
MAAK JE BAKKEN & 
ANDERE MATERIALEN 

Stap 3: 

Voor je Makkelijke Moestuin gebruik je bakken die je bo-
venop de bestaande grond zet. Vervolgens vul je die met 
Makkelijke Moestuin mix. Omdat je planten minimaal 15 
cm van die mix nodig hebben moeten je bakken dus min-
stens zo diep worden.

Tuinieren in bakken wordt steeds populairder. Daarom 
bieden steeds meer bedrijven kant-en-klare bakken aan. 
Sommige zijn erg mooi maar helaas zit er ook veel troep 
bij. Die hebben niet de juiste afmeting of diepte,  zijn 
gemaakt van goedkoop, slap hout en zijn soms zelfs be-
werkt met een giftig impregneermiddel. Niet getreurd: 
een bak voor je moestuin maak je makkelijk zelf !

MATERIAAL

Een standaard bak meet 120 bij 120 cm en is ongeveer 
20 cm diep. Je hebt dus materiaal nodig waarmee je zo’n 
vierkante bak kan maken. 

Ik kies zelf altijd voor hout omdat een mooie houten bak 
bij elke tuin past; of die nu strak en modern is of juist 
een beetje rommelig en romantisch. Ik begin dus met 
hout maar zal daarna nog een aantal andere materialen 
bespreken. 

HOUT

Bij hout moet je op een paar dingen letten:
Het meeste hout dat in de bouwmarkt als ‘tuinhout’ ver-
kocht wordt, is goedkoop hout dat met giftige stoffen is 
behandeld om het tegen rot te beschermen. Als je van 
dat hout je moestuinbakken maakt, heb je grote kans dat 
je planten die gifstoffen via het water opnemen. In veel 
lakken en verven zitten ook stoffen die je niet binnen wilt 
krijgen. 

Maak je bak daarom van schoon, onbehandeld hout. 
Kies wel een houtsoort die goed bestand is tegen vocht.

Ik heb mijn eerste bakken gemaakt van gebruikte stei-
gerplanken die achterbleven na de bouw van ons huis. 
Dat was gratis en voor niets, lekker stevig en het zag er 
goed uit. Steigerplanken zijn van vurenhout gemaakt en 
dat is het goedkoopste hout dat er is. Helaas gaat het niet 
heel lang mee. Na vijf jaar waren mijn bakken dan ook 
totaal doorgerot. 

Dat dat laatste niet eerder gebeurde komt omdat de bak-
ken óp de grond staan, niet erin. De MM-mix neemt goed 
vocht op en bij de enorme plensbuien die we af en toe 
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Kromtrekken

Ook is niet te voorkomen dat het hout door het vocht gaat werken; 
soms trekken de planken krom en/of komen er kleine scheur-
tjes in. Dat komt vooral omdat de planken aan de binnenkant 
door de MM-mix voortdurend vochtig zijn en aan de buiten-
kant wisselend: dan weer droog, dan weer nat. Hou daarom 
rekening met in welke richting het hout zal kromtrekken. 
(Zie de tekening hiernaast.)

Je kan het kromtrekken zoveel mogelijk voorkomen door 
een stevige hoekverbinding te kiezen. Ook maakt het een 
verschil of je vers hout gebruikt of hout wat al is uitgewerkt. 
Mijn steigerplanken waren al jarenlang gebruikt en lagen in weer 
en wind buiten. Voor mijn nieuwe bakken gebruik ik hout wat een flin-
ke tijd heeft liggen drogen. Dat scheelt ook.

Waar haal je goed hout?

Om echt goed hout te vinden kan je het best even rondbellen of op in-
ternet zoeken. De enkele keer dat je bij een bouwmarkt goed hout in de 
juiste breedte en dikte vindt, heb je echt mazzel. Je kan beter op zoek 
gaan naar een goede houthandel. Ervaren klusbedrijven of aannemers 
kunnen je vaak wel op weg helpen of willen misschien zelfs wel een 
aantal planken voor je regelen. Ik zou ze dan meteen vragen of ze de 
planken voor je op maat zagen.

Hoeveel hout heb je nodig?

Als je weet hoe groot je bakken moeten worden en hoe dik je planken 
zijn kan je de lengtes makkelijk uitrekenen: 

De binnenmaat van je bak moet altijd een veelvoud zijn van 30 cm want 
dat is de afmeting van de vakken die er straks inkomen. Tel daar de dikte 
van het hout bij op.

Voor een bak van 120 bij 120 cm, gemaakt van 3 cm dik hout, heb je dus 
4 planken van 123 cm lengte nodig. 

in Nederland meemaken, loopt het overtollige water gewoon onder je bak weg. Toch kan je beter meteen kiezen voor 
wat steviger hout, zeker als je het moet kopen. Ik ben erg voor duurzaam en mijn nieuwste bakken zijn dan ook gemaakt 
van Douglashout. Dat hout zit vol met hars zodat het lang mee gaat zonder dat je het hoeft te bewerken of schilderen. 
Lariks-hout is ook heel geschikt. Grenen en vuren gaan minder lang mee. 

Hoe dikker je planken, hoe langer ze meegaan. Maar hoe goed en dik het hout ook is: het zal op den duur toch (lang-
zaam!) vergaan. Na een paar jaar zal je zien dat het hout wordt aangetast doordat het voortdurend in meer of mindere 
mate vochtig is. 
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MAAK JE HOUTEN BAK

Je bak maken is heel simpel: schroef 4 planken tegen elkaar aan en leg er antiworteldoek onder.  Het enige waar je op 
moet letten is de hoekverbinding. 

Voor mijn eerste bakken heb ik de planken ‘koud’ aan elkaar geschroefd. Dat is een term uit de bouw. Het betekent dat je 
de planken met de kopse kanten tegen elkaar zet. Het is de eenvoudigste manier om je bak te maken. 

Met drie lange - liefst roestvrijstalen - schroeven bevestig je de planken aan elkaar. Let erop dat de hoeken mooi haaks 
zijn. Om te voorkomen dat het hout bij het indraaien van de schroeven gaat splijten, boor je de gaatjes eerst voor. 

Vier voorbeelden van hoekverbindingen:

Professionele hoekverbinding

Mijn eigen bakken heb ik laten maken door een traditionele 
timmerfabriek. Deze bakken zijn dik en stevig genoeg voor o.a. 
schoolprojecten. De planken zijn bij de hoekverbinding inge-
freesd. 

Koude hoekverbin-
ding versterkt door 

balkje

In de hoek van de plank 
zit een balkje ge-
schroefd als versteviging 
(nadeel: niet echt mooi).

Koude 
hoekverbinding

2 planken verbonden 
met 3 (liefst roestvrijsta-
len) schroeven. De minst 
stevige van de vier. 

Koude hoekverbin-
ding versterkt door 

hoekijzer

Ter versteviging zijn 
twee hoekijzers over de 
hoekverbinding gezet 
(kan ook aan de binnen-
kant van de bak). 

Verankerde 
hoekverbinding

De planken zijn hal-
verwege ingezaagd. 
Een mooie  en stevige 
oplossing. 
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BAKKEN MET BODEM, TAFELBAK-
KEN, POTEN EN WIELEN

Een houten bak voorzie je  vrij eenvoudig van 
een bodem. Als je je bakken meteen op je tuin-
grond zet is dat niet nodig, maar als je de bak 
op een terras of balkon gaat plaatsen is een bo-
dem wel fijn; zeker als je de bak nog wilt ver-
plaatsen. 

Een bodem kan je op twee manieren maken: 

Uit één stuk: 

De eenvoudigste manier is een plaat in de juiste afmeting onder de bak te schroeven. Gebruik materiaal dat goed tegen 
vocht kan. Waterbestendig MDF is een goede keuze, net als betonplex of trespa. Zet de plaat met een flink aantal roest-
vrijstalen schroeven goed vast. Boor er een stuk of 12 flinke gaten in voor de afwatering. 

Frezen

In de zijplanken van mijn eigen bakken zijn gleuven gefreesd 
waar ik de bodemplanken in kan zetten voor ik de bak in elkaar 
schroef. Als je een freesmachine hebt is dat een prima oplossing!

Met planken:

Gebruik hout dat goed tegen vocht kan. Ik 
gebruik zelf Douglashout van 2 cm dik. 

Schroef eerst een balkje tegen twee van de 
zijplanken. Leg daar de planken bovenop;  niet 
strak tegen elkaar maar laat er wat ruimte 
tussen. Dan kan het overtollige water goed 
weglopen. 

Voordat je de bak vult leg je eerst een stuk an-
tiworteldoek op de bodem. Daarmee voorkom 
je dat de mix wegspoelt. 
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Poten

Door een bak met bodem op een tafel te zetten of er poten 
onder te maken heb je een moestuin op tafelhoogte.

Ik vind het zelf het mooist als de poten van hetzelfde materiaal 
als de bak gemaakt worden. Maar je kan ook kant-en-klare po-
ten kopen die je eronder schroeft. 

Zelf maak ik poten van 2 plankjes die ik als hoekpoot tegen mijn 
bakken aanzet:

Wielen

Met wielen onder je bak maak je ze mobiel. Zo kan je ze ver-
plaatsen als je ruimte nodig hebt of je niet genoeg zonlicht op 
één plek hebt. 
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