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Bedankt voor Uw

Vertrouwen!

Proficiat met de aankoop van uw 
staafmathekwerk. In deze handlei-
ding staan instructies en tips om 
staafmathekwerk goed en eenvoudig 
te plaatsen.  

Mocht u onduidelijkheden tegen 
komen of heeft u vragen over uw 
aankoop en/of de montage hiervan 
helpen wij u graag. 

U kunt ons bereiken via onze live chat 
op de HekwerkDirect.nl of:

TEL: 0900-8212427 (€ 0,50 PER GESPREK) 

MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar HekwerkDirect.nl

UW AANKOOP:

tel:09008212427
mailto:contact%40hekwerkdirect.nl?subject=Handleiding%20Informatie
http://www.hekwerkdirect.nl/


Staafmathekwerk 
Benodigdheden

Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes 
Spantouw
(snel)Beton
Imbussleutel

Bij het bestellen en het monteren van 
uw hekwerk geldt: “een goed begin is 
het halve werk”. 

Daarom is het belangrijk dat u van te 
voren uw tuin nauwkeurig opmeet 
en een ontwerp maakt. Dit opmeten 
kunt u doen met een rolmaat, een 
waterpas, enkele paaltjes en een bol 
touw.

Meer informatie over “hulp bij uw 
ontwerp” en het opmeten van uw tuin 
vind u op HekwerkDirect.nl 

HULP BIJ:

Gereedschap naar HekwerkDirect.nl

TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze 
handleiding geoptimaliseerd 

voor tablet gebruik zodat u makke-
lijk extra info vindt op onze site.

http://www.hekwerkdirect.nl/onderdelen/gereedschappen/
http://www.hekwerkdirect.nl/hulp-bij/uw-ontwerp/


Staafmathekwerk 

Voorbereiding 

1) Bepaal waar u het hekwerk en 
uw poort wilt plaatsen. Hou met 
het bepalen van de lengte van het 
hekwerk rekening met eventuele 
uitsparingen (poort of doorgang).

LOCATIE BEPALING:

4) Hou met de hoogte bepalen van 
uw hekwerk rekening met het feit dat 
er verschillende hoogtes verkrijgbaar 
zijn. Als gondspeling dient u ± 5 cm aan 
te houden (als u dus een mathoogte 
kiest van 150 cm, dient u door 5 cm 
bij te rekenen). De totale hoogte komt 
dus dan op 155 cm (1,55 meter).

Tip: Voor het monteren van 
hekwerk op verharde grond 

gebruikt u staanders op voetplaten.

Tip: Voor het bevestigen van 
een paneel aan muur of 

tegen houten palen gebruikt u een 
bevestigingszadel.

2) Zorg dat de ondergrond vrij is 
van obstakels zoals boomstronken, 
bestrating en puin.

3) Indien nodig egaliseer de strook 
grond waar u het hekwerk wil 
plaatsen. 



Staafmathekwerk 

Voorbereiding 
REFERENTIEPUNTEN:
5) Bepaal nu de referentiepunten. Dit 
zijn de uiteinden en hoeken van uw 
hekwerk. Sla hier houten paaltjes in 
de grond , welke de hoogte van het 
hekwerk hebben. Tussen de houten 
paaltjes spant u op de exacte hoogte 
een touwtje, kijk of het touwtje 
waterpas zit. U kunt nu bepalen of 
er grond moet worden bijgevuld of   
moet worden weggehaald.

Tip: Maak een (tijdelijke) mal om 
de exacte plaats van de gaten te

bepalen (hart op hart palen bij 
staafmat 258 cm). Boor met behulp 
van een grondboor de overige 30 cm 
voor de staander op de exacte
plaats.

6) Markeer middels het leggen van 
een staander langs de het touw waar 
de staanders moeten komen. De 
afstand tussen de palen is 252 cm.  
graaf daar een gat van ± 75 cm diep. 
Zorg dat het gat niet al te groot is.  

Tuinpoort Handleiding

LET OP:  Gaat u ook een poort 
plaatsen? Voordat u het 

hekwerk plaatst is het verstandig te 
beginnen met de tuinpoort. De ‘Poort 
en toebehoren’ handleiding kunt u 
op onze site vinden. 

http://www.hekwerkdirect.nl/hulp-bij/montage/handleidingen


Staafmathekwerk 
Het plaatsen

PLAATSEN STAAFMATTEN:
7) Leg het eerste staafmat paneel op 
de grond (zie de tekening). Bevestig 
dit paneel aan de eerst twee palen 
met de bijgeleverde bevestiging 
materialen.

8) Plaats de staander in het met de 
grondboor of gegraven gat, giet het 
ruim gegraven gat halfvol met water.

12) Bevestig het volgende paneel aan 
de derde paal.

13) Volg weer vanaf punt 6 de 
handleiding.

14) Bevestig paneel 2 aan paal 2.

15) Plaats de volgende panelen op 
dezelfde wijze.

Tip: Wij geven de voorkeur 
om de palen vast te zetten in 

beton. Zo bent u jaren verzekerd 
van dat uw hekwerk jarenlang 
stabiel blijft staan. Maar het is 
natuurlijk uw keuze. Afhankelijk van 
de bodemgesteldheid kunt u er ook 
voor kiezen om de palen in de grond 
te heien, dan is het raadzaam om 
rond 60 staanders te nemen en deze 
80 cm in ongeroerde grond te heien.

9) Zet de hekwerkpaal in het midden 
van de gaten en vul de gaten 
gelijkmatig met (snel)beton.

10) Eventuele nog aanwezige droge 
mortel besproeien met water en 
het oppervlakte aankloppen om de 
ingesloten lucht te verwijderen.

11) Bepaal de juiste hoogte aan de 
hand van het gespannen paskoordje, 
en zorg dat u een waterpas bij de hand 
hebt, Eventueel de positie corrigeren. 
Daarna behoeft het paneel niet meer 
ondersteund te worden. Het beton 
(indien nodig) direct glad afwerken.



Ook trots op uw 
hekwerk?
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TIP: Maak kans op een kortings-
bon van 100 euro! door ons 

een foto van het hekwerk dat u 
heeft geplaatst te sturen. We stellen 
het op prijs als u daarbij ook vertelt 
wat uw ervaring met onze service en 
producten is.

Doe mee en win!

http://www.hekwerkdirect.nl/fotoactie/
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