
Checklist bouwhekken
Wat heb ik allemaal nodig om mijn
bouwterrein veilig af te zetten?

Voorbereiding
Maak een terreintekening en denk aan de volgende zaken:
• Locatie: Buitengebied of bebouwde kom?
• Ondergrond: hard of zacht?
• Wat is de omtrek van het terrein?
• Waar komt aan- en afvoer van mens en materieel?
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Totaal omtrek hekwerk        

Hekken

Geluidwerende hekken

Looppoorten/vluchtwegen
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Berekenen
Hekken   aantal hekken = omtrek : 3,5
City hekken  aantal City hekken = omtrek : 2,2
Blokken  aantal blokken = aantal hekken + 1
Klemmen  aantal klemmen = aantal hekken + 1
Schoren   open hekwerk  Aantal schoren = aantal hekken : 3
  zeil-, doek- of damwand hekwerk  aantal hekken : 1

Maten
Bouwhek   3,50 x 2,00 m
City hek   2,20 x 2,00 m
Bouwhekpoort  doorgang = 3,50 m
Dubbele bouwhekpoort doorgang = 7,00 m
Schuifpoort  doorgang = 7,00 m
Dubbele schuifpoort   doorgang = 14,00 m

Beveiliging
Uittilbeveiliging   Fixeert het hek aan het blok
High security klem  Kan alleen met een speciale sleutel geopend worden
Opzethek    Met een opzetstuk verhoog je een hek met 1 meter
Damwandhek    Extra stevig hek (gedeeltelijk) voorzien van damwand

Terrein

Blokken en voetplaten
Blokken zijn van beton of kunststof (lichter en makkelijk hanteerbaar). 
Een voetplaat is plat dus geen struikelgevaar, en kan los worden geplaast 
(bij geen windbelasting) of nagelvast worden bevestigd.

Schoren
Gebruik van schoren verstevigt de hekwerklijn. Gezeilde hekken dienen ivm 
windbelasting en gevaar op omwaaien maximaal geschoord te worden.

Schoorplaatconstructie
Maakt de hekwerklijn nog steviger. Er worden blokken geplaatst die op 
een plaat tussen hek en schoor rusten, zodat deze nog steviger op de 
grond blijft staan.

Semi-permanent
Als een hekwerk voor langere tijd moet blijven staan worden tussen de 
hekken palen in de grond geslagen en aan de hekken bevestigd.


