Procedure : weide installeren
Naast een omheining uit hout, heb je ook een schrikdraad nodig want anders graven de
varkens zo de palen uit de grond.
Een sterk hekwerk bestaat uit:
- Houten ronde palen
- Liggers
- Materiaal voor schrikdraad
- Lichtnet apparaat
- Poortje
- Afneembare schrikdraad voor poortje
En ziet er als volgt uit:

Het spreekt voor zich dat je met een beetje creativiteit ook het hekwerk uit hout kan
vervangen door recuphout (paletten, overschotten van planken en constructies).

Benodigdheden
-

Grondboor met boor van 15 cm doorsnede (als grond te hard is om palen in te
kloppen) (huren kan via http://www.boels.be/nl/huren/tuin-park/grondboren-

omheining/grondboor-1-mans-benzine
-

Ronde palen doorsnede 12 cm, lengte 200 cm
Planken : 10 cm breed, ca. 4,5 meter lang
Poortje : ca 1 meter breed (moet een kruiwagen doorkunnen)
Vijzen : ca 8 cm lang
Nietjes : ca 1,4 cm lang
Schrikdraad
Schrikdraadtoestel
Afstandshouders (2 per paal)
Kippengaas (hoogte 1,2 m)
Aardingspin
Ca. 1 m aardingsdraad
Touw : omtrek van de weide

Stap 1 : de vier uiterste palen plaatsen
-

markeer de uiterste hoeken van de weide
boor een gat met grondboor (diameter 15 cm)
plaats op deze hoekpunten een paal (ca. 60 diep in de grond)
zorg dat de paal loodrecht staat
stamp deze goed aan met aarde (eventueel stenen toevoegen voor de stabiliteit)

Stap 2 : span touw rond de palen
-

span een touw op ca 20 cm hoogte rond de 4 palen (volg de omtrek van de weide)
span het touw goed aan zodat het niet op de grond hangt

Stap 3 : extra palen plaatsen
-

plaats extra palen op het touw op afstand van de planken (vb. 4,5 m van elkaar)
ofwel laat je de planken op de paal samen komen
ofwel laat je de planken tussen 2 palen samen komen (gebruik dan een kort plankje
als ondersteuning)
Waar het poortje komt, dienen 2 palen op ca 100 cm van elkaar te staan

Stap 4 : plaats de planken
-

verwijder het touw uit stap 2
plaats 1 rij planken aan de buitenkant van de palen op 20 cm hoogte van de grond
plaats een tweede rij planken aan de buitenkant van de palen op ca 110 cm hoogte
van de grond

Stap 5 : plaats het kippengaas
-

plaats het kippengaas op de planken (aan de buitenkant)

-

bevestig het met nietjes op geregelde afstand

Stap 6 : plaats het poortje
-

plaats het poortje in de opening van 100 cm
zorg ervoor dat het poortje naar buiten opendraait (zeker bij grote varkens)
Monteer het poortje zodanig dat het poortje dichtvalt
Bevestig het slot aan het poortje

Stap 7 : plaatsen afstandshouders
-

plaats op 25 cm van de grond een afstandshouder op elke paal
plaats op 50 cm van de grond een afstandshouder op elke paal
boor de gaten voor (gebruik hier voor eventueel een plank met een voorgeboord gat
op 25 cm en 50 cm)
plaats de afstandshouder in het voorgeboord gat. Gebruik hiervoor eventueel een
Engelse sleutel. Zorg ervoor dat de opening altijd bovenaan zit

OPMERKING : indien de varkens zeer klein zijn, best nog een draad spannen op 15 cm van de
grond. Indien de varkens groter zijn dan 75cm schouderhoogte, best een daad ook op die
hoogte spannen.

Indien enkel schrikdraad gebruikt wordt (dus geen kippengaas), best het (5-draadsysteem :
5, 15, 25, 40, 65 cm) toepassen :

Stap 8 : schrikdraad toestel plaatsen
-

-

bepaal de plaats van het schrikdraadtoestel : zo dicht mogelijk tegen een stopcontact
en beschut tegen regen. Zorg dat er vochtige grond in de buurt is (dit is nodig voor de
aardingspen)
bevestig het toestel aan de buitenkant van de weide
Monteer een zijplank en een dak zodat er geen slagregen aan het toestel kan

Stap 9 : plaats de aardingspen
-

klop de aardingspen in een hoek van 10 à 15 graden in de grond
sluit de aardingsdraad aan op de pin en verbind deze met het schrikdraadtoestel

Stap 10 : plaats de schrikdraad
-

plaats de schrikdraad in de afstandshouder
verbind deze met het schrikdraadtoestel

Hier (link naar pdf met illustraties) vind je een aantal foto’s ter illustratie.

Waar koop je deze materialen aan?
Informatie over waar wij onze schrikdraad(apparaat) hebben aangekocht:
http://deweidewinkel.nl/afrastering/schrikdraadapparaten/lichtnetschrikdraadapparaten/koltec
-csikos.html

Als schrikdraad gebruiken we dit :
http://deweidewinkel.nl/afrastering/schrikdraad-1/koord/pulsara-koord-6-mm-wit-rol-200m.html

Als ringisolator gebruiken we dit :

http://deweidewinkel.nl/afrastering/isolatoren-en-poortgrepen/isolatoren-voor-draad-enkoord/koltec-ringisolator-voor-houten-paal.html

Als poortgreep gebruiken we dit :
http://deweidewinkel.nl/afrastering/isolatoren-en-poortgrepen/poortgrepen-endoorgangen/poortgreep-met-rechte-haak.html

Aardingspin en aardingsdraad hebben we gewoon gekocht in Brico.
PAS-OP-bordje voor schrikdraad:
http://www.agrowereld.nl/pas-op-schrikdraad-waarschuwingsbord-schrikdraad

