
  VOLKSTUINVERENIGING   NIEUW LEVEN 
             HOE  WAT  WAAROM 



TIPS  EN WAT WE MOETEN WETEN  ! 

Veiligheid 
 Water 

 Elektra  

 Gas 

 PTT 

 Geiser 



1                         INDELING 

 Water 

 @ Winterklaar maken waar moeten we op letten! 

 @ Demonteren en monteren  van de watermeter   

 @ Watermeterput  in goede staat 

 @ isoleren watermeterput 

 Elektra 

 

 @ Aardlekschakelaar 

 Type  B    16 ampere   30 milliampere' 

 @ Randaarde en zonder Randaarde 

 @ Douchebak  aarde   

 @ vanaf meterkast aarde 6 mm²  naar Douchebak 

 



2                         INDELING 

 

 Gas 

 @  Verschil Propaangas tot -44 graden bruikbaar  / Butaangas tot 0 graden bruikbaar 

 @ Uitleg wisselen van de gasfles 

 @ Gasslang  duur 2/3 jaar  dan vervangen (kleur oranje)  zwart is butaangas 

 @ Drukregelaar  30 mbar 

 

 PTT 

 @ Kabel nog ingebruik bij enkele leden op  de tuin 

 Bij  geen  gebruik van de PTT aansluiting naar het huisje kabel niet weg zagen of 
wegknippen  ! 

 

 Geiser 

 @ Geiser koolmonoxide vergiftiging 

 @ Buiten kast Geiser 

 



1                      WATER 

 @ Winterklaar maken waar moeten we op letten! 

 @ Demonteren en monteren  van de watermeter   

 @ Watermeterput  in goede staat 

 @ isoleren watermeterput 

 









 DEMONSTRATIE  DEMONTEREN MONTEREN   



1 DEMONTEREN WATERMETER       WINTER GEREED MAKEN. 

 Als eerst altijd  het water uit waterput halen . 

 Kijk vooral  aan de voorkant  naar de pijl van  de watermeter  die moet Richting huisje zijn  . 

 De Pijl geeft de stroomrichting aan van  het water dus Richting huisje . 

 1/ Voor de watermeter de afsluiter (kraan) dichtzetten   

 2/ Aftapkraantje openzetten  

 3/ Van binnenuit bij de kraan doorblazen  zodat het water uit de binnen leiding is.  

 Water wordt dan afgevoerd in de waterput bij de aftapkraan die open  is gezet . 

 Water uit de waterput halen. 

 



2 DEMONTEREN WATERMETER       WINTER GEREED MAKEN. 

 4/ Het demonteren van  de Watermeter benodigdheden Bahco en Waterpomptang . 

 Neem eerst de waterpomptang houd deze Rechts  vanuit het midden (kraag) van de water 
meter  goed vast om het heen en weer bewegen te voorkomen dat je  andere koppelingen 
niet los raken  

 Neem dan de bahco en zet deze links op de moer van de watermeter houd met de andere 
hand Rechts uit het midden (kraag) van de watermeter  de watermeter goed vast  draai dat de 
moer los tegen de wijzer van klok in  met de Bahco . 

 Dan de rechterkant van  de watermeter de moer losdraaien verzet dan de waterpomptang uit 
het midden (kraag) van de watermeter naar links  houd deze goed vast en draai dan de 
rechterkant van de watermeter de moer los met de Bahco  tegen de wijzers van de klok in . 

 5/  watermeter is er nu tussen uit. 

 Schuif aan de uiteinden van de moeren  een boterhamzakje er over heen  breng dan aan 
weerszijden een bindbandje aan trek deze vast  . Dan  kan er geen vuil water in de leidingen 
komen  

 6/ Indien  aanwezig  Geiser afnemen ter voorkomen van bevriezing . 

 7/ Bij een Boiler  deze leeg laten lopen en afnemen . 

 8/ In het toilet water uit de stortbak halen en uit de toiletpot ter voorkomen van bevriezing. 

 





1   MONTEREN WATERMETER      ZOMER GEREED MAKEN. 

 Als eerst altijd  het water uit waterput halen . 

 Kijk vooral  aan de voorkant  naar de pijl van  de watermeter  die moet Richting huisje zijn  . 

 De Pijl geeft de stroomrichting aan van  het water dus Richting huisje . 

 1/ Controleer of alle kranen zowel binnen en buiten dicht staan  

 We gaan er dan ook wel van uit dat  boiler of geiser ook gemonteerd is  ! 

 2/ Het Monteren van de Watermeter benodigdheden Bahco en Waterpomptang . 

 3/ Verwijder de boterhamzakjes  aan weerszijden in de waterput 

 



2      MONTEREN WATERMETER      ZOMER GEREED MAKEN. 

 4/ Plaats in de twee moeren waar de watermeter aan bevestigd wordt de watermeter ringen 

 De oude ringen zijn dikker dan de nieuwe ringen plaats dus twee dunne ringen aan Weers 

zijden  

 Let op monteer  de watermeter PIJL Richting huisje  (water stroom richting). 

 Zet dan beide moeren handmatig vast  dan kan je afmonteren 

 Neem eerst de waterpomptang houd deze Rechts  vanuit het midden (kraag) van de water 

meter  goed vast om het heen en weer bewegen te voorkomen dat je  andere koppelingen 

niet los raken  

 Neem dan de bahco en zet deze links op de moer van de watermeter houd met de andere 
hand Rechts uit het midden (kraag) van de watermeter  de watermeter goed vast  draai dan 

de moer vast met de wijzers van de klok mee  met de Bahco . 

 Dan de rechterkant van  de watermeter de moer vast draaien  verzet dan de waterpomptang 

uit het midden (kraag) van de watermeter naar links  houd deze goed vast en draai dan de 
rechterkant van de watermeter de moer vast met de Bahco  met de wijzers van de klok mee 

 



3     MONTEREN WATERMETER      ZOMER GEREED MAKEN. 

 
 5/ water meter is nu gemonteerd  

 6/zet dan de afsluitkraan (Hoofdkraan) in de water put open. 

 7/Draai de binnen kraan open houd deze paar minuten open  draai deze dicht en draai dan 
knop warm water open een  paar minuten  draai deze dicht   geld ook voor  buiten kraan. 

 8/Tot slot de eind controle   !! 

 Kijk in de waterput  op de water meter of het wieltje niet draait  staat deze stil dan is er na de 
water meter geen lekkage. 

 Dan controle na en voor de water meter of koppelingen  niet lekken . 

 Als deze lekken de koppelingen vast draaien . 

 9/laatste controle de volgende dag ! 

 In de waterput het water er uithalen  dan  met keukenrol papier alle koppelingen droog 
maken  

 Controleer of het droog blijft  kijk ook op  de water meter naar het wieltje of deze stil staat . 

 







WATERPUT PVC  315 MM MET KEERKLEP 



WATERMETER DIE BEVROREN IS GEWEEST 



WATERSTROOM RICHTING ZIE PIJL  



 2                       ELEKTRA 

 Elektra 

 @ Aardlekschakelaar 

 Type  B    16 ampere   30 milliampere' 

 @ Randaarde en zonder Randaarde 

 @ Douchebak  aarde   

 @ vanaf meterkast aarde 6 mm²  naar  Douchebak 

 



HOOFDVERDEELKAST ELEKTRA COMPLEX 



TUSSEN VERDEELKAST ELEKTRA OP EEN VAN DE PADEN 



               NIEUWE INSTALLATIEKAST 



                    LASDOZEN BINNEN  



                     GIETMOFPAKKET 

 Als de lasdozen  buiten  onder de tuinhuisjes  aangebracht worden  op de grond. 

 Is het beter om een gietmofpakket te gebruiken om storingen te voorkomen ! 

 Onder de tuinhuisjes is meestal water aanwezig   

 



HOOFDZEKERING / AARDLEKSCHAKELAAR 

 
 De maximale waarde van de zekering(ook wel stop genoemd), en  van de 

aardlekschakelaar is 16 ampère./30 milliampère 

 Deze zekering of aardlekschakelaar ,16 ampère ,zijn gemonteerd in de aansluitkast onder de 
kilowattuurmeter. 

 In enkele oudere situaties is er een aardlekschakelaar gemonteerd boven de 

kilowattuurmeter, in de eigen huisinstallatie. 

 In dat geval komt, bij de wisseling van eigenaar van het tuinhuisje, er een nieuwe situatie:: 

namelijk. 

 De aardlekschakelaar zal dan in de aansluitkast onder de kilowattuurmeter gemonteerde 

worden. 

 Deze  aangepaste en vervangende montage, moet uitgevoerd worden door een 

gecertificeerde elektriciteit monteur. 

  Deze montage zal dan moeten worden uitgevoerd, in opdracht van het bestuur van de 

vereniging. 

 



      OUDE INSTALLATIE METERKAST 



Aardlekschakelaars komen met name in huisinstallaties voor. Het doel is bescherming te 

bieden tegen elektrocutie. Een aardlekschakelaar meet de stroom die een installatie via 

de fase (de zgn. "hete" ofwel de spanningvoerende draad)opneemt, en de hoeveelheid 
stroom die via de nul (ook wel de "koude" of spanningsloze draad) terug komt.Die 

verschilstroom zou theoretisch door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-

geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde 

toestellen zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door een lichaam 

van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. De aardlekbeveiliging reageert hierop 
door de stroomtoevoer bij een dergelijk "lek" af te sluiten. Dit gebeurt zo snel (binnen enkele 

milliseconden) dat degene die het lek veroorzaakte helemaal niets voelt (behalve dat het 

apparaat niet meer werkt). 

Indien de hoeveelheid stroom die de elektrische installatie in gaat groter is dan de stroom die 

terug komt is er sprake van een lekstroom. Lekstroom treedt op als stroom via 

de aarding wegvloeit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ommanteling (behuizing) van 
een toestel onverhoopt onder elektrische spanning komt te staan en iemand deze 

ommanteling aanraakt. Er zal een stroom vloeien door de persoon naar de aarde. Zodra de 

lekstroom een vastgestelde waarde overschrijdt schakelt de aardlekschakelaar af waardoor 

de elektrische installatie spanningsloos wordt. 

 Doel  Van  de aarlekschakelaar ! 

 

http://www.nl.wikisage.org/w/index.php?title=Elektrocutie&action=edit&redlink=1
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Aarding
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Elektrische_spanning


In woningen geldt een waarde van 30 mA als lekstroom waarbij de aardlekschakelaar de 

stroom afschakelt. Aardlekschakelaars van 500 mA (of 300 mA) werden vroeger toegepast bij 

'natte' groepen (zoals de wasmachineaansluiting), maar in woningen mag tegenwoordig alleen 

nog 30 mA worden toegepast. 

Het lijkt onlogisch en gevaarlijk om natte groepen te beveiligen met een aardlekschakelaar met 
een hogere grenswaarde dan 30 mA. De reden is dat er kleine lekstroompjes in bijvoorbeeld 

een wasmachine kunnen optreden door het neerslaan van vocht. Deze lekstroompjes zouden 

een 30 mA-aardlekschakelaar onbedoeld en onnodig in werking kunnen zetten. Het gebruik 

van een 30 mA-aardlekschakelaar is verplicht bij alle eindgroepen beveiligd met een 

overstroombeveiliging van ten hoogste 25 A. Dus ook bij wasmachines, drogers e.d. 
Let wel: de aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een 

persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad; alleen wanneer de stroom uit de 

fasedraad naar aarde weglekt, zal de schakelaar de stroom onderbreken. 

                                 Veiligheid voor  Mens en Dier  

http://www.nl.wikisage.org/wiki/Amp%C3%A8re
http://www.nl.wikisage.org/w/index.php?title=Wasmachine&action=edit&redlink=1
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Beveiliging


  



.                 UITLEG RANDAARDE 

  
 

 

Randaarde 

 

De spanning die thuis op het stopcontact staat is 230 volt. Dit is zo groot dat de elektronen de 

aarde kunnen gebruiken als tweede kant van de spanningsbron. Dit kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Vooral in elektrische apparaten waar water wordt gebruikt kan de spanning op de 

buitenkant van het apparaat komen te staan. De elektrische snoeren maken via het water 

contact met de buitenkant van de wasmachine. Een persoon die hem aanraakt verbind de 

wasmachine met de aarde en er gaat een stroom lopen.  

 

Om hiertegen te beveiligen is er de randaarde. Een stopcontact met randaarde heeft extra 

contactpunten. Deze contactpunten zijn via snoeren aangesloten aan een stalen pin. Deze pin 
zit, meestal onder het huis, in de aarde gestoken. Als een wasmachine is beveiligd met 

randaarde kan je de wasmachine rustig aanraken omdat de stroom via de randaarde weglekt 
naar de grond 



MET RANDAARDE EN ZONDER RANDAARDE 



3                          GAS 

 @  Verschil Propaangas tot -44 graden bruikbaar  / Butaangas tot 0 

graden bruikbaar 

 @ Uitleg wisselen van de gasfles  (gelet moer Rechtsom Los ) 

 @ Gasslang  duur 2/3 jaar  dan vervangen (kleur oranje)  zwart is 

butaangas 

 @ Drukregelaar  30 mbar 

 



GASKAST VOOR KANTINE  



 1  WISSELEN VAN DE GASFLES EN VERVANGEN GASSLANG 

 1/Wisselen van de Gasfles  draai de gasfles dicht !  zet de bacho  op de moer van de 

drukregelaar en draai  deze Rechtsom de gasfles is nu van de drukregelaar losgekoppeld. 

 Controleer of de afdichtingsring van  de drukregelaar  geen haarscheurtjes  aanwezig zijn  

 Zo ja dan de afdichtingsring vervangen. 

 Monteren van de nieuwe gasfles zet de bacho  op de moer van de drukregelaar en draai  

deze linksom om vast te zetten . 

 Draai de gasfles open Controleer of de moer van de drukregelaar die vast is gedraaid  op 
lekkage 

 Maak in schaaltje  wat zeepsop aan breng dit op het op het gedeelte wat aangedraaid is . 

 En ook op het gedeelte waar de gasslang op de drukregelaar bevestigd is met een 

slangenklem. 

 Als op het gedeelte waar de zeepsop is aangebracht er een grote bel ontstaat   dan is er een 

lekkage . 

 Controleer dan of alles goed vast zit ! 

 



    2  WISSELEN VAN DE GASFLES EN VERVANGEN GASSLANG 

 2/Vervang de gasslang om de twee jaar  of maximaal drie jaar . (het jaartal staat op de 

gasslang) 

 3/Het vervangen van de gasslang  draai de gasfles dicht ! 

 Draai dan met een schroevendraaier de slangenklem los  trek dan de slang van de 

drukregelaar af als dit niet gaat snij met een mes eerst de slang door bij de drukregelaar 

dan het overige stukje slang wat  nog op de drukregelaar zit snij deze in  de lengterichting 
iets in bij de drukregelaar waar het stukje gasslang er nog op zit  dan lukt het wel .  

 Doet dit het zelfde bij het toestel wat aangesloten is op de gasslang  kachel of kooktoestel . 

 Gasslang is verwijderd   breng de nieuwe gasslang aan  op de drukregelaar en toestel   

draai de slangenklem bij de drukregelaar en toestel goed aan  draai dan de gasfles open. 

 Maak in een schaaltje wat zeepsop aan breng dit op het op het gedeelte wat aangedraaid 

is dus bij de slangenklemmen 

 Als op het gedeelte waar de zeepsop is aangebracht er een grote bel ontstaat   dan is er 

een lekkage controleer dan of alles goed vast zit ! 

 



4                           KPN 

KPN 

 @ Kabel nog in gebruik bij enkele leden op  de tuin 

 Bij  geen  gebruik van de PTT aansluiting naar het huisje kabel niet 
weg zagen of wegknippen  ! 

 



                       KPN KABEL 



 5                            GEISER 

 

 Geiser 

 @ Geiser koolmonoxide vergiftiging 

 @ Buitenkast Geiser 

 

 



                        KOOLMONOXIDE  

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat 

bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout 

of benzine. Het is vooral zo gevaarlijk omdat het niet te 

ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille 

sluipmoordenaar genoemd. Koolmonoxide wordt 250 maal 

sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Een 

kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot 

bewusteloosheid en zelfs tot de dood als er niet snel wordt 

ingegrepen.  



ZIN  ZIJN ER NOG VRAGEN   ? 


