tuinpark

zonnehoek

ZAND – afname & betaling – de spelregels
Zonnehoek kan de tuinders nu 2 soorten zand aanbieden:
1. In de houten bak ligt het gebruikelijke fijne zand voor ophoging van tegels en terras.
2. Nieuw is het wat grovere zand (maaszand) dat in de grote balen zit.
a. Dit zand is erg geschikt voor de ophoging van je tuinhuisje,
b. èn voor bodemverbetering van onze vette kleigrond.
Noteren van de afname op de ZANDLIJST

Tuin
nummer

Soort zand,
houten bak of
baalnummer

Hoeveel?
Halve
kruiwagens of
aantal emmers

Prijs
afname
in euro’s

Datum
afname

Handtekening

Vanwege het zware gewicht van zand wordt er met halve kruiwagens gerekend.
Een halve kruiwagen is 4 emmers, er ligt een emmer bij de balen, gelieve deze als maatbeker te gebruiken.
De tuinder noteert de afname in hoeveelheid kruiwagens, welk type zand en uit welke baal (nummer),
datum en handtekening, op de ZANDLIJST die altijd in het clubhuis ligt. De penningmeester houdt de
bestellingen en betalingen bij.
Gelieve altijd de aangesproken baal te nemen; pas een nieuwe aanspreken als de vorige helemaal leeg is.
De prijs is:

Zand (1) – uit houten bak: $ 1,50 per ½ kruiwagen (= 4 emmers)
Zand (2) – uit balen (Maaszand): $ 3,00 per ½ kruiwagen (= 4 emmers)
De tuinder moet zelf de kosten afrekenen via een bankopdracht aan de penningmeester.
ING Bank: IBAN - NL82RABO0303093412
ten name van: Bond van Volkstuinders inzake Zonnehoek
onder vermelding van: zandgebruik (soort, hoeveel) en tuinnummer.

•

Archangelweg 3 1013 zz Amsterdam

GEBRUIK VAN HET MAASZAND (2)

voor ophoging van het tuinhuis.
Om het te “stabiliseren” gebruik je ongeveer 2 scheppen cement per kruiwagen.
(cement bieden we niet aan via de Inkoop, het wordt snel hard als er vocht bijkomt en is dus beperkt
houdbaar, wel verkrijgbaar bij bouwmarkten in de buurt). Het cement zorgt ervoor dat het zand op
zijn plaats blijft liggen en niet wegloopt. Ook klinkt het daarna niet meer in. Het is geen constuctieve
ondergrond: d.w.z. het is geen beton. Voordeel is wel dat het indien nodig, gemakkelijk verwijderd kan
worden zonder veel gehak.
Eventueel kan er bij de ophoging van je huisje in de ondergrond ook een laag tempex gelegd worden. Dit
zorgt voor een drijvend vermogen: de ondergrond is drassig en hoog gewicht zakt uiteindelijk weg, door
de laag tempex creëer je een soort drijvend plateau op de klei. Een laag van 10 tot 20 cm tempex met een
laag van 10 tot 20 cm gestabiliseerd zand weegt per saldo 0.
Zelf plan ik ons tuinhuisje dan los op deze vloer te zetten zodat het later als het toch weer verzakt,
opgetild kan worden (met bijvoorbeeld een auto krik) en je er een tegel onder kunt schuiven.
Alles wat in de grond staat en van hout is, is onderhevig aan rot. Het gebruik van gewolmaniseerd hout
raden we af: de giftige stoffen die in dit hout zijn geïmpregneerd blijven uitvloeien en zijn een chemische
verontreiniging. Bovendien blijft ook dit soort behandeld hout slechts 5 jaar rotvrij als het in de grond
staat.

Dit is een halve kruiwagen met 4 emmers zand.

