
De algemene vergadering heeft op 13 maart  2019 besloten het waterproject 
te laten uitvoeren. Voorafgaand aan de besluitvorming zijn de volgende 
uitgangspunten als leidraad gehanteerd: 

'1- voor Iedere tuinder dient een waterpunt binnen maximaal 15 meter 
beschikbaar zijn. Dit leidt naar een uitbreiding van het aantal  tappunten met 
34. Deze uitbreiding stond los van wel of geen gebruik van grondwater 

 
2- ieder tappunt zal voorzien zijn met een kraan en een ton. Dit geeft de 
tuinder de keuze tussen het watergeven met een slang of met een gieter. 

3- Er zal een put worden geslagen om op grondwater over te stappen. De 
overstap op grondwater zal pas worden geeffectueerd nadat uit 
laboratoriumanalyses blijkt dat het gebruik van grondewater veilig is, De 
werkgroep waterbeheer heeft het grondwater op diverse chemische stoffen 
laten onderzoeken. Uit de laboratoriumanalyses bleek het grondwater 
inderdaad veilig om het te gebruiken voor het   watergeven aan planten. En 
afgelopen zaterdag omstreeks 16.30 uur is de overstap op grondwater een 
feit. 

Bestuur en werkgroep waterbeheer stellen na afronding van het waterproject 
vast dat aan de bovengenoemde uitgangspunten is voldaan en dat op alle 
tappunten water beschikbaar is. 

In de loop van zondag is door een aantal leden aangegeven een lager 
waterdruk te ervaren dan voorheen. Dit bleek uit o.a. het niet uitrekken van 
flexibele slangen.  

Maandag is contact opgenomen met de leverancier van de pomp en dit euvel 
voorgelegd. De leverancier heeft enkele instructies gegeven om de druk 
handmatig te verhogen. Hierna is geconstateerd dat de druk hoger bleek dan 
voorheen en zelfs hoger dan op de aansluiting op Brabant Water.  

Het project is echter nog niet helemaal afgerond. De komende weken zullen wij ervaren hoe het 
systeem in de praktijk werkt. Graag jullie ervaringen in de brievenbus.  

In september zal de werkgroep de eindrapportage opstellen.” 

 

Het bestuur en de werkgroep Waterbeheer adviseren de leden bij de aanschaf 
van een flexibele slang een te kopen die bij een druk van 3 bar uitrekt. 
Slangen die een hogere druk dan 3 bar zijn niet geschikt voor onze pomp. 

 

Hiermee hopen wij jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens bestuur en werkgroep waterbeheer. 
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