
Plaatsen van een tuinpoort bij plaatsgebrek 

 

De tuinpoort wordt standaard geleverd met 2 grondpalen. Traditioneel wordt het tuinpoortje 

geplaatst tussen deze 2 grondpalen. Op 1 van die grondpalen wordt dan de slotvanger geplaatst 

d.m.v. de meegeleverde schroeven. De 2de grondpaal dient dan om de scharnierpunten van het 

tuinpoortje op te monteren. Nu kan het in sommige omstandigheden zo zijn dat er onvoldoende 

plaats is om het tuinpoortje op deze manier te plaatsen. Als dit het geval is kan er eventueel een 

grondpaal gesupprimeerd worden. De slotvanger kan dan rechtstreeks op een muur gemonteerd 

worden i.p.v. op de grondpaal. De standaard schroeven van de slotvanger dient u juist te vervangen 

door parkervijzen en de daarbij horende muurplugs (keuze van de juiste plug is afhankelijk van de 

ondergrond). Deze parkervijzen en de muurplugs zitten niet standaard in de verpakking. 

 

 

1. Supprimeer de grondpaal van de slotvanger.  

 

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Grondpaal slotvanger Grondpaal scharnieren 

Slotvanger 



 

2. Duid om te beginnen de plaats aan waar je de grondpaal van de scharnieren wil plaatsen. 
Hou daarvoor rekening met de breedte van de tuinpoort. In geval van een stenen 
ondergrond moet je de stenen (met je hamer en beitel) verwijderen op de plaatsen waar 
je de paal voorziet. 
 

3. Met behulp van een spade graaf je een kuil van 60 cm. Zorg ervoor dat deze breed 
genoeg is zodat de paal erin past. 
 

4. Plaats de paal in de kuil en giet er beton in om deze te verankeren. 
 

5. Controleer of de paal waterpas staat (verticaal ten opzichte van de ondergrond) en hij op 
de juiste hoogte staat. 
 

6. Laat het beton enkele dagen drogen. Als je sneldrogende beton gebruikt, moet je niet zo 
lang wachten (lees de handleiding om te weten hoe lang precies). Je kan ook speciale 
beton kopen die je in de kuil giet en waaraan je daarna water toevoegt.      
 

             

              

 

7. Bevestig de scharnieren in de voorziene plaats op de paal. 
 

8. Hang de tuinpoort in de scharnieren 
 

9. Regel de schroeven van de scharnieren zodat de tuinpoort mooi recht komt te hangen. 
 

10. Plaats de slotvanger op de muur en lijn uit met de poort. Teken de gaten van de 
slotvanger af en boor de gaten in de muur. 
 

11. Monteer nu de slotvanger op de muur. 
 

 
12. Regel de schroeven van de scharnieren eventueel bij zodat de tuinpoort mooi recht komt 

te hangen en het slot in de slotvanger valt. 
 

13. Zorg ervoor dat de tuinpoort waterpas hangt 



 

 

  

                               

 

 

Eindresultaat 

   

  

 

 

 



 


