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Montagetips Engels kastanjehekwerk 
  

Zelf een kastanjehekwerk plaatsen is een 
eenvoudige klus met het juiste materiaal een 
de juiste voorbereiding. Voor het plaatsen van 
de een kastanjehouten hekwerk zijn 
materialen en gereedschap nodig. 
 
Kastanjehouten hekken, kastanjepalen, RVS 
schroeven of krammen, een schep, een 
paalhamer, een lang meetlint of uitzettouw, draadtang en grondboor. Tevens zijn een zaag, 
hamer en boormachine ook handig om uw kastanjehouten tuinhek snel te plaatsen. 
 
Nu de benodigde materialen en gereedschap voor uw kanstanjehekwerk aanwezig zijn kunt 
u beginnen met het kastanje hek zelf plaatsen. U maakt eerst de plaats waar het hek komt 
vlak en span een touw of lint strak in een rechte lijn. 
 
Vervolgens begint u met het boren van gaten op de plek waar de begin- en eindpalen 
komen. Zorg er voor dat de diameter van uw grondboor niet groter is dan de diameter van 
de paal. Kastanjepalen zijn verkrijgbaar in een diameter van 4-6 cm, 6-8 cm en 8-10 cm. 
Waar 8-10 cm de meest gangbare maat is. U slaat de begin- en eindpalen met een 
paalhamer. Kastanje palen worden voor ca. 1/3 de grond in geslagen. Houdt de hoogte aan 
van het bovenste draad van het kastanje hekwerk voor de hoogte van de kastanje paal. 
 
Als de begin- en eindpalen en eventuele hoekpalen zijn geplaatst. Kunt u beginnen met het 
boren van gaten voor de tussenpalen. Deze plaatst u op dezelfde manier als de 
kastanjehouten begin- en eindpalen. 
 
Nu alle palen staan rolt u het kastanjehekwerk uit en monteert u met schroeven of krammen 
het eerste latje van het hekwerk aan de eerste kastanje paal. De punten van het 
kastanjehekwerk komen altijd boven. Rek het hekwerk bij elke volgende paal goed uit. 
 
Niet elke kastanjehouten hek op rol komt goed uit met de lengte van uw afscheiding. Met 
een draadtang zijn de ijzerdraden en latjes eenvoudig van het kastanjehouten tuinhek los te 
draaien. Ook twee kastanjehekwerken aan elkaar verbinden is eenvoudig met een 
draadtang. U verwijdert het laatste latje van het hekwerk door de ijzerdraden los te draaien. 
Vervolgens plaatst u het eerste latje van het volgende hek tussen de losse ijzerdraden en 
draait u de draden weer vast aan het kastanjehekwerk. 
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