RICHTLIJNEN EN REGELS M.B.T. GEBRUIK DRINKWATERVOORZIENING VTV LUSTHOF
1. HOE WERKT UW DRINKWATERAANSLUITING
Uw aansluiting op het drinkwaternet op VTV Lusthof begint in een
witte pvc koker op uw tuin (put) met daarin een hoofdkraan
en een groen aftapkraantje (zie afbeelding hiernaast en onder).

Ieder tuinlid is verantwoordelijk voor een schone en goed
zichtbare put. Dit betekent dus geen bossen brandnetels die
de put aan het zicht onttrekken of putten met lagen zand of
modder waardoor de kraan niet zichtbaar en bereikbaar is.
2. DE HOOFDKRAAN blijft OPEN
De hoofdkraan wordt in het najaar niet meer dichtgedraaid en in het voorjaar opengedraaid.
Het aantal tuinen waar de hoofdkraan defect is groeit gestaag. Door de ouderdom van de nog werkende kranen
wordt het risico dat ze ook defect raken steeds groter. Om de kans op problemen zo klein mogelijk te houden,
hebben we gemeend de hoofdkranen in put buiten gebruik te stellen.
De Technische Commissie moet altijd toegang blijven houden tot de hoofdkraan in geval van
calamiteiten.
Vanaf het punt van de put gaat er onder de grond een waterleiding naar uw huisje. Aan uw huisje, op de plaats
waar de waterleiding uit de grond komt, is een aansluiting voor de watermeter. Deze watermeter wordt ieder
najaar, aan het eind van het tuinseizoen, door de waterbrigade gedemonteerd. In het nieuwe seizoen wordt de
watermeter weer gemonteerd. Dit doen wij omdat de watermeter niet vorstbestendig is.
3. DE KOGELSTOPKRAAN als TIJDELIJKE HOOFDKRAAN
Vanaf 2016 zijn alle tuinhuisjes voorzien van een (kogelstop)kraan voor de watermeter. Er zijn enkele
uitzonderingen gemaakt voor situaties waarbij plaatsing van deze kogelstopkraan praktisch gezien niet mogelijk
was, deze tuinleden hebben met toestemming hun kraan na de watermeter.
Reden voor de plaatsing van stopkranen was het feit dat de waterbrigade, tot nu toe, ieder jaar grote problemen
ondervond bij de aansluiting van het complex op de drinkwatervoorziening. Regelmatig bleek, bij de aansluiting
van de watermeters, dat door o.a. vorstschade, gedemonteerde waterleidingen of openstaande kranen grote
waterschade ontstond in en buiten de huisjes. Veel tijd ging
hierna verloren om deze problemen technisch op te lossen,
eigenaren te verwittigen etc.. Problemen bij bepaalde tuinen
zorgden er dus in deze gevallen voor dat het hele complex niet
aangesloten kon worden op de drinkwatervoorziening. Een
situatie die moest veranderen!
In het nieuwe systeem met de kogelstopkraan wordt bij
aansluiting van de watermeter tegelijkertijd de
kogelstopkraan gesloten door de waterbrigade (zie
afbeelding hiernaast). Eventuele problemen in de huisjes
hebben dan geen invloed meer op het aansluiten van alle
huisjes op de drinkwatervoorziening.
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Bij het opendraaien van de hoofdkraan van het complex door de waterbrigade kan door deze werkwijze geen
waterverlies meer ontstaan in de huisjes. De tuineigenaar kan met een simpele handbeweging t.w. het
openzetten van de kogelstopkraan zelf het moment bepalen waarop het water zijn huisje binnenstroomt. Bij
eventuele lekkages die in de winter ontstaan zijn kan direct de watertoevoer gestopt worden door de
kogelstopkraan weer dicht te doen. Op deze manier wordt verdere waterschade voorkomen. Een ander voordeel
voor de tuineigenaar is dat hij bij waterwerkzaamheden aan zijn huisje de kogelstopkraan aan zijn huisje kan
gebruiken.
4. TIPS VOOR HET WINTERKLAAR MAKEN VAN UW TUINHUISJE
In het toilet, de chiffons van wastafels of spoelbakken van keukens en in waterleidingen kan water blijven staan
na afsluiting van de watervoorziening. Dit water kan schade aanrichten bij bevriezing. Tuineigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het voorkomen van vorstschade aan hun huisje. De hieronder gegeven tips kunnen u
hierbij helpen. Bij vragen kunt u altijd terecht bij leden van de Technische Commissie.
1. De watermeter is niet verwijderd dan: Sluit de kogelkraan voor de meter.
Is de watermeter verwijderd dan: Open de kogelkraan voor de meter of laat hem open staan.
2. Zet alle kranen van uw huisje, binnen en buiten open.
3. Toilet en chiffons kunnen tegen vorst worden beschermd door het toevoegen van keukenzout of
antivries.
Door een ruime hoeveelheid antivries of zout in de spoelbak, wastafel en toilet te doen voorkomt u
vorstschade.
4. In de waterleidingen mag geen water achterblijven. Ieder huis heeft een ander waterleidingsysteem
wat soms om een andere aanpak vraagt.


U kunt het water aftappen door het laagste punt te zoeken in uw waterleidingsysteem en daar een
aftapkraantje te plaatsen, of het aftapkraantje open te zetten als u dat reeds heeft geplaatst. Het
water kan dan weglopen indien u alle kranen binnen in het huisje heeft opengezet.



Heeft u geen laagste punt in het waterleidingsysteem of twijfelt u hierover, dan zult u de leidingen
moeten doorblazen. Zet alle kranen open en blaas door de kraan het water uit de leidingen. Doe
dit bij alle kranen. Aan de buitenkant van uw huisje loopt het water dan uit de waterleiding (op de
plek waar voorheen de watermeter zat).

5. Verwijder uw geiser, die is zeer vorstgevoelig. Bewaar de geiser daarom in een vorstvrije ruimte.
De Technische Commissie adviseert met klem tuinleden die een nieuw huisje bouwen of hun huisje
renoveren, alle waterleidingen op afschot te laten monteren. Op deze manier ontstaat in het
waterleidingsysteem vanzelf een laagste punt waar een aftapkraantje geplaatst kan worden. Zorgvuldigheid
hierin is erg belangrijk. Een paar centimeter water in de leidingen kan al voor problemen zorgen bij een strenge
winter. Voor zowel het koude als het warme water (geiser) dienen aftapkraantjes te worden geplaatst (2 dus).
Het enige wat u dan jaarlijks hoeft te doen is het openen van alle kranen binnen en het openen van de
aftapkraan(tjes). U bent er dan van verzekerd dat er geen vorstschade aan de waterleidingen kan plaatsvinden.

Het bestuur en de waterbrigade c.q. Technische
Commissie zijn altijd bereid om u met raad en daad
bij te staan mochten er problemen ontstaan of
vragen zijn.
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WAT TE DOEN BIJ HET AAN- EN AFSLUITEN VAN HET WATER OP VTV LUSTHOF
U krijgt bericht van het bestuur omtrent de datum van de aan- of afsluiting van het water. Afsluiting meestal na
de herfstvakantie, aansluiting meestal rond april (hangt van het weer af).

AFSLUITING:
a) KOGELSTOPKRAAN DICHTDRAAIEN
Plaats de hendel in de dwarsrichting van de
waterleiding. Hierdoor staat de kogelstopkraan dicht
zodat het water niet uit de leiding kan weglopen. Let
op: Dit is heel belangrijk.

b) VOLG DE TIPS Winter klaarmaken van uw huisje (punt 4. pagina 2).
c) DE WATERBRIGDE VERWIJDERT UW WATERMETER EN OPENT UW KOGELSTOPKRAAN.
(Deze laat u de gehele winter open staan.)

AANSLUITING:
a) DE WATERBRIGADE PLAATST DE WATERMETER EN SLUIT DE KOGELSTOPKRAAN

Wat te doen bij het aansluiten van het water in het voorjaar nadat de watermeters zijn geplaatst.
b) U KUNT ZELF BEPALEN WANNEER U HET WATER UW HUISJE LAAT BINNENKOMEN DOOR HET
WEER OPENZETTEN VAN DE KOGELSTOPKRAAN.
Controleer alle kranen in uw huisje of
ze gesloten zijn voor het openzetten
van de kogelkraan. Om de
kogelstopkraan open te zetten, plaats
de hendel in de lengterichting van de
waterleiding.
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