
 

 

Klimaatvriendelijke volkstuin De Singelwrotters in Gytsjerk 

Volkstuinvereniging De Singelwrotters in Gytsjerk heeft 68 actieve leden uit dorpen in de Trynwâlden en 

omgeving. Wij werken zo verantwoord mogelijk en we nodigen mensen in het dorp graag uit om een kijkje te 

komen nemen. Er zijn goed werkende pompen; er is een pluktuin; er is een druk bezochte jaarlijkse open tuin; er 

is een goed onderhouden compostberg; een verenigingsgebouw en een toiletvoorziening. We willen nu ook graag 

een flinke slag maken om klimaatvriendelijk te werken, maar de kosten daarvan kunnen wij op dit moment niet 

opbrengen. Als wij hierbij ondersteund worden kunnen wij hiermee een voorbeeldfunctie vervullen voor 

bewoners in ons dorp en in de directe omgeving. Dat kan gefaseerd worden aangepakt 

Wensen 

We hebben de 

beschikking over een 

verenigingsgebouw op 

het volkstuincomplex 

dat in 2019 met 

enthousiaste inzet van 

een bouwploeg met 

eigen leden en betaald 

uit eigen middelen. Een 

aantal voorzieningen is 

daarbij gewenst. Een 

daarvan is een 

windscherm aan de 

zuidwestkant om tijdens 

open dagen en bij 

regenachtig weer goed 

te kunnen schuilen.  

Motormaaier 

Wij willen verder een frontmaaier aanschaffen om graspaden en braakliggende percelen goed te kunnen 

onderhouden. De gemeente doet dat nu voor ons, maar dat levert altijd problemen op met de planning. Wij 

kunnen de gemeente hierbij ook niet overvragen. Daarom overwegen wij om dit in de toekomst zelf te gaan 

doen. Er hebben zich hiervoor al vrijwilligers bij de vereniging aangemeld.  

Het mooist zou het zijn om een duurdere elektrische frontmaaier aan te schaffen bijvoorbeeld de Rimmert van 

Frisian Motors. Die werkt op accu en is stil en klimaatvriendelijk. Het terrein van de volkstuinvereniging heeft 

geen aansluiting op elektra, dus een voorwaarde hiervoor is dat we gebruik kunnen maken van een apparaten die 

werken op een lithiumaccu die we kunnen opladen met zelf opgewekte zonne-energie. Deze stroom kunnen we 

dan bijvoorbeeld ook gebruiken voor een kantenmaaier en ander benodigd elektrisch gereedschap.  

 

 

 

https://www.frisianmotors.com/rimmert-fm-170-elektrische-zitmaaier/
https://www.frisianmotors.com/rimmert-fm-170-elektrische-zitmaaier/


 

 

 

Gebouw 

Ons nieuwe gebouw 

kan op slot en heeft 

een stevig dak op het 

zuiden. Het is nog niet 

goed tegen wind 

beschermd. Op het dak 

en een eventuele 

aanbouw met 

windscherm kunnen 

voldoende 

zonnepanelen worden 

geplaatst voor het 

opladen van accu’s. Er 

kan ook ruimte worden 

gecreëerd voor het 

veilig stallen van een 

maaimachine.  

 

Kosten en middelen 

1. Kosten van een windscherm € 1500 

2. Aanschaf elektrische frontmaaier bijv. de Rimmert € 6000 

3. Op zonne-energie oplaadbare Lithium accu € 2000 

4. Kosten van aanschaf en plaatsing zonnepanelen pm. (hiervoor is een offerte opgevraagd) 

De Volkstuinvereniging De Singelwrotters kan een en ander zelf aanschaffen, maar de financiële middelen voor 

de benodigde investeringen ontbreken ons. Wij kunnen aansluiten bij het project Buurkracht van Trynergie - de 

energiecoöperatie in de Trynwâlden. Daarmee werken wij al veel langer constructief samen en we kunnen 

hiermee korting krijgen op de aanschaf van zonnepanelen. Ook de leden vragen wij uiteraard om een extra 

bijdrage.  

 

Actie Clubsupport van de RABO bank 

Voor de noodzakelijke investeringen nu en in de toekomst doen wij mee aan het project RABO Clubsupport. U 

vindt onze advertentie bij RABO bank Drachten, gemeente Tytsjerksteradiel onder het thema sport en recreatie. 

Iedereen die lid is of wordt van de RABO bank krijgt een stemkaart toegezonden en kan op ons stemmen. De 

stemperiode duurt van 27 september tot 11 oktober.  

https://www.frisianmotors.com/rimmert-fm-170-elektrische-zitmaaier/
https://trynergie.nl/
https://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland/over-rabo-clubsupport
https://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland/deelnemers/details/60679-volkstversingelwrotter?actief-in=tytsjerksteradiel&thema=sport-recreatie

