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De kop is er af!  

Als je nu op de tuin komt, zie je dat er al veel gebeurd is; of eigenlijk: zie je het niet… want het 

meeste van het werk zit onder de grond. Wat zie je wel? Acht nieuwe waterputten, vol met water die 

wachten op het nieuwe tuinseizoen. Maar ook de frisse hoofdpaden, alles geëgaliseerd en van een 

dik dek nieuw zand voorzien.  

Sommige zaken moeten nog worden afgewerkt maar dat heeft te maken met werkzaamheden die 

nog in de planning zitten. Als we in mei onze gezamenlijke klusdag achter de rug hebben, is het hele 

complex weer netjes en klaar voor de komende jaren.   

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog… 

Bovenstaand plaatje en de foto’s onderaan dit bulletin geven een beeld van hoe het complex de 

afgelopen week over de kop is gegaan: het opengraven van de paden door fa. Kuperus en de aanleg 

van een geheel nieuw waterleidingsysteem - vanuit de berging langs alle waterputten - door ons 

medelid Sietse de Vries.  Een hele klus; zeer bedankt Sietse!  

Na het dichtschuiven van de sleuven kon fa. Kuperus beginnen met het egaliseren van de 

hoofdpaden. Dat betekende héél wat zand eruit en ca 25 m3 nieuw woudzand er weer in. Ook is het 

parkeerterrein ontdaan van het gras dat er in de loop der jaren in gegroeid is. Aan het eind van alle 

renovatiewerkzaamheden – in mei - wordt het parkeerterrein weer netjes gemaakt.  

Tijdens deze dagen hebben Hilke van Houten, Yme Postma en Hanneke van der Mei hand- en 

spandiensten bij de werkzaamheden verleend. Bedankt daarvoor! 

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

In het Renovatiebulletin #1 schreven we welke werkzaamheden er in de komende maanden op de 

planning staan. De eerste twee punten kunnen we afvinken: klaar!  

Het eerstvolgende ‘project’ is de ombouw van de ponyweiden in bloemenvelden. Dit begint met het 

grondwerk door de fa. Tjeerd van Dijk, in de eerste weken van maart. Het gras van de weiden wordt 

afgeplagd en tot een wal verwerkt aan de rand van het dwarsliggende stuk. Als het weer mee wil 

werken (vooral niet te veel regen!) zijn de weiden op 15 maart klaar voor de volgende bewerking: het 

inzaaien. Daarover lees je in het volgende Renovatiebulletin meer.  

Samenvattend: 

1. Aanleg van acht nieuwe waterpunten                                                                              (klaar) 

2. Egaliseren van de hoofdpaden en aanbrengen van nieuw zand op de paden          (klaar) 



 

 

Dit is wat er nog staat te gebeuren: 

3. Ombouw van de ponyweiden in bloemenvelden        

4. Inrichting van de ontmoetingstuin (naast het compostvak)     

5. Vlakmaken van de grond onder de rubbermatten (westzijde complex), met verplaatsing van 

het toegangspoortje   

6. Opknappen van de gereedschapsberging 

7. Plaatsen van een regenwaterton bij de gereedschapsberging 

8. Verbeteren van het parkeerterrein 

9. Vervanging van de bestaande markeringspaaltjes van de percelen.  

 

Tijdspad     

De ombouw van de ponyweiden tot bloemenvelden vindt in maart plaats.  

De andere werkzaamheden spreiden we uit over de maanden maart, april en mei.   

In mei – op een gezamenlijke klusdag – ronden we de renovatiewerkzaamheden af.  

In juni volgt dan een Open Tuin waarbij alle inwoners van Beetsterzwaag een kijkje kunnen nemen op 

ons vernieuwde complex.   

Heb je de volgende dagen al in je agenda gezet?  

• Zaterdag 14 mei: afrondende gezamenlijke klusdag 

• Zaterdag 11 juni: Open Tuin  

 

Intekenlijst  

Binnenkort komt in de gereedschapsberging een intekenlijst te hangen voor werkzaamheden waar 

we graag jullie hulp bij inroepen. Hierop staan de werkzaamheden, wanneer ze plaatsvinden en 

hoeveel uur er mee gemoeid is. ‘Vele handen maken licht werk’ en het is ook nog eens heel gezellig 

om met elkaar wat aan te pakken! Voor koffie/thee en koek zorgen wij.  

 

Tot zover! 

In de komende weken houden we je via deze Renovatiebulletins op de hoogte van de ontwikkelingen 

op de tuin. 

 

Contactpersoon Renovatie 

Hanneke van der Mei   

T: 06-1771 2632   

E: hanneke.van.der.mei@home.nl 

 

 

Het bestuur 

Ron Aben, Harm Bouma, Hanneke van der Mei, Lysbert Wiegersma, Wil Ramaker 
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