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1. Schrikdraadsysteem 
Naast een omheining uit hout heb je ook een schrikdraadsysteem nodig. Dat is 
absoluut nodig om te beletten dat de varkens ontsnappen. 
 
De schrikdraad moet minstens op 2 hoogtes aangebracht worden: de varkens 
mogen er niet over, maar ook niet onderdoor kunnen (ook niet als ze wat graven). 
Schrikdraad werkt met een hoge spanning, maar die wordt enkel in korte pulsen met 
een langere tussentijd op de omheining gezet. 
 
Bovendien wordt de stroomsterkte beperkt. Daardoor schrikken de varkens wel als 
ze er mee in aanraking komen, maar is dit voor hen zowel als voor mensen 
ongevaarlijk. 
In praktijk krijgen de dieren maar heel af en toe een schokje: ze leren heel snel van 
de draad te vermijden. 
 
Anderzijds merken ze ook heel snel op wanneer de schrikdraad niet meer werkt. 
Daarom is het heel belangrijk de werking regelmatig te controleren: krijgt het 
systeem nog spanning, is er nergens een onderbreking? 
 
Alle voorwerpen die de schrikdraad met de grond kunnen verbinden moeten 
regelmatig verwijderd worden. Opgroeiend gras of andere planten mogen de draad 
niet raken, of hij werkt niet meer goed. Dit is nog extra belangrijk bij nat weer. 
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2. Hekwerk 
Een sterk hekwerk bestaat uit: 

- Houten ronde palen 
- Liggers 
- Materiaal voor schrikdraad 
- Schrikdraad 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 (palletten, overschotten van planken en constructies). 
Zorg wel dat er geen spijkers of dergelijke uitsteken. Zorg dat de omheining heel 
stevig is, onderschat de kracht niet waarmee varkens gaan duwen, woelen en 
graven. 
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Benodigdheden 

 
- Grondboor met boor van 15 cm doorsnede (kan je huren via Boels) 
- 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 voor schrikdraad(2 per paal) 
- Varkensdraad (hoogte 1,2 m) 
- Aardingspin 
- Ca. 1 m aardingsdraad 
- Touw : om de omtrek van de weide te bepalen. 

 

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, moeten 2 palen op ca 100 cm van elkaar 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, of zelfs zo dicht mogelijk tegen de grond: hou er rekening mee dat de 
varkens zeker zullen proberen de omheining om te woelen of omhoog te 
duwen. 

- plaats een tweede rij planken aan de buitenkant van de palen op ca 110 cm 
hoogte van de grond 
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Stap 5 : plaats de varkensdraad 

- plaats de varkensdraad op de planken (aan de buitenkant) 
- bevestig het met nietjes op geregelde afstand 
- zorg dat de varkens de onderkant van de draad niet omhoog kunnen duwen, 

gebruik eventueel een extra plank. Nog beter is dat de onderkant bovendien 
wat ingegraven wordt. 

 

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 varkensdraad), best het (5-
draadsysteem : 5, 15, 25, 40, 65 cm) toepassen: 
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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). Een andere mogelijkheid is dat je een 
schrikdraadtoestel op 12V gebruikt. De voeding kan dan binnen bij het 
stopcontact blijven, of je kan het apparaat voeden met een zonnepaneel en 
accu. Omdat je geen 230V kabel buiten moet leggen zijn deze mogelijkheden 
een stuk veiliger. 

- Bevestig het toestel op een goed bereikbare plaats. Zorg er wel voor dat het 
goed beveiligd is tegen vandalisme of diefstal, dus best in een kast of 
dergelijke, niet al te gemakkelijk van buiten de weide weg te nemen. 

- 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 
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Waar koop je deze materialen aan? 

 
Informatie over waar wij onze schrikdraad(apparaat) hebben aangekocht: 
 
https://www.agrodieren.be/nl/categorieen/weide-weidebenodigdheden-graszaad-
meststof-kalk-stikstof-afrastering-toebehoren-weide-omheining-afsluiting-en-palen-
weidehekkens-weidepoorten  
 
 

Foto’s ter illustratie: 

 

 
Figuur 1: Je kan ofwel gaten boren in de grond als die te hard is om de palen erin te kloppen of de gaten dicht 
cementeren (let wel op: als je de site opnieuw moet opruimen achteraf is deze laatste optie overeen te komen 
met de eigenaar van de grond). 

https://www.agrodieren.be/nl/categorieen/weide-weidebenodigdheden-graszaad-meststof-kalk-stikstof-afrastering-toebehoren-weide-omheining-afsluiting-en-palen-weidehekkens-weidepoorten
https://www.agrodieren.be/nl/categorieen/weide-weidebenodigdheden-graszaad-meststof-kalk-stikstof-afrastering-toebehoren-weide-omheining-afsluiting-en-palen-weidehekkens-weidepoorten
https://www.agrodieren.be/nl/categorieen/weide-weidebenodigdheden-graszaad-meststof-kalk-stikstof-afrastering-toebehoren-weide-omheining-afsluiting-en-palen-weidehekkens-weidepoorten
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Figuur 2: In dit voorbeeld is de varkensdraad120 cm hoog, dus hebben we horizontale planken op de palen 
gemonteerd op twee verschillende hoogtes: 5 meter bovende grond en op 110 cm hoog. Deze dienen dan als 
drager waarop we de varkensdraad nieten. 
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Figuur 3: er bestaan lange en korte afstandshouders. Een langere afstandhouder kan als voordeel hebben dat de 
varkens minder gemakkelijk de houten omheining kunnen omwoelen of uitgraven. 

 
 

 
Figuur 4: De schrikdraad mag nergens tegen botsen (dit veroorzaakt verliesstroom of kortsluiting): niet tegen de 
omheining, het gaas, de grond of andere obstakels. Hiervoor dien je soms wat onkruid en obstakels weg te 

werken. 
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Figuur 5: dit is één van de zwaarste scharnieren die er zijn. 
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Figuur 6: Een stevige grendel is nodig, je moet er een degelijk cijferslot aan kunnen monteren. 

 

 
Figuur 7: De schrikdraad aan de binnenkant zorgt ervoor dat de varkens de omheining niet omwoelen/duwen. Het 
poortje en de houten barrière is voor de bezoekers en passanten niet zomaar (zonder introductie of onder 
begeleiding van een hulpboer) tot bij de varkens te laten komen. 

 
 
 



 

Versie 4/03/2023 17:19 p. 12 van 12 

 
Figuur 8: Een voorbeeld van een schrikdraad apparaat. 


