
 

 

Uw keuze - Gaashekwerk 

Gaashekwerk is door haar veelzijdigheid erg populair. Op hekwerkdirect vindt u maar liefst zes soorten gaas.  

 

Toepassingen 

Door haar veelzijdigheid kiezen veel klanten voor gaas. Zo is harmonicagaas ideaal als tuinafrastering en 

dassengaas om kleinvee binnen te houden. 

 

Extra veiligheid 

Privacy en veiligheid kunt u waarborgen met goed hekwerk. Op Hekwerkdirect vindt u daarom extra’s voor op 

het gaashekwerk, zoals prikkeldraad. 

 

Optioneel 

Met gaashekwerk is veel mogelijk. Zo kunt u met of zonder bovenbuis, puntdraden of anti-inkijkdoeken 

bestellen. De opties vindt u hier. 

 

Afwegingen 

http://www.hekwerkdirect.nl/accessoires/


Met of zonder voetplaat of T-kop? Er komen wat keuzes op u af wanneer u hekwerk wilt plaatsen. Op deze 

pagina vindt u uitleg over wanneer u wat nodig heeft. 

Gaashekwerk 

Gaas is een populair product dat u veelzijdig kan gebruiken en snel kan monteren. 

Het gaashekwerk dat veel particulieren hebben, bestaat uit harmonicagaas met een draaddikte van 3 mm. De 

mazen zijn 50 x 50 mm groot. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het hekwerk tegen een stootje kan. 

Doordat Hekwerkdirect kwaliteitseisen aan haar producten stelt, is het hekwerk dat u in onze webshop koopt 

onderhoudsvrij. Daarbij zorgt de optie van puntdraden of puntkammen voor een extra veilig gevoel. 

Gaashekwerk voor de particuliere sector zijn er in drie uitvoeringen: 

 zonder bovenbuis 

 met bovenbuis 

 met bovenbuis en puntdraadhouders 

Naast harmonicagaas kunt u bij ons ook terecht voor kippengaas, tuingaas, dassengaas, schapengaas en 

volièregaas. 

Soorten gaas 

 Kippengaas: gaas met zeshoekige mazen, zowel verkrijgbaar in lichte als zware uitvoering. 

 Tuingaas: gaas met mazen van 50 x 100 mm. De golvende, horizontale draad en verstevigingsdraden 

met ø 2,5 mm aan de boven- en de onderzijde van het gaas zorgen voor extra stevigheid. 

 Dassengaas: gaas dat bestaat uit een liggende maas van 25,4 x 50, 8 mm. Door de kleine mazen en haar 

stevigheid is het ideaal om klein vee binnen te houden en wild buiten te houden. 

 Schapengaas: gaas met een spiraalknoop (ursusknoop). Hierdoor kunnen dieren zich niet beschadigen 

aan het hekwerk. De meeste draden hebben een draaddikte van 2,0 mm. De bovenste en de onderste 

draad hebben een afwijkende draaddikte van 2,5 mm. Dit zorgt zowel onder als boven voor extra 

stevigheid. 

 Volièregaas: gaas voor volières, kippenrennen en bloemperken. Het gaas is in lichte, middel en zware 

uitvoering te krijgen. De classificatie is gebaseerd op de hoogtes en de draaddiktes van het gaas.  

Toepassingen 

 Harmonicagaas: tuinafrastering en geleiding van klimplanten. 

 Tuingaas: tuinafrasteringen en geleiding van klimplanten. 

 Kippengaas: kippenren, bloemen- en groentetuin. 

 Volièregaas: volières, kippenren, bloemen- en groentetuin. 

 Dassengaas: klein vee en wild. 

 Schapengaas:  

o lichte uitvoering: schapen, geiten ganzen, zwanen en eenden. 

o zware uitvoering: schapen, geiten en koeien.  

De toepassingen van deze soorten gaas zijn enorm en voor een bepaald doeleinde is het dus mogelijk om tussen 

verschillende gaassoorten te kiezen. Wilt u bijvoorbeeld uw tuin omheinen met gaashekwerk dan kunt u kiezen 

tussen harmonicagaas en tuingaas. Harmonicagaas heeft een dikkere draaddikte en kleinere mazen, waardoor 

deze iets steviger is dan tuingaas. Toch is tuingaas een ideale oplossing als u snel en voor een lage prijs een stuk 

van uw tuin wilt afrasteren. Bent u na deze uitleg nog niet zeker welk soort gaas u als omheining wilt gebruiken? 

Dan kunt u de productenvergelijker gebruiken of ons nog om advies vragen.  
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