
Een put slaan

Iedere zomer, als er een flinke 
droge periode is, bellen ons mensen 
op of we niet 
een eenvoudige 
manier weten 
om een put 
te slaan voor 
water bij het 
volkstuintje...
Welnu hier komt hij dan.

Eerst de noodzakelijke ingredi-
enten:
- veel water in-
eens (200 liter in 
een paar minuten) 
om aan te voeren 
bij het ‘boren’;
- stel ijzeren pij-
pen met schroef-
draad en verbin-
dingsstukken  
(2,5 - 3 cm dik) 
tot een totale lengte van 4 - 4,5 
meter;
- 3 tot 3,5 meter plastic pijp, 
waarop aangesloten een geper-
foreerde pijp van 1 tot 1,5 me-
ter lang, van onderen afgeslo-
ten met een dop 
(drainagepijp);
- plastic slang, 
die we eerst 
gebruiken voor 
het persen van 
het water door de 
buizen en later 

voor aanzuigleiding naar de put-
buis (minimaal 2,5 cm inwendige 
diameter);
- pomp met benzinemotor of 
elektrische pomp van voldoen-
de capaciteit, eventueel cen-
trifugaalpomp uit vaatwasma-
chine (wie een boer kent met 
een trekker + pomp kan hem 
natuurlijk vragen; 
tien tegen één dat 
die boer alle mate-
rialen zó heeft en 
de put best even wil 
komen slaan).

Nu het slaan van de put. 
De ijzeren pijpen aan elkaar 

schroeven 
en verbinden 
met slang en 
pomp. Het 
pijp-einde 
met de gaten 
(er zitten er 
ook 1 of 2 in 
afsluitdop van 
pijp) komt 
onderin. Dan 
pomp aansluiten op het vat. 
Plek bepalen waar put moet 
komen.

Pomp aanzetten en de pijp 
met het sproeistuk in de 
grond laten zakken. Door de 

waterstralen, 
die door de 
scheefgetrok-
ken gaten een 

wervelstroom veroorzaken, 
wordt het zand opgevoerd en 
de pijp zakt bijna vanzelf de 
bodem in.
We gaan zo’n 4 tot 4,5 meter 
diep, voldoende voor de hoe-
veelheid water, die we nodig 
hebben voor het van tijd tot 
tijd begieten van een kleine 
tuin.
Direct als we op diepte zijn 
de spuitbuis optrekken en 
verwijderen en meteen de 

reeds klaar-
gelegede buis 
met de gleufjes 
onderin in het 
welgat plaatsen 
en rustig naar 
beneden duwen 
tot de buis er 
helemaal in zit. 
Dan wat fijn 
grind (een paar 
kleine zakken) in 
het welgat rond 
de pijp gooien 

en de put is klaar!

Het water zal veel ijzer bevatten en 
is niet bedoeld als drinkwater, tenzij 
men het heeft laten onderzoeken.

Leg een voorraadje sproeiwater 
aan:
het is beter voor de planten als het 
water niet te koud is en het ijzer 
erin is neergevlokt!
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