
 HEKWERK MAG GEZIEN WORDEN 

Een hek is niet meer het letterlijke sluitstuk van een erf, oprit, tuin of lap grond. Een hek kan 

functioneel zijn, voorzien van technologische snufjes. Een hek mag gerust in het oog 

springen, door vormgeving, kleur, originaliteit. Hekwerk mag gezien worden. Bij Hekwerk 

Soest waren we aan het goede adres. Deze onderneming, sinds 2006 in de bekwame handen 

van Wilfred de Jong en eega Monique Bouwmeester, heeft zich gespecialiseerd in hekwerk 

en poorten. Geen uitdaging is te groot, of zo u wilt te klein, of Hekwerk Soest kan het maken. 

 Wilfred kan dat mooi omschrijven: “Elk sierhekwerk is anders. Wij verkopen nooit twee 

identieke sierhekwerken. Dat is ook de reden dat wij geen prijzen voor onze hekwerken op de 

site zetten. Hekwerk is maatwerk. Dat vereist een goed advies en een gedegen, nauwkeurige 

voorbereiding voordat wij het hekwerk plaatsen. Daarom hebben wij altijd persoonlijk 

contact met onze klant. Thuis bij de klant bekijken wij de situatie. Een boom of een muurtje 

bij de buren kan al een groot verschil betekenen in de uitvoering. Daarom is maatwerk 

belangrijk!”  

  

  

Het sierhekwerk is bij Hekwerk Soest eenvoudig te bekijken. In de ruime showtuin, die vorig 

jaar bij het pand van Hekwerk Soest (op de hoek van de Koningsweg en de Nieuwegracht) is 

aangelegd krijgen de klanten een goed en fraai overzicht van wat er allemaal mogelijk is. 



Hier kan je zien dat een mooi hekwerk een verrijking kan zijn voor je huis. Wilfred: “Onze 

showtuin is een echt succes geworden. In combinatie met onze website 

(www.hekwerksoest.nl) kunnen onze bezoekers een fantastisch beeld krijgen van ons 

assortiment. Op onze drukbezochte site hebben wij duidelijke uitleg en veel foto’s staan, 

waarin je kunt zien welke mogelijkheden er zijn. Recent hebben we er trouwens ook een 

bedrijfsfilm op gezet.” 

  

Hij vervolgt: “Wij hebben ook een uitgebreid aanbod van fraaie sierhekwerken. Ouderwetse 

tuinpoortjes bijvoorbeeld. Lijken zo uit grootmoeders tijd vandaan te komen. De uitvoering, 

de stijl, de uitstraling; je weet niet beter of je hebt zo’n echt authentiek ouderwets poortje. 

Maar dit poortje is gemaakt van metaal, verzinkt en gepoedercoat. Natuurlijk ontzettend 

duurzaam en ook nog eens onderhoudsarm! Het is maar een voorbeeld van hetgeen wij 

kunnen leveren!”   Hekwerk Soest maakt niet alleen sierhekwerk. Veel, heel veel, hekwerk in 

ons dorp en elders in het land is afkomstig van Hekwerk Soest. Een bescheiden bordje op dat 

hekwerk met de eenvoudige maar o zo toepasselijke naam maakt duidelijk wie de leverancier 

is.  

  

Monique: “Ons klantenbestand bestaat uit lagere overheden (gemeentes en provincie), 

ondernemingen, instellingen en verenigingen en uiteraard ook particulieren. We werken met 

name in deze regio, maar komen soms in alle uithoeken van het land. Niet-rammelende 

voetbalkooien bijvoorbeeld, van het merk “Silence” zijn niet alleen voor de jeugd een 

uitkomst, maar ook voor de buren. Maar ook hondenuitlaatterreinen, plantsoenen, 

(bedrijfs)terreinen en tuinen worden door ons van hekwerk voorzien!”   

  

Wilfred: “De automatisering van poorten (denk aan: intercoms, videofoons, GSM-modules 

etc) is een specialisme van ons bedrijf. De elektrische aandrijving en accessoires die nodig 

zijn voor de bediening worden aangesloten en in bedrijf gesteld door gespecialiseerde 

monteurs. Op de website kunnen mensen al een goede indruk krijgen van alle mogelijkheden. 

En voor persoonlijk advies is iedereen welkom!”  
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