
 

 

BRICOLEURSWEEK 2020 

Van elektrische rolstoel tot wiedbed 

& 

Snelkoppelingsdriehoeken aan machines bevestigen 

 

Tijdens de week van 10 februari trekken we ons gedurende vijf dagen terug in het boerderij-atelier, 

om er samen met een groep biologische telers machines (om) te bouwen voor het volgende seizoen!  

Niemand minder dan Alex Floré van Rawijs (winnaar innovatieprijs 2018) is gastheer voor deze 

opleiding. Focus voor dit jaar ligt dan ook op het ombouwen van een elektrische rolstoel tot 

wiedbed. Daarnaast wordt ook 1 dag gewijd aan het lassen van een snelkoppelingsdriehoek aan een 

machine, en op 13 februari kan je je basiskennis rond elektriciteit en elektronica bijspijkeren.  

De mogelijkheden van elektrische aandrijving voor toepassing in de groententeelt zijn talrijk. We 

kiezen hierbij voor de ombouw van een rolstoel naar wiedbed (filmpje) omdat dit eenvoudig te 

realiseren is met voor handen zijnde materialen.  De benodigde trekkracht voor een wiedbed is 

immers beperkt. Het aangeleerde principe kan later ook dienen als basis voor onkruidbrander, plant- 

of oogstwagentje. 

De volledige vijfdaagse opleiding wordt begeleid door lesgever Bert Vandergeynst, biologisch teler 

(Aardevol) en zelf een aantal opleidingen gevolgd bij l’Atelier Paysan in Frankrijk. Tom Callewaert zal 

de lessen over elektriciteit voor zijn rekening nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 10-14 februari (telkens van 9u tot 18u) 

Dag 1: Inleiding + opstart atelier: elektrische rolstoel ombouwen tot wiedbed 

Dag 2: Lassen van snelkoppelingsdriehoek aan een machine 

Dag 3: Atelier: elektrische rolstoel ombouwen tot wiedbed 

Dag 4: Basis elektriciteit, batterijen en elektronica   

Dag 5: Atelier: elektrische rolstoel ombouwen tot wiedbed  

https://www.facebook.com/alex.flore.146/videos/1310578279110284/
https://www.facebook.com/alex.flore.146/videos/1310578279110284/


 

 

INSCHRIJVEN 

Schrijf je in voor de volledige week, of voor een specifieke dag!  

Je kan zowel deelnemen om zelf een elektrisch wiedbed te bouwen, als om gewoon bij te leren en 

mee te knutselen.  

Wil je zelf een wiedbed mee naar huis nemen? => SNEL INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP! We kunnen 

maximum 5 wiedbedden bouwen. 

Inschrijven ten laatste tegen 30 november via http://www.ccbt.be/bricoleursweek ! 

Na inschrijving krijg je de gegevens voor het inschrijvingsgeld en contacteren we je voor de 

praktische zaken (bv aankoop tweedehands elektrische rolstoel etc). 

 

KOSTPRIJS 

 Vijfdaagse opleiding      € 150 

o 1 opleidingsdag     € 50 

 

 Richtprijs omgebouwde elektrische rolstoel   € 1500 à € 2000  

o Tweedehands rolstoel en batterijen (€ 500 à € 1500) 

o Benodigd materiaal en onderdelen (± € 400) 

 

 Richtprijs snelkoppelingsdriehoek aan machine  € 100 

o Driehoek € 75 

o Materiaal € 25 

 

ZELF MEEBRENGEN 

De volgende zaken dien je zelf mee te brengen: 

• Veiligheidsbril 

• Schoenen 

• Oorbescherming 

• Handschoenen 

• overall of brandvrije kleding 

• Eventueel: machine om aankoppelingsdriehoek aan te bouwen 

 

LOCATIE 

Biologische tuinbouwbedrijf Rawijs in Lochristi 

 

MEER INFO? 

Carmen Landuyt, CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be of tel +32 (0)9 331 60 85 
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