten 
in de 4 hoeken. Hoe precies maakt niet veel uit, het hoeft alleen maar de lagen bij elkaar te houden. 
Probeer te zorgen dat het recht naar boven wijst, 

Stap 5: Hierna bouw je bovenop de eerste laag de volgende laag op dezelfde manier als hiervoor 
beschreven. Bij elke laag schroef je op het laatst het vast aan de hoeklatten.

Stap 6: Als je er geen worteldoek in doet ben je nu klaar, zo niet dan komt nu het worteldoek. Je 
legt het erin op een manier dat het aan alle kanten even ver uitsteekt. Dan vouw je de randjes zo dat 
het goed in de hoek van de bak naar boven loopt:

Je kan het worteldoek vastzetten met nietjes (wel zo makkelijk) maar het kan ook zonder: Je  legt 
wat grond in het midden, en duwt dat tegen de rand aan om het worteldoek tegen de bak aan te 
houden. Als je dit rondom hebt gedaan, dan sluit het prima aan en kan de rest van de grond erin 
gegooid worden. 

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