
Minituin
Als de ruimte in de tuin beperkt is, omdat je bijvoorbeeld in een 
stad woont, kun je een plantentuin in miniatuurgrootte aanleggen.  
Maar ook bij een grote tuin is er misschien een hoekje waar 
wel wat nieuws kan komen.

Deze kleine tuin wordt gekenmerkt door de combinatie van houten 
tegels en kleine verhoogde plantenbakken. De houten tegels kun 
je gebruiken om met droge voeten bij je tuinkruiden te komen. In 
de mini verhoogde plantenbakken kun je de meest uiteenlopende 
keukenkruiden plaatsen. 

Materiaal: 
Houten planken
Latten
Roestvrijstalen schroeven
Woelmuisgaas
Daknagels
Noppenfolie voor  
verhoogde plantenbakken
Houten tegels

Gereedschap:
Duimstok 
Houtzaag
Accuschroefmachine
Nijptang
Hamer
Schaar
Nietmachine

De mini verhoogde plantenbakken maak je van een paar planken. Je kunt 
ook oude planken gebruiken. Als je je aan de afmetingen van de houten 
tegels houdt, past alles naadloos in elkaar. Houten tegels kunnen ook 
worden doorgezaagd, waardoor je ook andere afmetingen kan krijgen 
voor je minituin. Schroef de planken in de hoeken aan elkaar met latjes. 
De plantenbakken moeten verschillende hoogtes hebben, zodat er voor 
allerlei soorten planten plek is. 

Het hout moet worden beschermd tegen ophopend vocht. Plaats daarom  
folie aan de binnenkant. Het is het beste om hiervoor noppenfolie 
te gebruiken. Snijd het folie zo hoog af, dat het omhoog gebogen  
woelmuisgaas aan de onderkant wordt afgedekt. De bodem wordt niet 

Om te voorkomen dat je ongewenste mee-eters krijgt, moeten de bakken  
aan de onderkant worden voorzien van woelmuisgaas. Voor het op maat 
maken heb je een nijptang nodig. Knip het gaas 10 cm langer in de lengte  
en breedte. Knip het gaas vervolgens in de hoeken 5 cm in en buig het  
omhoog. Nu kun je het met daknagels aan de planken vastmaken.

bedekt. De noppenfolie wordt aan de bovenste en onderste rand aan de 
houten planken vastgeniet. Zet alles in elkaar en vul de bakken met 
geschikte tuinaarde en natuurlijk planten.

Woelmuisgaas

Noppenfolie voor  
verhoogde plantenbakken




