Start drainage werkzaamheden Berkhout 1 en oproep.
Zoals iedereen weet is er een groot problemen met de waterhuishouding op Berkhout 1 en dan met
name op de tuinen 116b,116a en 117.
Berkhout 1 is een zeer laag gelegen gedeelte van het complex. Daarnaast is er veel afvoer van
hemelwater via de hoger gelegen spoorwegovergang, de weg en het fietspad. Aanvankelijk was het
bestuur van plan deze tuinen uit de roulatie te nemen. We hebben advies ingewonnen van 2
bedrijven. Beide vertelden ons dat het probleem is op te lossen. De ene had er geen zin om aan te
beginnen en de ander had een offerte die te hoog werd bevonden door het bestuur. Het storten van
extra tuinaarde zou geen of slechts een kortdurend effect hebben.
Met de tuinders van deze tuinen heeft het bestuur overlegt hoe nu verder. Na veel wikken en wegen
is het volgende plan ontstaan:
-

Er komt een sloot tussen de hoofdweg van het complex en de genoemde tuinen.
Deze sloot wordt verlengd langs tuin 116a
Op tuin 116a komt een put van voldoende capaciteit
Er komt een lozing middels een zelfregulerende dompelpomp via het pad dat loopt naar tuin
106.
- de bestaande drains op deze tuinen worden verbeterd aangelegd en aangesloten op deze
sloot/put.
Deze werkzaamheden voeren we gezamenlijk met de tuinders, als verenoiginsgactieviteit,
uit.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in op vrijdag 21 (voorbereidingen) en het weekend van 22 en
23 september. We zullen een graafmachine regelen.
De werkzaamheden omvatten:
-

Lokaliseren/markeren en vrij leggen van de kabels en leidingen.
Het graven van de sloot door de graafmachine
Het graven van een put bij tuin 116
Het open maken van de weg naar de parkeerplaats op Berkhout 1
Het opbreken van het pad naar tuin 106 en het graven van een geul voor de afvoerpijp.
Plaatsen van de afvoerpijp. Het dichten van deze geul en herstel van het pad.
Aansluitpunt maken voor de dompelpomp.

Indien deze klus is geklaard bekijken we het resultaat en beoordelen we of we iets dergelijks op
Berkhout 3, waar ook nog een drainage probleem is , ook kunnen toepassen als de huidige getroffen
maatregelen niet voldoende blijken.
Oproep aan alle tuinders van Berkhout 1,2,3,en 4.
Met name het werk aan het pad is een behoorlijke klus waar veel hulp voor nodig is. Wij roepen
daarom tuinders op die die klus samen met ons aan willen pakken. Kom met velen dan maken we
ploegjes die een of twee uur werken. Dan is de fysieke last op te brengen en bent u ook niet de
hele dag kwijt. Wij zorgen voor koffie en mogelijk een lunch. Opgeven graag via de website. Dat

kan zonder inloggen. Of als het niet anders kan per mail (penningmeester@vtvhoorn.nl). Geef aan
welke dag u wilt en hoeveel tijd u de vereniging wilt helpen.

Het zwart gearceerde is het werkgebied.

Met toestemming van Ali gepubliceerd. De eerst tuinder die zich al heeft aangemeld voor deze klus.

Jos Mol

