
Montage TUINSCHERMEN 
Een tuinscherm kan mooi en decoratief zijn.  

Maar vooral dient het de functie te vervullen die u ervan verwacht: afscherming van zicht of wind, een ondergrond voor 

klimplanten of simpelweg een stabiele terreinafbakening.  

Het is dan ook vooral belangrijk dat het scherm stevig verankerd is in de grond.  

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden op professioneel niveau:  

Ingraven van de palen (1/3van de lengte van de paal moet zich dan onder de grond bevinden) ofwel het gebruik van 

paalhouders in beton, houd hierbij rekening met de vorstrand, diepte afhankelijk van ondergrond.  

We beginnen met de ingraafvariant en geven u daarna als aanvulling aan hoe de montage met behulp 

van paalhouders in zijn werk gaat. 

 

Let op! Onze schermen zijn te allen tijde maatvast. Zorg voor voldoende montageruimte 

(ca 1 cm) tussen de palen. 

 

1. U graaft/boort een gat, dat diep (afhankelijk van de lengte van de 

paal) en wijd genoeg (bij voorkeur 40 x 40 cm) is. Indien u de palen 

niet ingraaft: zie ‘Alternatieve montage met paalhouders’. 

 

 

 

 

2. Daarna zet u de paal in het gat en zorgt dat deze waterpas staat. 

Dan maakt u het gat weer dicht met een ruime hoeveelheid grond, 

zodat de paal goed vast en stabiel staat. Gebruik eventueel een zak 

beton voor extra stevigheid. 

 

 

 

3. U boort de gaten om het L-beslag in te draaien. 

 

 

 

 

 

4. Zet de schermen waterpas en monteer ze aan het L-beslag. Zorg 

voor een vrije ruimte van ca. 5 cm onder de schermen. Zo voorkomt 

u dat de schermen aan de onderkant te vochtig worden door opkomend 

grondwater. 

 

 

 

 

Alternaterieve montage met paalhouders 

A. U graaft een gat van 40 x 40 cm, 60-80 mm diep. 

 

 

 

 

 

B. U vult het gat met beton, plaatst de paalhouder en zet deze 

waterpas. Dit laat u drogen. 

 

 

 

 

C. U plaatst de paal in de houder, boort voor en bevestigt de paal 

aan de houder met RVS bout + moer. 


