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ZELFGEMAAKT ZITJE OM DE BOOM

ROMANTISCHE BOOMBANK 
WAT EEN HEERLIJKE PLEK OM EVEN IN DE SCHADUW TE ZITTEN, DEZE ROMANTISCHE 

HOUTEN BOOMBANK. ONDER DE KASTANJE GENIETEN VAN HET UITZICHT OP UW EIGEN 

TUIN, NAAR ALLE KANTEN. GA AAN DE SLAG EN MAAK HEM ZELF. LANDLEVEN-TIMMERMAN 

WIM TE KULVE LAAT U ZIEN HOE. 

Dit hebt u nodig:

Onderstaande afmetingen zijn gebaseerd 

op een boombank met een doorsnede 

van circa 80 centimeter, gemeten aan 

de bovenzijde van de bank. Hebt u een 

dikkere boom, of een jonge boom die 

nog veel zal groeien, pas de maten daar 

dan op aan. De bank staat ruim om de 

boom heen. 

■  6 staanders, bestaande uit 4 planken 

per staander – zie tekening

■  4 slotbouten per staander

Per zitgedeelte:

Alle planken voor de zitting en de rug-

leuning van de boombank verlopen: 

ze zijn aan de bovenzijde enkele 

centimeters korter dan aan de onderzijde. 

In totaal hebt u alles zesmaal nodig; 

de bank telt zes zitgedeeltes. 

■  1 plank rugleuning 

53/48 x 14 x 4,5 cm (onderlengte/

bovenlengte x breedte x dikte)

■  1 plank rugleuning 

58,5/54 x 14 x 4,5 cm

■  2 dwarsbalkjes 4,5 x 5,8 x 26 cm 

■  1 plank zitting 82,6/66 x 14 x 4,5 cm

■  1 plank zitting 100/83,5 x 14 x 4,5 cm 

■  2 dwarsbalkjes 4,5 x 4,5 x 31 cm 

2x
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ZO GAAT U TE WERK:
Neem de maten over en zaag het hout op 
maat. Let op, de dwarsbalk van de staander 
hebt u twee keer nodig. Bevestig de korte 
schuine balk op de lange schuine balk en zet 
aan beide kanten de liggers vast met keil-
bouten. De bovenkant van de korte schuine 
balk en de liggers zijn op gelijke hoogte. 
Maak op deze manier zes staanders. 

Maak vervolgens zes rugleuningen. Elke 
rugleuning bestaat uit twee planken en twee 
dwarsbalkjes. Zaag de uiteinden van de 
planken naar binnen toe schuin af, in een 
hoek van 60 graden. 

Neem de dwarsbalkjes en zaag één zijde 
schuin af; u houdt dan een balk over met 
een breedte van 5,8 centimeter, een breedte 
onderaan van 4,5 centimeter, bovenaan een 
centimeter korter en een schuine kant van 
6,0 centimeter. Bevestig deze balkjes met de 
schuine kant naar buiten gericht aan de ach-
terzijde van de rugleuning op 2,1 centimeter, 
gemeten vanaf het uiteinde van de planken. 
Op deze manier sluiten de dwarsbalkjes netjes 
aan op de staanders. Houd tussen de planken 
1 centimeter ruimte. 

Maak ook zes zittingen. Elke zitting bestaat 
eveneens uit twee planken en twee dwarsbalk-
jes. Houd ook hier 1 centimeter tussenruimte 
aan tussen de beide planken. Bevestig de balkjes 
aan de onderzijde van de planken, 6,5 centime-
ter gemeten vanaf het uiteinde van de planken. 
Begin met twee staanders, één zitting en één 
leuning. Bevestig de zitting als eerste. Schroef 
de zitting door de dwarsbalkjes aan de onder-
zijde vast aan de staanders. Op die manier 
voorkomt u ontsierende schroeven door de 
zitting. De zitting beslaat de helft van de 
 bovenzijde van het ‘zitje’ op de staander. 
De volgende zitting sluit hier op aan. Houd 
aan de achterzijde van de zitting 4 centimeter 
over tussen de achterkant van de achterste 
plank van de zitting en de staander, met 
 andere woorden: de zitting ligt iets naar  voren 
op de staander. 

LINKSBOVEN: De staander zit vast met slotbouten.

LINKSONDER: Zet alle losse onderdelen in elkaar 

voor uw de bank monteert.

BOVEN: Werk van 

staander naar 

staander bij het 

in elkaar zetten. 

ONDER: Door de 

dwarsbalkjes vast 

te schroeven aan 

de staander houdt 

u alle schroeven 

uit het zicht. 

Het is gemakkelijk om de bank ter plekke 

bij de boom in elkaar te zetten. Doet u dit 

liever in de werkplaats of de schuur, houd 

dan twee zitgedeeltes open om de bank 

om de boom te kunnen plaatsen en sluit 

hem daarna definitief. 
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Bevestig vervolgens de rugleuning aan de 
staanders. De bovenzijde van de leuning en 
de staanders zijn gelijk. Schroef ook hier door 
de dwarsbalkjes heen om de leuning vast te 
zetten aan de staander en zo schroefkoppen 
uit zicht te houden. Neem vervolgens de 
 derde staander en bevestig ook hier de zitting 
en de rugleuning op zoals hierboven beschre-
ven. Zorg dat de planken onderling netjes 
aansluiten. Werk zo door tot u rond bent. 

Schroef eerst de zittingen en leuningen 

losjes vast, zodat u indien nodig nog 

makkelijk kunt corrigeren. Draai de 

schroeven aan als u zeker weet dat 

uw bank perfect in elkaar zit. 

BOVEN: De bovenzijde van de rugleuning is precies even hoog 

als de bovenkant van de staander.

ONDER:  Zet alles pas vast als u zeker bent van de juiste plek. 
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