
De uitdaging
Zorgboerderij In het Westen in Nijmegen 
verhuisde in 2019 naar een nieuwe, 
ruimere locatie. Op een braakliggend 
terrein in Nijmegen-West bouwde zorg-
organisatie Onder de Bomen, waar In het 
Westen deel van uitmaakt, een modern 
onderkomen. “Onze zorgboerderij is een 
dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking of psychiatrische 
problemen”, vertelt Daan van As, eigenaar 
van Onder de Bomen. “Onze oude locatie 
werd te klein. We kregen van de gemeente 
de kans om naar dit nieuwe terrein te 
verhuizen, dus dat deden we graag. Op de 
vorige locatie hadden we een blokhut als 
onderkomen, maar nu een rolstoel-
vriendelijk, modern gebouw met toiletten, 
een badkamer, een grote keuken en een 
overlegruimte.” Op het terrein van de 
zorgboerderij verzorgen cliënten planten 

Zorgboerderij In het Westen verhuisde in 2019 naar een nieuwe locatie. 
De Nijmeegse dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking 
of psychiatrische problemen zocht daarom naar stevige omheiningen 
voor zowel het varkens- als het konijnenverblijf. Heras ondersteunde de 
zorgboerderij met een geschikte oplossing.

en verschillende dieren, waaronder 
varkens, geiten, kippen en konijnen. 
“Rondom het varkenshok en het 
konijnenhok hadden we een stevig 
hekwerk nodig. Heras heeft ons daarbij 
geholpen.”

De aanpak
Hekwerk rondom een varkensverblijf moet 
tegen een stootje kunnen. “Varkens 
houden ervan om ergens tegenaan te 
schuren”, weet Van As te vertellen. “Dat 
vinden ze lekker. Simpel harmonicagaas is 
niet voldoende, want dat wordt slap. Voor 
je weet, lopen de varkens dan overal op het 
terrein. Voor het konijnenverblijf geldt dat 
het hek diep moet zitten, omdat de 
konijnen zich anders uitgraven.” Stevige 
hekwerken hebben een prijskaartje en als 
zorgorganisatie is het niet eenvoudig om 
zoiets te bekostigen. Van As: “We krijgen 

Zorgboerderij In het Westen 
houdt dieren binnen dankzij 
Heras
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In het kort

De uitdaging

• Stevige omheining rondom varkensverblijf 

nodig

• Diepe omheining rondom konijnenverblijf 

nodig

De aanpak

• Situatieschets gemaakt door Zorgboerderij In 

het Westen

• Inschatting op locatie door Heras

• Installatie door Heras

De oplossing 

• Staalmathekwerk rondom varkensverblijf, 

verdeeld over drie zones

• Dubbele poort in hekwerk rondom 

varkensverblijf

• Staalmathekwerk rondom konijnenverblijf 

aansluitend op ingegraven betonplaten

Het resultaat
Heras plaatste staalmathekwerk rondom het varkensverblijf, inclusief 
een dubbele poort. Ook voorzag Heras het konijnenverblijf van 
staalmathekwerk. Dit hekwerk sluit tevens naadloos aan op de 
ingegraven betonplaten onder het verblijf.

https://www.heras.nl/producten/hekwerk/staalmathekwerk/
https://www.heras.nl/producten/toegang-en-controle/draaipoorten/
https://www.heras.nl/producten/hekwerk/staalmathekwerk/
https://www.facebook.com/pages/Heras-BV/191872687523347
https://www.linkedin.com/company/heras
https://www.youtube.com/user/buitenbeveiliging
https://www.instagram.com/herasperimeterprotection/
https://www.heras.nl/nieuwsbrief/


soortgelijk hekwerk. “Onder het verblijf 
hebben we betonplaten ingegraven, zodat 
de konijnen zich niet kunnen uitgraven. 
Heras heeft ervoor gezorgd dat het 
hekwerk exact op de betonplaten aansluit. 
Dat hebben ze heel netjes gedaan.”

“We zijn erg blij met het resultaat. De 
verblijven hebben dankzij het hekwerk een 
professionele en stevige uitstraling. En de 
varkens zijn ook blij dat ze fijn tegen het 
hek kunnen schuren. Ondanks dat dit 
project waarschijnlijk vrij eenvoudig was 
voor Heras, zijn ze vakkundig te werk 
gegaan. Dan merk je meteen dat je te 
maken hebt met een professionele 
organisatie. Mocht het hek dat ons 
volledige terrein afschermt in de loop der 
tijd vervangen moeten worden, dan weten 
we waar we moeten zijn!”

Kom in contact: heras.nl/contact 
Lees meer: heras.nl/stories

inkomsten vanuit de gemeente, zodat we 
professionele begeleiding kunnen geven 
aan onze cliënten. Die inkomsten zijn 
echter niet bedoeld voor overige 
activiteiten of benodigdheden. Via 
Stichting Zorgboerderij In het Westen 
zoeken we continu naar partners die ons 
financieel willen bijstaan. Zo kwamen we 
ook bij Heras terecht. Heras wilde ons 
graag tegemoetkomen in de realisatie van 
het hekwerk rondom de dierenverblijven.”

Zorgboerderij In het Westen had al een 
goed beeld van de benodigde omheining 
van de dierenverblijven. “We hadden zelf 
een schets gemaakt van de indeling van 
het hekwerk”, vertelt Van As. “Dat hadden 
we opgestuurd naar Heras. Daarna is 
Heras hier komen kijken om in te schatten 
of het haalbaar was en om te bepalen wat 
voor soort hekwerk er moest komen.” 

De oplossing
Zowel rondom het verblijf van de varkens 
als dat van de konijnen staat nu een 
staalmathekwerk van een meter hoog. Van 
As: “Het hekwerk rondom het varkenshok 
is ingedeeld in drie zones. Op een stuk 
verharde grond staat het hok met 
daaromheen hekwerk. En aan iedere zijde 
hebben we ook nog zones met gras. Daar 
kunnen de varkens grazen en wroeten. We 
kunnen dus afwisselen, zodat de zones 
apart kunnen herstellen van al het gewroet. 
Ook heeft het hekwerk een dubbele poort, 
zodat we erin kunnen rijden met een 
aanhanger.” Het konijnenhok heeft een 

“We zijn erg blij met het resultaat. De 
verblijven hebben dankzij het hekwerk 
een professionele en stevige uitstraling”
- Daan van As, Eigenaar, Onder de Bomen -

Openbare gelegenheden & Recreatie Customer case - Zorgboerderij In het Westen

Pr
od

uc
tw

ijz
ig

in
ge

n 
zi

jn
 v

oo
rb

eh
ou

de
n 

zo
nd

er
 v

oo
ra

fg
aa

nd
e 

be
ric

ht
ge

vi
ng

. H
er

as
 k

an
 g

ee
n 

aa
ns

pr
ak

el
ijk

he
id

 a
an

va
ar

de
n 

vo
or

 d
e 

ev
en

tu
el

e 
aa

nw
ez

ig
he

id
 v

an
 (z

et
)fo

ut
en

 e
n 

on
vo

lle
di

gh
ed

en
.  

N
L_

6E
2A

_1
.1

Experts in perimeter protection
Samen ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden wij oplossingen passend 
bij iedere sector en situatie. Onze perimeter protection oplossingen bestaan uit een 
combinatie van onze producten en diensten.

https://www.heras.nl/contact/contactformulier/
https://www.heras.nl/stories/

