
 
 

DE WATERMETER 
 
Onder het tuincomplex ligt een netwerk van waterleidingen. Het is belangrijk om te 
weten waar de leidingen in uw eigen tuin lopen. Niet alleen om bij eventuele lekkages 
snel te kunnen handelen, maar ook om te weten waar alvast geen palen diep in de 
grond kunnen worden geslagen of bomen geplant.   
Vraag de bouwcommissie waar de leidingen liggen in uw tuin.  
Elke tuinder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de eigen watermeter. 
 
De kraan in ‘zomer-stand’ zetten.  
Tuinders die er moeite mee hebben, kunnen voor 
hulp altijd terecht bij de bouwcommissie.  
 
Eerst de waterton leeg maken zodat je de bodem 
kunt zien en goed aan de kranen kunt draaien. 
Weet wat je doet.! 
1. Uw binnen- en buitenkranen open zetten. 
2. Het groene plastic aftapkraantje goed dicht 

draaien, zodat er geen druppel kan lekken. 
3. De hoofdkraan open draaien. 
4. Uit de open gezette binnen – en buitenkranen  

stroomt nu… water !!! 
  
Houd de waterton goed vrij van begroeiing.  

 

 
 

 
De kraan in ‘winter-stand’ zetten. 
1. De kranen in en/of naast uw huisje open zetten, zodat het water stroomt. 
2. De hoofdkraan in de plastic ton dichtdraaien – het water stopt met stromen. 
3. De groene plastic aftapkraan open draaien. 
 
U wordt vriendelijk verzocht het oranje deksel van de ton vrij van beplanting te houden 
om eventueel opmeten te vergemakkelijken. Uw waterverbruik wordt in de jaarlijkse 
contributie doorberekend. Om bevriezing van de meter te voorkomen is het raadzaam 
altijd een zak met piepschuim (los) als bescherming in de ton te houden. Als u niet 
voldoende zorg besteedt aan de watermeter, loopt u risico dat de leidingen springen. De 
schade is geheel voor u, waarbij u moet rekenen op minstens € 200,=. Bel bij lekkage in 
ieder geval onmiddellijk iemand van het bestuur  - een professionele loodgieter zal 
moeten komen om het probleem te verhelpen. Bedenk dat ook andere tuinders er last 
van kunnen hebben !! 
 
Gedurende de winter wordt tegenwoordig de leiding voor enige tijd volledig afgesloten, 
uit veiligheid, ter voorkoming van vorstbeschadiging. Tijdens de afsluiting is er altijd 
water verkrijgbaar in het clubhuis. Iedereen wordt via de website op de hoogte gesteld 
van afsluiting en aansluiting. Bij het weer aansluiten blijkt nogal eens dat enkele 
tuinders hun kraan open hadden laten staan, waardoor veel water verloren gaat. Ook is 
gebleken dat sommige leidingen slijtage vertonen, en voor alle tuinders geldt daarmee 
een waarschuwing om elk tuinseizoen de eigen leiding nog eens goed te controleren.  
 

%        %       uitknippen & bewaren in je tuinhuis        %        % 
 


