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Gebruik 

Artikel 1  
Tuinen, bebouwing en dergelijke moeten worden gebruikt ten behoeve van de volkstuin. 

Deze moeten goed onderhouden. en gebruikt worden in overeenstemming met de 

bestemming genoemd in artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.  
 

Te allen tijde zijn bij het gebruik de relevante lokale, provinciale en nationale wet- en 

regelgeving van toepassing. Het bestuur is niet belast met de handhaving van deze wet- 

en regelgeving. Enige overtreding daarvan behoort tot de persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de tuinder. Indien het bestuur overtredingen constateert, zal 
het de betrokkene wijzen op deze wet- en regelgeving, de autoriteiten inlichten en 

besluiten welke vervolgstappen verder nog nodig zijn.  

 

 De tuinen zijn voorzien van een nummeraanduiding. Deze aanduiding moet vanaf het 
pad zichtbaar zijn en mag niet verplaatst worden.  

Artikel 2  
1. Een lid is niet bevoegd, het gebruik van de gepachte grond geheel of gedeeltelijk aan 

een ander over te dragen. 

2. Het is niet gewenst schuttingen en schermen zo te plaatsen, beplanting zo aan te leggen 
en te hebben dat die hinder aan derden veroorzaken, zoals:     

a) Schaduw en dergelijke 

b) Gevaar voor de grond kunnen opleveren 

c) De belemmering van de doorgang op paden  

Onderhoud 

Artikel 3  
De leden zijn verplicht: 

A. Op hun tuin de werkzaamheden uit te voeren dan wel toe te staan, die het bestuur 

voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen en 

percelen noodzakelijk acht. 
B. Aardappelteelt dient volgens onderstaande regels te worden uitgevoerd.  

 

Aardappelen telen is een gevoelige aangelegenheid vanwege de zeer besmettelijke 

ziekte Phytophtera of wel aardappelziekte. Omdat de ons omringende agrariërs 
regelmatig aardappelen verbouwen, zijn wij verplicht zeer zorgvuldig met dit 

besmettingsrisico om te gaan. Onze buurman Jacobs is de meest belanghebbende en 

met hem zal dan ook regelmatig overleg plaatsvinden. 

 
Een commissie houdt toezicht op de aardappelteelt en zal wanneer dat nodig is 

advies geven of maatregelen nemen om besmetting in te dammen. Deze commissie 

bestaat uit de 2 technische bestuursleden, aangevuld met een lid met technisch 

deskundigheid en een lid met ervaringskennis (namen en telefoonnummers: zie 

website). 
 

Bij het telen van aardappels op de volkstuin moeten de onderstaande regels in acht 

worden genomen: 

1. Meld je plan om aardappels te telen bij de commissie en laat weten wie tijdens 

je afwezigheid eventuele werkzaamheden voor je waarneemt.  
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2. Indien je biologisch wilt telen en dus niet wilt spuiten, moet je dit heel 

duidelijk aan de commissie laten weten.  

3. Zorg voor gezond pootgoed. Ingedroogde of verkleurde en zacht aanvoelende 

aardappels moeten niet worden gepoot maar worden afgevoerd. 

4. Hanteer de 3-jaarlijkse wisselteelt. Dit houdt in, gedurende 3 jaren steeds op 

een andere plek telen. 

5. Win advies in bij de commissie zodra je verdachte bladeren in je gewas ziet.  

 

Spuiten van de aardappels: 

1. De start met spuiten wordt bepaald door de hoogte van het gewas d.w.z. 

wanneer het loof ongeveer 15 cm. boven de grond staat. De regel dat het loof 

van de regels elkaar moet raken voordat men begint met spuiten, is 
achterhaald door de agressiviteit van de schimmel.  

2. Het moet droog weer zijn met zo weinig mogelijk wind. Als de 

weersverwachting regen voorspelt dan zal er later op een droge dag gespoten 

moeten worden.  
3. Indien biologische telers per se niet willen dat er gespoten wordt, dan moet bij 

de eerste constatering van besmetting direct het loof verwijderd worden. De 

commissie zal daarop toe zien. 

4. Het gebruik van een gieter voor dit doel is niet toegestaan. Dat is onvoldoende 
effectief en leidt tot verspilling van het spuitmiddel. 

 

Wat doen we bij het constateren van een besmetting: 

1. Dan geeft de commissie opdracht aan de teler, diens vervanger of een 
aangewezen vrijwilliger om direct het loof van besmette tuinen te verwijderen.  

2. De commissie ziet er op toe dat dit dezelfde dag nog gebeurt. 

3. Besmet loof moet in plastic zakken worden gedaan en direct worden 

meegenomen naar privé afvalcontainers. 

4. Niet besmet loof mag uitgroeien en kan, na afgeknipt te zijn, gewoon 
afsterven (en mag ondergespit worden). 

C. De aan hun tuin grenzende paden, sloten en taluds te onderhouden. Vanwege een goede 

doorstroming dienen de sloten te worden schoongehouden (uitbaggeren en/of riet 

verwijderen).  
D. Deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. 

Hieronder worden verstaan:  

1. Onderhoud slootkanten,  

2. Onderhoud of aanleg van tegel- en houtpaden,  
3. Schoonhouden van het middenterrein,  

4. Snoei van de bomen ter plaatse,  

5. Onderhoud aan ‘De Keet’ en het verenigingsgereedschap,  

6. Het afvoeren van grof afval. 

 

Artikel 4  
Bij het zonder gegronde reden niet nakomen van artikel 3 treedt na veertien dagen artikel 9 

in werking.  

Bebouwing 

Artikel 5 
Elke bebouwing dient vooraf aan het bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd, onder 

overlegging van een ontwerptekening of –beschrijving. 
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A. Broeibakken mogen uitsluitend worden gemaakt van betonnen, glazen of houten 

wanden, die kunnen worden afgedekt met ruiten (liefst éénruiters).  

B. Het bouwen van een kas kan alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur 

worden uitgevoerd, waarbij voor wat betreft de afmetingen de richtlijnen van de 
gemeente in acht moeten worden genomen. 

C. Overige bebouwing (schuurtjes e.d.) mag een hoogte van 1 meter niet overschrijden.  

D. Elke bebouwing en afscheiding langs de paden naar de watertappunten dient minimaal 

30 cm van die paden verwijderd te blijven.  
E. Gewasbescherming door middel van netten of gaas kan ondersteund worden door 

constructies van palen of bogen tot ± 2,30 m hoogte. 

Artikel 6 
Bij constatering van afwijkingen van de in artikel 5 genoemde bebouwing of wijzigingen 

welke niet voldoen aan de gestelde voorschriften, wordt het lid eerst in de gelegenheid 
gesteld om dit aan te passen. Indien hij dit nalaat, is het bestuur gerechtigd deze op 

kosten van het betrokken lid te laten verwijderen of in de oorspronkelijke staat terug te 

brengen. 

Niet toegestaan 

Artikel 7 
Naast hetgeen al in andere artikelen is genoemd is het de leden op het complex niet 

toegestaan:  

A. onbevoegd de tuin van een ander te betreden;  

B. ontsierende composthopen, bakken en silo's te hebben op opvallende plaatsen (=langs 

de hoofdpaden);  
C. zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten, welke naar het oordeel van het 

bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen;  

D. kippen, konijnen of andere dieren te houden, loslopende honden of vee mee te brengen;  

E. gewasbescherming uit te voeren door het ophangen van dode dieren, tenzij hiervoor per 
dier een originele verklaring kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat het betreffende 

dier rechtmatig is verkregen overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving; 

F.  afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te verplaatsen;  

G. het talud langs de sloten op enigerlei wijze te beschadigen; 
H. LPG-installaties te hebben of te gebruiken;  

I. enig materiaal te verbranden;  

J. materialen, afval, vuilnis e.d. te plaatsen op gemeenschappelijk terrein. Deze zaken 

moet men zelf afvoeren; 

K. greppels of sloten te graven; 
L. geluidsoverlast te veroorzaken;  

M. gereedschappen van de vereniging, buiten het terrein van de vereniging te gebruiken. 

Gebruikte gereedschappen dienen dezelfde dag weer schoon in De Keet te worden 

opgeborgen;  
N. alles wat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is 

toevertrouwd te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen; 

O. op het gehele terrein de maximum snelheid van 15 kilometer per uur te overschrijden; 

P. te parkeren op een andere plaats dan het verharde middenterrein of de vrije grond links 
langs het toegangspad; 

Q. voertuigen op het entreepad naar het middenterrein te parkeren (i.v.m. vrije doorgang 

EHBO in geval van calamiteiten) en fietsen op het hoofdpad naar het einde van het 

terrein te plaatsen; 
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R. kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang tot de volkstuin onder begeleiding van 

hun ouder(s), blijven dan op de eigen tuin en kunnen derhalve niet vrijelijk rondlopen 

over het complex.  

S. om een op het middenterrein geparkeerde aanhanger te gebruiken zonder overleg met 
en toestemming van de eigenaar. Een lijst met de namen en telefoonnummers van deze 

eigenaren hangt in De Keet. Het bestuur staat hier geheel buiten en aanvaardt op geen 

enkele wijze enige verantwoordelijkheid.  

Sancties 

Artikel 8 
Het bestuur is bevoegd, indien de goede orde of redelijkheid dit eist of wanneer men zich 

niet houdt aan het gestelde in artikel 7, betrokken personen te (doen) verwijderen van 

het complex en zodanige maatregelen te nemen, dat eventuele aangerichte schade op 

het verantwoordelijke lid of op de schuldige(n) wordt verhaald.  

Artikel  9  
Bij overtreding van enige bepaling en/of niet nakomen van enige verplichting aan de leden 

opgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het Tuinreglement, is het 

bestuur gerechtigd passende maatregelen op te leggen.  kan het bepaalde in het 

Huishoudelijk Reglement, artikel 39 op de betrokken leden worden toegepast, 

onverminderd de maatregelen, die het bestuur ingevolge het bepaalde in enig artikel van 
het Huishoudelijk Reglement tegen hen kan nemen.  

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering te Hazerswoude op 5 februari 1987 en 

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering te Hazerswoude op 14-02-2006;  
Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering te Hazerswoude op 07-03-2011; 

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering te Hazerswoude op 09-03-2015; 

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering te Hazerswoude op 15-03-2016; 

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering te Hazerswoude op 06-03-2018. 
 


