Watergroep
Wat doet de watergroep?
De watergroep sluit in het voorjaar (laatste week van maart) het water aan en in het najaar
(laatste week november) het water af.
Wij onderhouden en repareren de kranen van de vereniging. Dat zijn de kranen die niet op
een tuin staan. Wij beoordelen de deugdelijkheid van privekranen en sluiten nieuwe
privekranen aan op het algemene netwerk. Aanleg tot aan het algemene waternetwerk,
onderhoud en reparatie van privekranen moeten de tuinders zelf doen.
Ik wil een kraan op mijn tuin of in mijn tuinhuisje kan dat?
Als u een eigen kraan op de tuin wilt moet u daarvoor toestemming hebben van de
watergroep. Een deel van de tuinen beschikt over een eigen kraan. Omdat de capaciteit
van de wateraanvoer beperkt is sluiten wij ook beperkt nieuwe kranen aan. Tuinders
moeten zo veel mogelijk gebruik maken van de algemene kranen. Alleen in bijzondere
situaties geven wij nog toestemming voor aanleggen van een kraan op de tuin.
Bijvoorbeeld als uw tuin heel ongunstig ligt ten opzichte van de algemene kranen. U kunt
toestemming vragen bij de coordinator van de watergroep Hjalmar Munk 06 16552191.
Wat moet ik weten bij de aanleg van een privekraan?
De kosten voor de aanleg en materialen zijn voor uzelf. U moet zelf een geul graven voor
de waterleiding van uw kraan naar de hoofdleiding of ander aansluitpunt. Die geul moet 60
cm diep zijn. U gebruikt tyleenbuis van 20 mm geschikt voor drinkwater. Voor het
aftappunt gebruikt u een koperen buis van 15 mm die op de tyleenbuis wordt aangesloten.
U gebruikt een kraan met terugslagklep en ontluchter. De slang aan de kraan is maximaal
30 cm lang. Voor kranen in een huisje geldt bovendien dat deze buiten het huisje een
afsluiter hebben. Die afsluiter moet in de winterperiode dicht zijn.
Ik heb of zie een lekkage wat moet ik doen?
Licht de watergroep in dan kunnen zij dat deel van de watervoorziening afsluiten. De
watergroep zal lekkage aan een algemene kraan repareren. Lekkage op de tuinen moet
door de tuinders zelf worden verholpen. De watergroep kan u daar wel bij adviseren.
Algemene regels watergebruik
De capaciteit van ons waternetwerk is beperkt. Gebruik daarom zo min mogelijk water uit
de kraan. Als het kan, heeft gebruik van slootwater of regenton de voorkeur. Gebruik bij
het bewateren een gieter. Het aansluiten van een tuinslang om te sproeien of beregenen
is niet toegestaan.
Legionella voorkomen!!!
Wat is legionella?
De legionellabacterie zit in kleine aantallen in de grond en in (leiding)water. Normaal
gesproken is deze bacterie niet gevaarlijk. Pas als de bacterie zich vermenigvuldigt en
daarna door verneveling in de lucht komt die wij inademen, kan de bacterie voor
problemen zorgen.
Hoe ontstaat een legionella besmetting?
Als het water niet vers is -omdat de kraan bijvoorbeeld lang niet is gebruikt- kunnen er
teveel bacteriën ontstaan. De legionellabacterie die in leidingwater voorkomt is niet
gevaarlijk als u het water drinkt of er voedsel mee bereidt. Maar is de temperatuur van het

water tussen de 25 en 45 graden Celsius en niet vers (stilstaand water), dan kan de
bacterie gevaarlijk zijn voor uw gezondheid als u deze via de luchtwegen binnen krijgt. Dit
gebeurt via hele kleine druppeltjes waternevel. Verneveling van water vindt plaats bij
huishoudelijk gebruik van leidingwater zoals douchen, maar ook tijdens het sproeien van
de tuin. Een tuinslang met stilstaand water in de volle zon vormt dus een risico.

