
VERVANGING WATERPUTTEN

Hier ter informatie het plan van aanpak van de technische Commissie voor de vervanging van
waterputten in de komende jaren.
Het bestuur wil bij deze ook inventariseren welke leden behulpzaam willen zijn bij de uitvoering
van het plan tot vervanging.

De aanleiding is al langere tijd bekend: de bestaande waterputten vertonen gebreken v.w.b.
afsluiters en watermeters. De problemen nemen toe.

De Technische Commissie (TC) heeft gezocht naar alternatieve kant en klare waterputten die
geschikt zijn voor onze situatie. Er zijn alleen zeer dure oplossingen gevonden. Daarom hebben
twee leden van de TC kwalitatief goede onderdelen bij elkaar gezocht waarmee we zelf een voor
ons geschikte put kunnen bouwen: een solide watermeter, de verplichte terugslagklep, een
aftapkraan en een (hoofd-)kraan die makkelijk repareerbaar en vervangbaar is. Deze putten
worden waterdicht gemaakt door ze aan de onderkant af te sluiten met een deksel.

Inmiddels zijn er bij wijze van proef vier van deze waterputten geplaatst. Daarbij zijn de onderdelen
in nieuwe kokers gemonteerd. Als de putten na circa een jaar goed blijken te voldoen (voorjaar
2023) wil de TC beginnen de overige putten te reviseren. We zullen dan het nieuwe binnenwerk in
oude kokers monteren, dat is duurzamer en goedkoper.

PLANNING

De TC wil dit jaar nog zo’n vijf waterputten van het nieuwe type plaatsen: twee in de komende
periode en drie in het najaar.

In volgende jaren ligt vooralsnog de ambitie op het vervangen van vijf putten in het voorjaar
(tijdens de periode dat het water op het complex is afgesloten) en vijf in het najaar. Als dit tempo
goed haalbaar blijkt kunnen de aantallen hopelijk worden verhoogd naar tien putten in het voorjaar
en tien in het najaar.



We proberen zo binnen een jaar of acht alle putten op het complex te vervangen. Als alle tuinen
een goed functionerende waterput hebben zal het in principe niet meer nodig zijn om in de winter
het water op het complex af te sluiten.

AANPAK.

Graafwerk
Om een waterput te kunnen vervangen moet deze worden uitgegraven. Dat is een tijdrovende en
soms lastige klus. Het uitgraven moet zorgvuldig gebeuren, voldoende vrije ruimte om de put en
voldoende diep zodat de leidingen geheel vrij komen.
Het bestuur ziet graag dat leden dat zelf doen, maar voor tuinen van leden die daar niet toe in
staat zijn zou een graafploeg gevormd kunnen worden. Het bestuur roept leden op om zich te
melden voor deze ploeg.

Assemblage
De bestaande putten moeten - nadat ze zijn uitgegraven - worden gedemonteerd en
schoongemaakt. Vervolgens moeten de nieuwe onderdelen erin worden gemonteerd. Ook dat is
een arbeidsintensieve klus. Het in elkaar zetten moet zorgvuldig en volgens een vastgelegde
procedure gebeuren, zodat alles goed past en het binnenwerk en de put waterdicht zijn. Voor het
plaatsen worden de putten afgeperst ter controle op waterdichtheid.
Voor het demonteren en monteren van waterputten zoekt de TC leden die zich beschikbaar willen
stellen voor de montageploeg. Enige technische ervaring is nodig.

Plaatsen
Uiteindelijk moeten de ‘nieuwe’ waterputten weer worden geplaatst. Ook dat is nogal eens een
lastige en tijdrovende klus. Soms moeten tyleenleidingen in de grond iets worden verlegd of
verlengd om weer te kunnen aansluiten. Vaak moet het grondwater worden weggepompt en is het
modderig werk, terwijl de aansluitingen schoon moeten worden gemonteerd. Het vereist enige
vaardigheid en ook hier is technische ervaring een voordeel. We zoeken leden voor deze
plaatsingsploeg.

De TC zorgt uiteraard voor uitgebreide instructie, inwerken en begeleiding.

Welke tuinen
De prioriteit ligt bij tuinen waar de afsluiter in de put die niet meer open gaat en er dan geen
watertoevoer meer is. Deze krijgen een put van het nieuwe model. Hiervan zijn er op dit moment
nog een paar, en elk voorjaar komen er weer een paar van deze gevallen bij.
Daarna zullen we geleidelijk beginnen met de vervanging van putten waar de afsluiters niet meer
dicht gaan, daar zijn er al veel van. Bij deze tuinen is de laatste jaren door een loodgieter, op
kosten van de vereniging, een vorstveilige afsluiting met aftapmogelijkheid bij het huisje
aangelegd. Het zou niet onredelijk zijn een eigen bijdrage van onze leden te vragen ter hoogte van
bijvoorbeeld de helft van de kosten (is dan circa €50).

Wanneer in het najaar putten niet dicht gaan en er geen goede afsluiter bij het huisje is,
laat de vereniging - net als voorheen - zo’n afsluit/aftapmogelijkheid bij het huisje aanleggen.  De
waterput zal op den duur worden vervangen door een nieuw model.



FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De plaatsing van putten zal de komende jaren een flinke kostenpost voor de vereniging worden.
De kosten voor de onderdelen van het binnenwerk zullen per waterput naar huidige schatting
tussen de €100 en €140 bedragen (afhankelijk van mogelijke kwantum-kortingen en eventueel nog
te incasseren vergoeding bij de oude leverancier van waterputten). Daar komen eventuele nieuwe
pvc-kokers en deksels nog bij, en een bedrag voor onvoorziene kosten.

De TC zal de exacte hoeveelheid benodigde materialen nog beter moeten inventariseren en
offerte(s) inwinnen. Daarna kan een meer exacte kostenraming aan het bestuur worden
voorgelegd. Het bestuur zal vervolgens een financierings- en dekkingsvoorstel aan de ALV
voorleggen in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023.


