
 

 

BRICOLEURSDAGEN  

6-7 december 2022 

Druppeldarmen op- en afrollen wordt kinderspel met je zelfgebouwde ‘Druppelkar’! 

Zoek jij ook al lang naar een handig systeem om je druppeldarmen (‘T-tapes’) netjes op te rollen; en vervolgens terug te kunnen 

afrollen in de volgende teelt? Zoek niet langer: kom op 5 en 6 december je eigen ‘Druppelkar’ bouwen en geniet volgend 

seizoen van dit praktische hulpmiddel! 

Geen volledige Bricoleursweek dit jaar, maar wel 2 interessante Bricoleursdagen. In het kader van de Operationele Groep 

‘Boer Bricoleur’ heeft Bert Vandergeynst samen met VIVES een zelfbouwontwerp gemaakt van een op- en afroller voor 

druppeldarmen.   

De ‘Druppelkar’ 

 

Met de ‘Druppelkar’ kan je t-tape op een gemakkelijke manier manueel oprollen en terug afrollen. Elke lijn wordt individueel 

opgerold en afgerold; en zo kan je tot 3 rijen gelijktijdig oprollen of afrollen met de zwengel. Op één haspel kan tot 120m t-

tape. Het gaat in feite om een complete ‘beregeningskar’; want er is ook een gereedschapsbakje voorzien waar je o.a. de 

koppelingsstukken in kan bewaren zodat je alles direct bij de hand hebt op het veld. 

De ‘Druppelkar’ zal beschikbaar zijn voor zelfbouw in twee versies: een houten versie en een metalen versie. 

De houten versie is opgebouwd uit berken betonplex. Enkel het oprolsysteem is in metaal (lager, assen en zwengel). De 

schijven voor de haspeltjes zijn al voorgesneden. Tijdens de bricoleursdagen voer je vooral enkele houtbewerkingstechnieken 

uit; o.a. frezen, zagen en schroeven.   

De metalen versie is volledig opgebouwd uit metaal, behalve de haspels zelf, die zijn dezelfde als in de houten versie (berken 

multiplex 9mm). De metaalbewerkingstechnieken die je hier zal toepassen zijn slijpen, boren en lassen. (Het prototype wordt 

momenteel afgewerkt. Foto’s en een filmpje van de metalen versie zijn heel binnenkort beschikbaar.) 

Een filmpje met uitleg bij de houten versie kan je hier bekijken. 

Je kiest als deelnemer zelf of je de metalen of houten versie wil maken.  

https://youtu.be/moHaql1usvI


 www.vlaanderen.be/pdpo 

Begeleiding op maat 

De tweedaagse opleiding wordt begeleid door lesgever Bert Vandergeynst, biologisch teler (Aardevol) en zelf een aantal 

opleidingen gevolgd bij l’Atelier Paysan in Frankrijk.  

 

PRAKTISCH 

Je kan zowel deelnemen om zelf een Druppelkar te bouwen, als om mee te bouwen aan de druppelkarren van andere 

deelnemers, en zelf enkele technieken bij te leren.  

De tweedaagse gaat door van 6 t.e.m. 7 december, telkens van 9u tot 18u, op een biologisch tuinbouwbedrijf centraal in 

Vlaanderen. De exacte locatie laten we afhangen van de deelnemersgroep. 

Wie graag blijft slapen, om tweemaal pendelen te vermijden, kan dit aanduiden in het inschrijvingsformulier, dan zoeken 

we samen naar een oplossing.  

 

INSCHRIJVEN 

Schrijf je in voor de twee dagen of voor één dag!  

Wil je zelf een Druppelkar mee naar huis nemen? Reken dan op 2 volledige bouwdagen => SNEL INSCHRIJVEN IS DE 

BOODSCHAP!  

Inschrijven ten laatste tegen 15 november via www.ccbt.be/bricoleursdagen! 

Na inschrijving krijg je de gegevens voor het inschrijvingsgeld en de materiaalkost. Je inschrijving is pas definitief na betaling 

van het voorschot. We contacteren je tijdig voor de praktische zaken (keuze houten of metalen versie etc). 

 

KOSTPRIJS 

 Tweedaagse opleiding (lunch inbegrepen)    € 150 

o 1 dag meebouwen (lunch inbegrepen)    € 50  

o 2 dagen meebouwen (lunch inbegrepen)   € 100 

o Gebruik machines en materiaal (enkel wie een eigen kar bouwt) € 50   

 

 Richtprijs bouwpakket Druppelkar     € 400 excl btw 

o + € 320 per pakket van 15 haspels 

o Zelfde prijs voor houten of metalen versie 

o Incl groepsaankoop materiaal en onderdelen (tegen kostprijs), detailafrekening na afloop van de week 

 

ZELF MEEBRENGEN 

• Veiligheidsbril 

• Veiligheidsschoenen 

• Oorbescherming 

• Handschoenen 

• overall of brandvrije kleding 

 

MEER INFO? 

Carmen Landuyt (CCBT), carmen.landuyt@ccbt.be of tel +32 (0)9 331 60 85 of Bert Vandergeynst, tel +32 (0)486 86 58 20 

http://www.ccbt.be/bricoleursdagen
mailto:carmen.landuyt@ccbt.be

