
Afspraken
Oude afrastering, palen, puin en andere obstakels moeten door de 
opdrachtgever voor plaatsing van het hek worden verwijderd.
De opdrachtgever is verantwoordelijk in geval van schade aan kabels, 
leidingen en andere objecten in de grond die tijdens het boren van 
paalgaten kunnen worden veroorzaakt. Er wordt tot 1.25 m diep 
geboord. Vraag ruimschoots van te voren een Klic-melding aan bij 
het Kadaster, u ontvangt dan digitaal informatie over de ligging van 
ondergrondse kabels en leidingen. 

Het te plaatsen hek dient vanaf de openbare weg zichtbaar te zijn. De 
SLE maakt en plaatst het hek in overleg met de opdrachtgever. Daarna 
is de SLE niet langer verantwoordelijk voor wijzigingen, gebreken of 
reparaties.

Het hek dient altijd op de voetsteunen te worden geplaatst en met de 
ketting vastgezet om schade te voorkomen.
Het bestuur van SLE is niet verplicht elke aanvraag te honoreren.

Aanvraag SLE boerenlandhek
U kunt uw aanvraag per mail 
sturen naar:  
info@landschapselementenelburg.nl 
Wij nemen daarna contact met u 
op voor verdere afspraken. 

Hekkenproject
. . .deuren in het landschap. . .

www.landschapselementenelburg.nl



Doel
In het boerenland  
komen hekken voor van 
verschillende makelij. 
Op de Veluwe komt een 
grafisch patroon voor 
van horizontale verticale 
en diagonale vormen. 
Meestal gemaakt van 
inlands rondhout, halve 
sparretjes of slieten. Deze 
wat rommelig aandoende 
hekken worden vaak 
vervangen door ijzeren 
hekken hetgeen het 
landschap niet verfraait.
 
De Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) stelt zich ten 
doel kleine landschapselementen (zoals houtwallen, knotbomen, 
boerenerven, hoogstam fruitbomen, etc.) in het buitengebied van 
de gemeente Elburg aan te leggen dan wel te herstellen. De SLE 
beschouwt houten hekken ook als een authentiek landschapselement.
Vandaar het streven om mensen in het buitengebied enthousiast te 
maken een houten landhek te plaatsen voor hun landerijen of erf. 

Informatie
De houten hekken worden door vrijwilligers van de SLE gemaakt en 
geplaatst in overleg met de opdrachtgever. Het hout, Douglas en Lariks, 
komt uit de Veluwse bossen en wordt voor SLE in planken en palen 
gezaagd. De planken zijn maximaal 4000 mm lang, 35 mm dik en 150 
mm hoog. De palen zijn standaard 2500 mm lang met een dikte van 
200 x 200 mm. Alles is geschaafd en verduurzaamd*. 

*Vacuümdruk geïmpregneerd met Tanalith E (toelatingsnr. 11323 N)

Het standaard hek is 4.00 m lang, 1.15 m hoog en heeft een vrije 
doorgang van 3.95 m. De vrije ruimte boven maaiveld is ca. 0.15 m.
Het hek wordt met 3 scharnieren opgehangen en gesloten gehouden 
met een ketting. De kop van de palen wordt voorzien van een metalen 
deksel. 

Het hek is voorzien van een voetsteun voor zowel de gesloten als 
geopende stand. Voor het behoud  van de 3 scharnieren is het 
noodzakelijk deze steunen te gebruiken. Als extra kunnen zijschoren 
aan het hek worden geplaatst. Ook kunnen kleine klaphekjes worden 
gemaakt. 

Afwijkende maten van een hek kunnen zo mogelijk in overleg worden 
gemaakt.


