
HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN EEN INRIJPOORT. 
 
Benodigde Gereedschappen:  
• Schep/Grondboor 
• Hamer 
• Meetlint 
• Waterpas 
• Spantouw 
• Lat van maat inrijpoort + 12,5cm 
• Speciekuip 
• Pijpsleutel m6+m8 
 
Stap 1 EEN INRIJPOORT IN ELKAAR ZETTEN 
Neem bijlage “inrijpoort” voor het in elkaar zetten van beide poortvleugels. Kort eerst het 
sierhekwerk in. De formule voor het inkorten van het sierhekwerk; maat tussen de 
scharnierpalen-28,5cm/2= het ingekorte sierhekwerk. Zorg ervoor dat u na de 2 buitenste 
spijlen minimaal 5cm overhoudt dit in verband met de expansieverbinder (zie afbeelding 
hieronder). Plaat in de boven- en onderligger een expansieverbinder. Doe dit aan beide kanten 
van het sierhekwerk. Monteer aan 1 van de sierhekwerk delen scharnier- en slotkoker en 
monteer aan het 2de deel sierhekwerk de scharnier- en sluitkoker. Voor het monteren van het 
slot en het opvangslot neemt u tevens de bijlage “inrijpoort”. Wanneer u het slot erop 
monteert houd dan rekening met de draairichting van de inrijpoort.  
 

 
 
Stap 2 HOOGTE VAN EEN INRIJPOORT BEPALEN 
Sla op de uiteinden paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de paaltjes een touw. 
Zorg ervoor dat het touw 11cm boven het hoogste punt van de tuin/pad hangt en tevens 
waterpas gespannen word. Nu heeft u de lijn en de hoogte van de inrijpoort bepaalt. De 
inrijpoort komt nu circa 5cm boven het hoogste punt van de tuin/pad te hangen. 
 
Stap 3 GATEN GRAVEN VOOR DE PALEN 
Bereken waar de scharnierpalen geplaatst kunnen worden. Houd tussen de scharnierpalen 
maat looppoortje + 7cm aan. Markeer de plaatsen waar de scharnierpalen geplaats moeten 
worden. Graaf/boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van circa 30cm bij 30cm en circa 40cm 
diep.  
 
 



Stap 4 DE PALEN PLAATSEN 
Begin nu met het plaatsen van de scharnierpalen. De bovenkant van de paal kunt u herkennen 
aan de dop die erop zit. Plaats de 1ste scharnierpaal waterpas op de gewenste positie. Zorg 
ervoor dat het hart van het 2de gat van boven gelijk aan het touw komt. Plaats een lat van maat 
inrijpoort + 12,5cm tegen de paal. Houd de 2de scharnierpaal waterpas tegen het touw en de 
lat. Sla vervolgens de paal op hoogte. 
 
Stap 5 BETON MENGEN EN GATEN VULLEN  
Meng het beton in een speciekuip. Na het mengen giet u de speciekuip leeg in de gaten om de 
palen. Zorg ervoor dat er genoeg beton om de palen heen zit. 
 
Stap 6 EEN INRIJPOORT OPHANGEN 
Als het beton is uitgehard dan kunt u de inrijpoort ophangen. Hierbij kan u gebruik maken van 
de bijlage inruipoort”. Plaats de scharnieren op de scharnierkoker en schuif de scharnieren 
met de vleugel door de scharnierpaal. Zorg ervoor dat aan beide kanten van de scharnierpaal 
een moer komt. U kunt de vleugels afstellen door de moeren links- of rechtsom te draaien. Na 
het afstellen kunt u de grondgrendel op de poort monteren. Voor het monteren van 
grondgrendel pakt u bijlage “grondgrendel” erbij. De grondgrendel komt aan de binnenkant 
van de poort. De binnenkant van de poort is de kant waar de poort heen draait wanneer je hem 
open zet. Bepaal nu, aan de hand van de grondgrendel, waar zowel in dichte- als openstand 
een gat moet komen om de poort in vast te zetten.  
 
Stap 7 AFRONDING 
Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 


