
 

 

Montage van leiconstructie in 7 stappen 
1. Gaten boren in de grond 

 Maak met (motor) grondboor (Ø 8-10cm) gaten van ca. 100cm diep of dieper. 

 Tip: Let op eventuele leidingen in de grond. 

 

 

2. Opbouwen van de constructie 

 Bouw leiconstructie op met staanders, koppelstukken en bovenliggers. 

 Tip: Slijp met een degelijke slijptol staanders en liggers op de gewenste maat. 

 Tip: Probeer de bovenliggers door te schuiven in T stuk of slijp de liggers op lengte 
precies op de helft van het T stuk. 

   

 

3. Vastzetten van de constructie 

 Stel de staanders waterpas 

 Voeg Kongcrete of turbobeton toe. Doordat dit snel hard wordt, staat de 
leiconstructie snel stabiel. 
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4. Gaten boren in de middelste staanders 

 Boor gaten in de middelste staanders op gewenste hoogte. 

 Let op. Niet in de buitenste staanders boren. De spandraden worden aan de 
buitenste staanders vastgemaakt en gaan door de middelste staanders heen. 

 Tip: Maak een mal van een houten lat en maak om de 30 of 40cm een gat, 
afhankelijk van welke leibomen en hoe groot de rekken zijn. Het is meestal 
praktisch om nog 1 draad boven het leirek te spannen, zodat de boom nog wat kan 
groeien. 

   

 

5. RVS beugels bevestigen 

 Bevestig eerst aan één eindstaander de RVS beugels met 1 bout, 2 ringen en een 
moer (m8) op gewenste hoogte, draai deze losjes vast. Gebruik hier nog geen 
draadspanners. 

 Bevestig aan de andere eindstaander ook RVS beugels met 1 bout 2 ringen en 
een moer (m6) op gewenste hoogte, en bevestig aan deze zijde 
wel draadspanners. 
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6. Spandraden bevestigen 

 Maak de spandraden op lengte. 

 Maak alle spandraden eerst vast aan de eindstaander waar geen draadspanners 
gebruikt zijn. Doe dit door eerst het RVS klemmetje over het draad de schuiven 
daarna het draad achter de bout langs te halen en bij elkaar te knijpen. Door 
middel van het RVS klemmetje maakt u elk spandraad stevig vast. 

 Trek de spandraden door de geboorde gaten in de middelste staanders. 

 Span de spandraden aan, aan de eindstaander waar de draadspanners gebruikt 
zijn. 

   

   

 

7. Leibomen aanbrengen 

 Als alle draden zijn aangespannen, kunt u de leibomen aanbrengen. 

 Tip: zet de bamboe, houten of stalen leirekken met tyraps vast aan de draden. 

 Let op: Levende takken nooit met tyraps vast zetten, dit zorgt later voor afknelling. 
Gebruik hier altijd bindbuis voor. 
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