
HET VATERGEVEN IN DE TUIN
Om eindeloos slepen met een zv!'are lange slang of het dragen van een zware gieter

met wateÍ ,. uoo.koln.n, is het handig een pt'-"]tnt slangensvstcem in de tuin

aan te leggen met meer nf,.ppur]r.,]. Het mo-oiste is als het slangensYsteem is ingt-

1r"u.,., .i'*.ggewcrkt or.r.iË.'de grond met alleen de aankoppelingss'stemen boven

3. g.o.,d. HiËrop kunnen .lar-r .liuers. soorten sproeiers mct of zondcr korte slang

aangeslóten worden om water te geven.

Dit slangensysteem moer .., zodïr-rig in de tuin aanleggen, dat *'entuelc 
,lekkages

di...t oit. spo.en zijn en hersteld 
-kur-rn.r-r 

worden, zonder drt u tcgelpadcn moet

uitg."uà of nog erger, verhoogde borders .afbreken' 
De horizontale leidingen

,,'o'.,.n, u"nrf .1.'b.,iienkraan, lrig. p,dtn en borders gelegd I'ord.en. Let er op dat

h.i ,t*pp,,,t, boven de g.ond ,titJtc.kt, zodat cr gcen ongerechtieheden in kunnen

komen die het aankoppelen bemoeilijken'
De verticale leidingen, nodig om in verhoogde bordcrs watcr tc gc'en' mocten àan

de buitenkant u"n"de ue.hoágde bak aangÀra.ht worden. Onder icder T-stuk in

de leiding moet een tegcl geleld wordcn ter versteviging van de ondcrqronci Aan

sluiting irn d. ,lrng áp É., 
""fr"pp.r,"r, 

gaat toch met enige kracht gepaard. Hct

aoorÈiig." van dit kï.irb".. p.,,'rt-''.o.t i-oorkomen rvorden. Het 'erdicnt 
d:rarom

""rrb.u.f;'rg 
de naar 1ro,ren gaa.,de leiding aan ecn stevige paai te be.cstigen. Het

aftappunt Àoct ook vastgezet worden op deze paal '

Kunt u echter bij de grond komcn, dan kan het aftapp-unt naastdc-verhoogde bor-

a.. i" a. 1.."d ,.rrr.i c1e tegels geplaatst worclen. De kwetsbaarheid 'an dc leiding

is da., duÏdelijk verminderai. nil À., gcbruik van vastliggende be'loeiinesslangen

hebben de lciáinge,.r, de verbindingen.-e,.r aanslr.litstukkcn natuurliik vcel minder tc

lijden.
óe koppelingcn dic aan de slangen gezet worden, moeten voorzren zrln 'an een

".,,n-r,ir.hÀlokkacle, 
die de *ite.tóevoer, bij ontkoppeling, afsluit. Dit dient om

nat worden tijdens het aan- en afkoppelen tc voorkomen Bovendicn moet u er oP

letten dat het door elkaar gebruiken-van schuivcnde en draaiende huipstukken Ver

warrend werkt. Houdt het bij één systeem!

Handsproeiers
Omdat u meer aftappunten gebruikt cn u dus maar ecn korte slang nodig hebt' is

het met dc hand ,pio.i.n ,rceï gcmakkelijker ger.orden. Het nadeel hier'an is dat u

lange tijd met de siang in de hand zit. Ook bestaat de kans dat u nat o'orclt'

Sproeiers
Hier'an zijn cliverse soorren in de hanclcl. Er zijn zwcnksproeicrs'. die cen heen en

*.., gr"ná. beweging makcn, rotcrencle sprociers die hct oppervLak in cen cirkel

besprJeie,'r .,.t p.,ir.Ënde sProeiers u9ot..sto1t oppervlakken Dc laatstc spuit

,r..d, h., *r,.. -., k."cht i,.r het rond. Afhankclilk van dc reikn'ijdte die het wa-

rer moet hebben in de tuin zuk u een keuze moetcn makcn uit dc di\'crsc rnodellen'

In een tuin n,aar gebruik is gemaakt Van verhoogde bakken zal het s'atcr geven

moeilijkcr zijn. Dc'paden -oà,.r.r liefst droog bliiven om.g6d n'orden 'an 
dc tegels

te voorkomen en dc verhoogde bakkcn urag.n to.h wel mecr u'ater dan de I'olïe

gron d.



Er vanuit gaande dat een verhoogde bak een breedte heeft van 60 cm éénziidig be-

reikbaar, oi van 120 cm als hii van beide zijden bewerkbaar is, voldoen de normale

zwenk- en rotcrende sproeiers niet. De sproeiniidte is te groot. Het beste is deze

bakken op een bevloeiingsslang voorzicn van gaaties aan te sluiten, die permanent

blijft liggen. Al het water komt dan in de bak terccht en de paden blijven droog.

Met bchulp van ecll in een kaarsvlam te verwarmen naald kunt u zelf een gaaties-

slang van soepel materiaal (goedkoopste plastic siang) op de gewenste maat maken.

Het open .inà k".r mer een kurk worden afgesloten. Aan het begin zal een afsluit-

ventiei moeten komcn om de watertoevoer te kunnen beperken tot mecr of minder

druppels. Bestalnde slangcnsystcmen met gaatie\ ziln te vcrkrijgen bii diverte tuin-

g.rËedr.h"pp.nwinkels. boor middel van contrastekkers kunnen de vcelal lange

,l.,lg.n ing.ko.t wórden. Ook zijn er druppelbevloeiingspijpen te.koop die vooral

dooi frrritàl..s en groentckwekers gebruikt wordcn. Deze piipen komen op of net

in de grond te liggen. Ze kunnen het hele iaar door bliivcn liggen.
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Van boaen naar beneden: draaikopsproeier, sproeier met grondpen,

grote oPpen)lakken en dit'erse onderdelen van het pipeline$)steem'
sProercr Doof
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B eu- lo e iings slang in d e gr o e nte tu ffi

Automatiscbe bevloeiing uaarbij de sLangen nog nrct mgegraren ztln



Andere mogeliikheden ziln :

Sproeier met een grondpen
De sproeier met de grondpen kan, met ehulp van een korte slang in het watercon-
tactsysteem, in de grond gestoken worden en daar permanent blijven staan. De
sproeiwi jdte is bij max. waterdruk + 1,5 x 15 m bij de nauwste instelmogelijkheid.
Te verkrijgen bij: Volf Nederland te Ede, P. J. Schaap B.V. te Grootebroek.
Merk: Melchior, sproeier met grondpen.

Draaikopsproeier
De draaikopsproeier is een kleine sproeier met 4 instelmogelijkheden. Hij kan di-
verse soorten oppervlak besproeien: vierkant, rechthoekig en heel smal en lang
(1,5x 15 m).
Te verkri jgen bij: Volf Nederland te Ede, P. J. Schaap B.V. te Grootebroek.

\ilíater geven op hoogte
Vul een rond, plastic flesje met een hard plastic slang met water en u kunt zonder
halsbrekende toeren, hoog hangende en staande planten van water voorzien door
zachtjes in de fles te drukken. Het water komt er dan van boven uit.
Te verkrijgen bij : J. B. Síijs en Zn. te Amsterdam.
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Water geven zonder gieten met de ,,Vater Eze"

De.il/atcr Eze bestaat uit ecn cleel dat aan cen kraan wordt gedaan, te m sla15'^11

J. -",.rrp.o.ier die in cle hand gehoudc.n ,wordt' 
Op de watersProerer zlt ecn

drukknop, bij indrukkenï.;; ;t ï"tt' uit het piipie' om. de,planten te bcgietcn'

;iih;; .1;, indrukken van de clrukknop op de watersprocier komt cr,gccn water-

;;t;; à-. iZ * 1""g. ,I,,'.tg tt 
't""'.t,.o,-,-'dnt 

onderuit het deel dat aan de kraan vast

zit door middcl van een'd?ukuentiel het water in de wasbak of ip de gootstcen

loopt.
Geschikt voor:
kracht.

rolstoelgebruikers, stoklopers' mensen met weinig arm/hand-

Vooral deze laatste groep wordt crop llewezcn

met de muis van de hand minder kracht vraagt'

Te verkriigen bii: Interlobo te Lunteren'

/'

dat het indrukken van de drukknoP

dan met de duim of vingertoP'
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