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Vernieuwing tuin inclusief tuinhuisje

Materialen

Gereedschap

Lamp

Stanleymes

Zand

Waterpomptang

Houtlijm watervast

Hamer

Hout

Schroevendraaier

Electriciteitsdraden

Zaag

Isolatie materiaal

Rubber hamer

Tuinaarde

Boormachine

Buis

Waterpas

Buitenkraan

Tegelsnijder

Tuintegels

spijkers

Dakbedekking

Ladder 27 treden

afzuigkap

Stroomkabel
Schroeven
Steenbeitel
graafmachine
betonboor

http://bit.ly/29cd
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Stap 1

De eerste stap was bekijken wat er moest gebeuren, de tuin was in zeer slechte staat. De elektra lag bloot e
het huisje stond op instorten. De tegels lagen schots en scheef.

Stap 2

Na het bekijken moest er gewerkt worden. Hiervoor moest zwaar materiaal worden ingezet om alles zo snel
mogelijk uit de tuin te halen. Hiervoor hebben we een graafmachine gehuurd en een container. De planten d
wilde bewaren zijn uitgegraven en apart gehouden. Hierna is een laag zand van 10 cm aangebracht.

Stap 3

Na stap twee hebben we de elektra aangelegd en ook het water. Wij wilden water bij het huis hebben, maar
in het tuinhuisje. Ook hebben we afvoer van het water aangelegd. Hiervoor moesten we door de fundering h
boren en de afvoer onder het woonhuis aansluiten op het riool.

Stap 4

Hierna hebben we het huisje opgebouwd. Het huisje was net iets breder dan de tuin, daarom hebben we het
huisje smaller gemaakt. Grindtegels uit de oude tuin hebben we gebruikt om het huisje te betegelen. De res
van de tuin hebben we betegeld met een simpele grijze tegel. Hierbij hebben we aan twee kanten ruimte
overgelaten voor beplanting.
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Stap 5
Hierna hebben we nagedacht over de inrichting van het huisje. We hebben een keukentje gebouwd en een
afzuigkap. Ook de elektra hebben we aangelegd en de kraan aangesloten.

Stap 6
Als laatste hebben we de tuinmeubelen neergezet en de lamp onder de overkapping opgehangen. Ook de
beplanting is gedaan. Het eindresultaat is te zien op de foto's en ik ben er heel erg blij mee!
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