Schapenomheining plaatsen

Handleiding

wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z’n werk gaat.

Een omheining van verticale latjes
in kastanje of robinia wordt vaak
een ‘schapenomheining’ genoemd.
Heb je geen schapen? Niet getreurd,
want een schapenomheining is ook
ideaal om je kippenren of geitenpark te omheinen.
Ook als je geen dieren houdt, is zo’n
omheining perfect als erfafscheiding, tuinomranding of beveiliging
voor zwembaden en vijvers. In deze
handleiding leggen we je stap voor
stap uit hoe je een schapenomheining plaatst, zodat jouw schapen,
kippen, geiten, groentjes, bomen of
vissen in alle plezier hun gangetje
kunnen gaan.

Benodigdheden
Tijdsduur
Ongeveer een halve dag

Moeilijkheidsniveau
Makkelijk

Grondboor

Touw of koord

Handschoenen
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RVS Schroeven
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Paalhamer

Nijptang

U-vormige krammen

Waterpas

Kastanje of Robinia
Palen

Kastanje of Robinia
Schapenomheining

Hamer

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2

Handleiding

1

Begin-, eind- en hoekpalen zetten
Baken het stuk grond dat je wil omheinen af.

Stap voor stap
De gewenste hoogte van jouw omheining zal een invloed
hebben op het aantal palen dat je nodig hebt en de lengte
ervan. Je kan daarin variëren, maar de lengte van de palen
moet in ieder geval minstens 60 tot 70 cm langer zijn dan de
omheiningshoogte, want zo diep zitten de palen in de grond.
Om te berekenen hoeveel palen je minimaal nodig hebt, moet je de totale
lengte van je omheining delen door 1,5 of door 2, het aantal meter dat je
tussen de palen voorziet. Bij omheiningshoogtes van 90 tot 120 cm deel je
de totale lengte door 2, bij hogere omheiningen van 150 tot 180 cm deel je
door 1,5.
Je kiest de tussenafstand van de latjes afhankelijk van waarvoor je je
omheining zal gebruiken. Voor kleine dieren zoals kippen en konijnen is
een tussenafstand van 4-5 cm de beste keuze. Voor grotere dieren of voor
een omheining als erfafscheiding kan een tussenafstand van 8-10 cm ook.

Markeer de positie van de begin- en eindpaal
en de eventuele hoekpalen.
Graaf met de grondboor op de gemarkeerde
plaatsen een put van 60 tot 70 cm diep.
Plaats de palen.
Meet vanaf de onderkant van de palen een afstand van 		
60 tot 70 cm van de totale lengte af en markeer met potlood.
De markering zal een leidraad
zijn wanneer je de paal in de grond klopt.
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Plaats indien gewenst schoorpalen, voor extra
stevigheid bij een lange omheining.
Zet de paal losjes in de put.
Vul de put indien nodig op met aarde.

Plaats een paal schuin tegen de opstaande
begin-, eind- en/of hoekpalen.

Klop de paal aan met de paalhamer, minstens
10 cm dieper, zodat de paal stevig zit.

Zaag bovenaan de paal enkele centimeters
verticaal af, zodat de paal tegen de beginpaal past.

Voeg indien nodig nog wat aarde toe en stamp aan.
Meet de hoogte van elke paal en pas de hoogtes indien
nodig aan door de palen dieper in de grond te kloppen.
Controleer met de waterpas of de palen recht staan

Je kan variëren in de uiteindelijke hoogte van de palen. Ze
kunnen bijvoorbeeld even hoog als de omheining komen,
iets hoger of iets lager.
Tip van Timo

Zaag van de zijkant van de opstaande paal enkele 		
millimeters af, zodat je een vlak stukje krijgt. Zo passen
opstaande paal en schoorpaal perfect tegen elkaar.
Indien nodig kan je de schoorpaal ook
een stukje in de grond vastzetten.
Schroef de schoorpaal vast aan de opstaande
paal met één of twee schroeven.
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Overige steunpalen zetten
Bepaal de plaats van de overige palen.

Plaats de palen in de putten.
Markeer opnieuw vanaf de onderkant 60 a 70 cm van de paal.

Span een uitzettouw tussen de begin-,
eind- en/of hoekpalen net boven de grond.

Zet de palen in de putten, vul aan met
aarde indien nodig, en klop stevig aan.

Markeer de positie van de palen langs het touw, zo
ben je zeker dat de palen op een rechte lijn zullen staan.

Zorg opnieuw dat de palen ongeveer op gelijke hoogte staan.

Hanteer de juiste afstand tussen de palen. Voor omheiningen
tot 120 cm hoog is de tussenafstand maximum 2 meter, voor
omheiningen van 150 cm en hoger is dat maximum 1,5 meter.

Je kan ook variëren in de tussenafstand, bijvoorbeeld door de totale afstand te
delen door jouw aantal palen, zo is de afstand steeds gelijk en krijg je een visueel
mooi resultaat.
Tip van Timo

Graaf met de grondboor de putten voor de palen. Hanteer
dezelfde diepte als bij de begin- en eindpalen.
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Maak de omheining vast aan de volgende palen.
Als je op een paal uitkomt met een latje, dan doe je dat met 		
schroeven, als je uitkomt met de ijzerdraad op een paal, dan maak
je die vast aan de paal met krammen. Klop daarbij met de
hamer een kram bovenaan en een
onderaan over de ijzerdraad in de paal.

Omheining bevestigen

Verbind indien nodig twee rollen van de omheining aan elkaar.
Verwijder de eerste lat van de nieuwe rol door de 			
ijzerdraad los te draaien of door te knippen met de tang. Zo
krijg je een uiteinde met een lang stuk ijzerdraad. Als het
uiteinde van de ijzerdraad lang genoeg is, hoeft er geen latje uit.

Rol de omheining een stukje uit.
Bevestig het eerste latje tegen de eerste paal.
Draai twee schroeven door het latje heen en in de
paal boven- en onderaan, ter hoogte van de ijzerdraad.

Bevestig de ijzerdraad rond het laatste
latje van de andere omheiningsrol.

Bevestig de rest van de omheining.

Draai de ijzerdraad strak aan met behulp van de tang.

Span de omheining op tot de volgende paal, 		
bijvoorbeeld met behulp van een schop, paal of sterke tak.
Met een schop kan je de omheining strakker aantrekken dan je
normaal gezien kan met de hand. Hoe strakker de omheining, hoe
steviger.
Tip van Timo

Knip het eventuele restant van de draad af met de tang.
Als je graag een poortje plaatst in je omheining, gebruik daarvoor dan
langere steunpalen dan die van de omheining. Schroef in dat geval het
laatste latje van de omheining aan de zijkant van de lange steunpaal,
zodat de plaatduimen van het poortje aan de voorkant kunnen.
Tip van Timo

