
HANDLEIDING VOOR HET MONTEREN VAN SIERHEKWERK MET VOETPLAAT. 
 
 Benodigde Gereedschappen:  
• IJzerzaag 
• Spuitbus (zink en lak) 
• Hamer 
• Meetlint 
• Waterpas 
• Spantouw 
• Lat van vakmaat sierhekwerk + 2cm. 
 
 
Stap 1 LIJN VAN HET SIERHEKWERK BEPALEN. 
Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt. Span tussen de 
paaltjes een touw. Nu heeft u de lijn van het sierhekwerk bepaalt.  
 
Stap 2 HOOGTE VAN HET SIERHEKWERK BEPALEN. 
De paal moet minimaal 13,5cm langer zijn vanaf hart gat 2 i.v.m. de koker op de voetplaat. 
Hierbij komt het sierhekwerk circa 9cm boven de grond te hangen. Zaag de paal op uw 
gewenste hoogte af. Behandel het zaag vlak met zinkspray en lak. Plaats de paal over de 
koker van de voetplaat. Herhaal dit bij alle palen die u wilt plaatsen met voetplaat. 
    
 

 
 
 
Stap 3 DE PALEN PLAATSEN. 
Begin met het plaatsen van de eindpaal. Voordat de eindpaal geplaatst kan worden moet u 2 
insteekbussen (zie bijlage “sierhekwerk bevestigingen”) erop monteren. Houd de 
insteekbussen voor de 2 gaten en draai er via de andere kant een M8x30 bout in. Met deze 
handeling bevestig u de insteekbus aan de paal. Plaats de paal waterpas op de gewenste 
positie. Bevestig de paal aan de ondergrond. Plaats een lat van vakmaat sierhekwerk + 2cm 
tegen de paal. Hou de volgende paal waterpas tegen het touw en de lat. Bevestig de paal aan 
de ondergrond. Herhaal dit tot alle palen in lijn geplaatst zijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stap 4 HET SIERHEKWERK MONTEREN 
Als alle palen staan en bevestigd zijn dan kunt u het sierhekwerk monteren.  
Begin bij de eindpaal met het monteren van het sierhekwerk. 
Stappenplan monteren hekwerk; 

1. Druk de insteekbussen, hier op afgebeeld ------>,       
aan 1 kant van het sierhekwerk zowel in bovenste als de 
onderste ligger. 

2. Hang het sierhekwerk aan de kant waar geen 
insteekbussen bevinden op aan de insteekbussen die zich bevinden op de paal. Hang 
de andere kant van het sierhekwerk voor de gaten van de volgende paal en draai er via 
de andere kant van de paal een draadeind in. Draai de draadeind circa 1 cm in de 
insteekbus.  

3. Neem 2 insteekbussen en draai de insteekbussen op de uitstekende draadeinden aan de 
andere kant van de paal.   

4. Pak vervolgens het 2de stuk sierhekwerk. Druk aan 1 kant zowel in de bovenste als 
onderste ligger een insteekbus. 

5. Hang het sierhekwerk aan de kant waar geen insteekbussen bevinden op aan de 
insteekbussen die u bij stap 3 op de paal heeft bevestigd.  

6. Herhaal stap 1 t/m stap 5 tot al het sierhekwerk gemonteerd is.     
 
Stap 5 AFRONDING 
Opruimen en veel plezier van uw sierhekwerk.                                                                                                                              
 


