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Schanskorven

Handleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop bij Gabion Schanskorven.
 
Gabion levert al jarenlang schanskorven, tuinhaarden en accessoires welke door 
Gabion zijn geproduceerd. Hierdoor kan een uitstekende kwaliteit gewaarborgd 
worden. Tevens worden onze breukstenen zorgvuldig ingekocht. Deze worden onder 
andere geselecteerd op maat en kleur. 

Lindberghstraat 16, 7903BN  Hoogeveen
info@gabion-schanskorven.nl | 085-2731 777 | www.gabion-schanskorven.nl

Heeft u vragen of bent u niet tevreden over uw levering? Neem 
dan contact met ons op alvorens u de korven gaat plaatsen.*  
*Indien het materiaal verwerkt is, kunt u het niet meer retourneren

Geniet nog meer van uw tuin!

Wij ontvangen graag foto’s, zodat wij andere website bezoekers 
kunnen inspireren. 

Wilt u de foto’s naar ons mailen?
info@gabion-schanskorven.nl De mooiste foto’s dingen mee naar 
een mooie prijs welke wij aan het einde van het seizoen verloten!

Tevreden met het 
resultaat?

www.gabion-schanskorven.nl



Stap 1: De ondergrond
Een goede fundatie is het halve werk! Het is erg belangrijk 

om de ondergrond stevig en waterpas te maken voordat u de 

schanskorf plaatst. Er komt immers behoorlijk wat gewicht 

op de grond. Wanneer de ondergrond niet waterpas en 

onstabiel is, zal de schanskorf schuin gaan hangen en in het 

ergste geval zelfs omvallen. Om deze redenen raden wij u af 

om zwarte grondsoorten te gebruiken. U kunt een stevige 

fundatie maken van beton, puingranulaat of geel zand in 

combinatie met tegels/ klinkers. Bij de aanleg van de fundatie 

verwerkt u meteen de eventueel bestelde steigerbuizen. Deze 

zorgen voor extra stabiliteit en voorkomt dat de schanskorven 

omvallen.

Schanskorven tot 1 meter hoogte met een minimale breedte 

van 30 cm kunt u zonder verdere versteviging plaatsen. Voor 

alle korven die hoger of smaller zijn dient u steigerbuizen als 

versteviging te gebruiken. 

De steigerbuizen plaatst u minimaal 1/3 van de hoogte 

van de schanskorf. Vervolgens schuift u de schanskorf over 

de steigerbuis heen. Zorg ervoor dat de steigerbuis in het 

midden van de schanskorf zit.  

Stap 2: Bevestiging
Indien u meerdere korven naast elkaar heeft geplaatst, is het 

verstandig om deze met elkaar met te verbinden. Dit doet 

u eenvoudig door de C-ringen te gebruiken. U kunt om de 

30cm een ring plaatsen. Deze ringen gebruikt u tevens om de 

deksels mee te sluiten. 

Wanneer uw schanskorf geen tussenschotten bevat is het 

van belang om de bijgeleverde afstand houders te plaatsen. 

Deze verdeelt u evenredig in de schanskorven, zodat deze 

niet teveel uitbuiken tijdens het vullen met de stenen. U kunt 

ze horizontaal om de 30 cm plaatsen. Indien u hogere korven 

heeft, dan herhaalt u deze handeling om de 30 cm verticaal.

Stap 3: Schanskorven vullen
De schanskorven staan nu stevig tegen elkaar aan en zijn 

voorzien van tussenschotten of afstand houders. U kunt de 

korven nu evenredig gaan vullen. Het is beter om de korven 

gelijkmatig te vullen in plaats van korf voor korf. Grotere 

stenen dient u er met de hand in te leggen met de vlakke kant 

tegen het gaas. Kleine breukstenen kunt u met emmers of een 

minikraan vullen. 

Stap 4: Deksels sluiten
Nu alle korven zijn gevuld kunt u met de bijgeleverde 

waterpomptang de C-ringen gebruiken om de deksels te 

sluiten. U kunt de stenen schoonspuiten met een tuinslang of 

wachten op een regenbui, zodat het zand er tussenuit gaat. 

De geleverde pallets en big bags kunnen niet geretourneerd 

te worden. Deze dient u zelf af te voeren.

Handleiding Schanskorven plaatsen
Uw schanskorven zijn voor-gemonteerd geleverd en de eventueel bestelde breukstenen 
treft u in de bijgeleverde big bags. In het pakket waar u deze handleiding heeft gevonden 
treft u ook handschoenen, een waterpomptang en C-ringen aan. In sommige pakketten 
treft u afstand houders aan. Dit is afhankelijk van de maatvoering van uw schanskorven. 
Sommige korven worden met tussenschotten geleverd, waardoor afstand houders 
overbodig zijn. Voordat u begint met het plaatsen van de korven is het belangrijk dat uw 
ondergrond egaal en stabiel is. In het stappenplan leest u hoe u de schanskorven het beste 
kunt plaatsen.  

Stappenplan Schanskorven plaatsen

Stap 1: Haard plaatsen
Plaats de haard op de juiste plek en zorg voor een goede, stevige 

ondergrond. U dient de haard op een verharde ondergrond te 

plaatsen. 

Heeft u een enkelwandige haard besteld? En wilt u deze tegen 

een muur plaatsen? Houd er dan rekening mee dat deze 

minimaal 20cm van de muur afstaat in verband met brandgevaar 

en hitte. De haard kan wel tegen een schanskorf worden 

geplaatst. 

Stap 2: Haard vullen met stenen
Haard vullen met stenen LET OP: al onze haarden zijn voorzien 

van een vulrand. Deze rand is circa 10-12cm breed. U hoeft 

alleen deze rand te vullen met stenen. (Zie foto) Er komen dus 

geen stenen rondom de kachelpijp!

 

Stap 3: Kachelpijp plaatsen
Nu de haard gevuld is, plaatst u de kachelpijp en het regenkapje 

indien u deze besteld heeft. 

Heeft u een overkapping waar u de haard onder wilt plaatsen? 

Gebruik dan altijd een dubbelwandige kachelpijp. 

Stap 4: Haard stoken 

Stook de haard voor gebruik 2x goed op, zodat de vrijkomende 

gassen goed worden afgevoerd. 

Handleiding Gabion Tuinhaarden

Heeft u een Gabion tuinhaard besteld? 

Dan kunt u bijna genieten van nog meer gezelligheid in uw tuin. 
Voordat u begint met het plaatsen of vullen van de haard raden wij u aan om deze 
handleiding volledig door te lezen.
 

Stappenplan Tuinhaard plaatsen

Waarschuwing met 
betrekking op tuinhaarden
Een vuurtje maken lijkt heel eenvoudig, maar voor het 
behoud van uw haard en het vrijkomen van giftige 
gassen is het belangrijk dat u deze informatie volledig 
doorleest. 

• Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout, geen resten spaanplaat,  

      triplex of hardboard. Gebruik alleen goede droge haardhoutblokken! 

•  Stook liever niet bij mist of windstil weer. De haard heeft dan onvoldoende  

      trek. Pas als de schoorsteen goed warm is zal deze goed gaan trekken en  

      zal de rook goed worden afgevoerd. 

• Gebruik bij het aanmaken van de haard nooit spiritus of andere        

 vloeibare brandsto� en. Gebruik  liever kleinere houtjes of aanmaakblokjes,  

 stapel er vervolgens grotere blokken bij op. Zorg ervoor dat er niet teveel  

 hout in één keer wordt gebruikt, maar vul het telkens een beetje aan.   

 Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt! 

•  Gebruik voor de barbecue het kolenrooster met houtskool of briketten.  

 Barbecueën op haardhout raden wij af. 


