
Zelf een 
plantentafel maken 
ƒ

Moeilijkheidsgraad Tijdsduur

 1-2 dagen

Met een zelfgemaakte plantentafel kan je jouw planten in een 
handomdraai op- en ompotten op een werkhoogte die je rug minder 
belast.

Naar de handleiding op pagina 3 

Gemiddeld
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Ruimte voor je notities
Materiaal

Materiaallijst
ƒ

ZELF EEN PLANTENTAFEL MAKEN

Latten voor het frame en de planken (94 mm x 24 mm)

2 x 1600 mm, 2 x 880 mm, 3 x 550 mm (inclusief een dwarsstuk 
voor middenwand), 4 x 950 mm, 2 x 950 mm x 94 mm x 24 mm 

Latten voor vloer en achterwand (80 mm x 18 mm)

6 x 950 mm, 7x 1 m (elk 28 mm van elkaar)

Zijwanden en middenwand (gemaakt van 15 mm multiplexplaten)

2 x 550 mm x 474 mm, 1 x 550 mm x 568 mm

Box-glijrails, aanslagrail en vuilvangrail (gemaakt van 15 mm 
multiplexplaten)

3 x 550 mm x 44 mm x 22 mm, 530 mm x 44 mm x 22 mm

Werkblad en uitklapbaar zijpaneel (gemaakt van 15 mm multiplex-
platen)

1 x 1034 mm x 620 mm, 1 x 586 mm x 620 mm

Steundriehoeken (gemaakt van 15 mm multiplexplaten) en        
Dennenhouten lat

2 x 280 mm x 280 mm (zijlengte), 1 x 600 mm x 10 mm x 10 mm

Achterwand en deur

950 mm x 474 mm, 340 mm x 460 mm

Plastic mand

42 x 30 x 23 cm
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Ruimte voor je notities
Benodigd gereedschap

STIHL tip: houtresten upcyclen

Nieuw is niet altijd beter: je kan ook oud resthout, pallets of een oud keukenwerkblad gebruiken 
om je plantenrek mee te maken.

Je veiligheid gegarandeerd: de veiligheidsuitrusting

Draag altijd effectieve en veilige beschermende kleding. Draag altijd je persoonlijke 
veiligheidsuitrusting wanneer je met een kettingzaag werkt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
het product voor meer informatie. Vóór het eerste gebruik moet je goed weten hoe de machine 
werkt en ervoor zorgen dat deze vóór elk gebruik in perfecte staat is. Op verzoek maakt je STIHL 
dealer je machines met plezier klaar voor de eerste klus en adviseert je ook over de soorten en 
maten van je veiligheidskleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geen vervanging voor 
veilige werkmethoden.

Accukettingzaag, bijv. STIHL MSA 140 voor de voor de kaderplan-
ken en de frameplanken

Snoeizaag, bijv. STIHL GTA 26 voor de legplanken

Accuschuurmachine

Accuschroevendraaier

Waterpas

Markeerstift

Schroeven:

44 x 4,5 x 75 mm voor de framedelen

88 x 4,0 x 40 mm voor het regelwerk en het werkblad

18 x 3,0 x 12 mm voor de scharnieren

18 x 3,0 x 30 mm voor de wanden en geleiderails van de 
dozen

Scharnieren: 8 x 65mm x 40mm

6 x 5 cm hoge opschroefscharnieren inclusief schroeven, 
verticale scharnieren

Schroefhaken voor kleine apparaten
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1 Planken op maat zagen

2 Onderdelen oliën

3 Zijkanten in elkaar schroeven

Zaag eerst de klaargelegde dunne houten planken op lengte met de STIHL GTA 26 accusnoeizaag en de dikkere met de 
STIHL MSA 140 C accukettingzaag. Slijp de ruwe randen na en schuur de planken die straks nog worden geolied. Zo is 
het later veiliger en aangenamer werken aan de plantentafel.

Olie of beits na het zagen alle onderdelen en laat ze drogen volgens de instructies van de fabrikant. Olie de planken vóór 
het in elkaar schroeven, zodat alle plekken geolied zijn.

Schroef de zijkanten in elkaar en schuin de achterste frameplank 45° af.

Bouwinstructies 
ƒ

ZELF EEN PLANTENTAFEL MAKEN

1600mm

450

50mm

880mm

200mm

24mm550mm

880 mm

50 mm 550 mm

1600 mm

45°
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4 Frame vastschroeven

Schroef vervolgens het frame vast: je doe-het-zelf-plantenrek krijgt al vorm.

950 mm

550mm

5 Verstevigingen bevestigen

Bevestig nu de verstevigingen die de hele constructie stabiel maken.

550 mm
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6 Latten vastschroeven

Schroef de onderste latten vast met een accuschroevendraaier.

950mm x 80 mm950 mm x 80 mm

474mm

550mm

7 Eerste zijwand vastschroeven

Schroef de eerste zijwand vast.

550 mm

474 mm



6 | 11

328mm

550mm

8 Bodemlat vastschroeven

Bevestig nu de bodemlat.

550 mm

328 mm

474mm x 550mm

568mm x 550mm

9 De tweede en derde zijwand vastschroeven

Vervolgens bevestig je de tweede en derde zijwand.

474 mm x 550 mm

568 mm x 550 mm
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550mm x 44mm x 22mm

10 Rails bevestigen

Bevestig nu de rails voor de afvalbak. Deze komt later goed van pas als je bijvoorbeeld plantenresten wilt ompotten of 
iets wilt weggooien. Zet vervolgens de afvalbak er op de beoogde plek in.

550 x 44 x 22 mm

11 Deur bevestigen

Bevestig de deur naar je zelfgebouwde plantenrek.

340 mm x 460 mm
474mm x 343mm
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1034mm x 620mm

12 WerkBLAD opschroeven

Schroef het vooraf op maat gesneden werkblad vast.

1034 x 620 mm

270mm

270mm

30mm

13 Scharnieren vastschroeven

Schroef de scharnieren met hoekstukken vast, zodat de hoeken als steun voor de houten plaat naar buiten kunnen worden 
geklapt

280 mm

280 mm

30 mm
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600mm x 10mm x 10mm

620mm x 586mm

240mm

14 Extra blad bevestigen

Vervolgens heb je het extra blad nodig, dat je samen met de twee houten latten vastschroeft. Schroef ook de lat van 
vurenhout van 10 x 10 mm op het extra blad, zodat deze in uitgeklapte toestand horizontaal is.

600 x 10 x 10 mm

620 x 586 mm

240 mm

15 Onderste achterwand vastschroeven

Schroef de onderste achterwand vast.

474 x 950 mm
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998mm x 80 mm x 18mm

28mm

16 Bovenste achterwand vastschroeven en legplanken aanbrengen

Schroef de planken voor de bovenste achterwand van je doe-het-zelf-plantenrek vast. Bevestig vervolgens de planken aan 
de bovenste achterwand: een praktische opbergplaats voor tuingereedschap.

28 mm

998 x 80 x 18 mm

530mm x 44mm x 22mm

45'

17 Vuilvanger aanbrengen

Je bent bijna klaar. Schroef aan de linkerrand van de tafel de vuilvanger die gemaakt is van afgeschuind 44 x 22 mm hout 
vast. Dit voorkomt dat aarde of plantenresten van de tafel op de grond vallen.

45°

530 x 44 x 22 mm
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18 Optioneel: haken bevestigen

Schroef aan de zijkanten haken of ogen naar keuze vast voor klein gereedschap. Zo blijft het werkblad altijd vrij wanneer 
je klust en heb je tegelijk al het nodige bij de hand.

STIHL tip

Het is raadzaam om de hoeken van de zelfgemaakte plantentafel af te ronden. Op die manier 
verminder je het latere risico op letsel als je tegen de plantentafel stoot. De tafel ziet er zo 
bovendien ook mooier uit.


