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Verplaatsbaar foliekasje

120 cm 

60 cm 

Balkjes Van
5 x 5 cm 

3 cm 

15 cm Brede stroken 
doorzichtige plastic 
folie

schoren 
12,5 x 2,2 cm planken Van 12,5 x 

2,2 cm

doorzichtige  
plastic folie aan 
zijkanten rondom

Volgorde 
Van in elkaar 
zetten Van het 
houtwerk

dit verplaatsbare bakje – naar een 
idee uit mother earth news (Vs) – is 
eenvoudig zelf te maken.

het verplaatsbare kasje is onge-
veer 60 cm hoog en 120 cm breed. 
de lengte kan enkele meters zijn, 
al naar gelang de wensen van de 
bouwer. als de bak langer dan 2,5 
meter wordt dan moeten er 
wel extra staanders van 5 x 
5 cm om de ongeveer 125 cm 
gebruikt worden.

het is waarschijnlijk het ge-
makkelijkst eerst de twee 12,5 
cm brede planken van een 
lange zijde van het bakje aan 
de uiteinden op twee balkjes 
van 5 x 5 cm vast te timme-
ren met verzinkte kopspijkers. 
dan de, al van te voren op een 
hoek aan een balkje vastge-
timmerde planken van de 
korte zijden, aan de balkjes 
op de uiteinden van de eerst 
gemaakte lange zijde vast 
timmeren. daarna kunnen de plan-
ken van de andere lange zijden op 
de hoeken vastgeslagen worden. de 
plank die halverwege het bakje de 

bovenste planken van de lange zij-
den verbindt, kan vastgespijkerd of 
nog beter met een paar hoekijzers 
vast- geschroefd worden. Vanuit 
twee hoeken worden bovenop het 
geheel schoren geslagen die uitko-
men op ongeveer een kwart van de 
lange zijde.

nu worden vanaf de buitenkant de 
zijkanten omspannen met stevige 
doorzichtige plastic folie (polyethy-
leen). op de plaats waar het vast-

gezet wordt het materiaal een paar 
maal dubbel nemen of ‘verstevi-
gers’ gebruiken van een paar maal 
gevouwen plastic. het vastmaken 
kan gedaan worden met verzinkte 
spijkers of met nieten.

als laatste worden de ongeveer 15 
cm brede repen van hetzelfde plas-

tic over de bovenkant van de 
bak gespannen met tussen-
ruimten van ongeveer 3 cm 
voor de ventilatie. de lengte 
van de repen is de breedte 
van het bakje plus 12 - 15 cm 
aan weerskanten voor de 
‘overslag’. ook de repen wor-
den weer aan de uiteinden 
enkele malen dubbelgevou-
wen ofwel met ‘verstevigers’ 
van plastic vastgespijkerd 
of geniet aan de bovenste 
planken van de opstaande 
zijkanten. op de plaats waar 
de schoren zitten gaan de 
meeste repen daar onder 
door, maar in de buurt van 
de bevestigingspunten van 

de schoren moeten enkele repen er 
overheen worden gespannen.


