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Stappenplan voor het plaatsen van bamboematten 

op een draadafsluiting met bovenbuis 

Nodige materiaal : 

- Binddraad + bindtang en/of bindapparaat + binddraadjes 

- Kabelstrips 

- Eventueel balk met hoogte van 5cm 

 

1) Ideaal wordt een bamboemat geplaatst op een draadafsluiting met 

bovenbuis. De vlechtdraad moet goed bevestigd worden aan de 

bovenbuis zodat die niet meer kan zakken aangezien de 

bamboematten door de vlechtdraad zullen gedragen worden. Indien 

je de afsluiting nog moet plaatsen, kan je kiezen om de hoogte van de 

draadafsluiting gelijk met de bovenkant van de bamboe te plaatsen 

ofwel kan je de bamboematten er bovenuit laten steken. Voor dit 

laatste raden wij een maximum van 17-19cm aan. Dit omdat de 

bamboematten met verschillende gegalvaniseerde draden met elkaar 

verbonden zijn en deze gegalvaniseerde draden op elke laag moeten 

vastgemaakt worden aan de draadafsluiting. De bovenste draad zit 

ongeveer tussen de 19-21cm van de bovenkant van de bamboemat. 

Rekening houdende met de helft van een bovenbuis van 42mm 

diameter komt men aan de 17-19cm.  

Belangrijk : Om de levensduur te verbeteren, plaatst men de 

bamboematten het best minimum 5 cm boven de grond. Hiervoor 

kan je eventueel een balk met hoogte van 5cm tijdelijk gebruiken die 

je tijdens het plaatsen onder de bamboemat legt. Dit is vooral 

praktisch als je alleen bent bij het plaatsen.  

 

 

2) Rol ongeveer 1 m af ter hoogte van het startpunt (eventueel op de 

balk) met de bovenzijde naar boven (de zijde van de rol waar de 

bamboestokken net boven de bamboeknopen werden afgezaagd, is 

de bovenkant). Dit is om waterinfiltratie en vuilopstapeling tegen te 

gaan, hetgeen de levensduur ten goede komt. 

 

 

  

3) Fixeer de hoogte van de bamboemat door met geplastificeerde binddraad om de 5-

6 bamboestokken (dit kan eventueel ook met kabelstrips) de gegalvaniseerde draad 

tegen de vlechtdraad of bovenbuis van de afsluiting te binden. Steek hiervoor de 

binddraad (of kabelstrips) door de bamboemat, neem de vlechtdraad of bovenbuis 

mee, trek aan en twist/tors de binddraad 2-4 omwentelingen. Fixeer in eerste 

instantie hier enkel de bovenste gegalvaniseerde draad (dit geeft nog flexibiliteit 

om in de volgende stap het begin of de verticaliteit bij te regelen). Het is voldoende 
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om enkel de gegalvaniseerde draad te bevestigen tegen de draadafsluiting. Indien 

je toegang hebt tot de achterzijde kan je dit alles ook langs de achterzijde 

bevestigen (nog minder zichtbaarheid van de bevestigingsdraadjes). 

Zorg ook dat het begin van de bamboemat al ongeveer gelijk is met het begin van 

de afsluiting.  

 

 

4) Maak het begin van de bamboemat vast aan het begin van de draadafsluiting door 

op iedere hoogte van een gegalvaniseerde draad de bamboemat vast te binden aan 

de paal van de draadafsluiting. Hier neem je best zowel de gegalvaniseerde draad 

als één of meerdere bamboestokken samen om het begin van de bamboemat vast 

te zetten tegen de beginpaal. Daarna kan je de rest van de bamboemat afrollen en 

verder fixeren op de gewenste hoogte.  

 

5) Herhaal stap 2-4 voor de volgende bamboemat. De volgende mat wordt dan 

vastgebonden aan de vorige mat (gelijkaardig aan het vastmaken aan de beginpaal, 

neem hiervoor de laatste bamboestok van de vorige mat samen met de eerste 

bamboestok van de volgende mat).  

Indien u ondertussen een tussenpaal van de draadafsluiting tegenkomt is het aan te 

raden om de verticaliteit te controleren en ervoor te zorgen dat de bamboestokken 

terug in lijn zijn met de tussenpaal. Maak de bamboestokken op verschillende 

hoogte eveneens vast aan de tussenpaal van de draadafsluiting om alles mooi 

verticaal te houden.  

 

 

6) Daarna kan je de mat volledig (op alle verschillende 

gegalvaniseerde draden) fixeren. Dit doe je best om de 30 à 40 

cm. Hier is het voldoende om enkel de gegalvaniseerde draad te 

bevestigen tegen de draadafsluiting. 

 

 

7) Indien u de bamboemat wilt inkorten in breedte 

volstaat het om de gegalvaniseerde draad 1 

bamboestok verder door te knippen dan de gewenste 

breedte. Daarna verwijder je de laatste bamboestok en 

plooi je de vrijgekomen gegalvaniseerde draad om. 

Hierdoor blijft de mat één geheel. 

De hoogte van de matten kan je eenvoudig inkorten. 

Om bramen te vermijden gebruik je hiervoor het best 

een zaag met zo klein mogelijke tanden. Een slijpschijf 

kan eventueel ook. 

 

 

 

 

Indien u vragen zou hebben aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail : info@afsluitingshop.be 

of via GSM : 0485 56 63 32 
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