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Versie 29 juli 2015
Dit zijn de tuinregels van de Volkstuinvereniging De Honderd Morgen. De regels geven in het kort
weer waar elk lid zich aan dient te houden. De tuinregels hebben betrekking op de praktische zaken
van het lidmaatschap, het tuinieren en het vormgeven van de ecologische ambitie van de vereniging.
Ze kunnen niet los worden gezien van de statuten en het huishoudelijk reglement. Elk jaar in de
algemene ledenvergadering kunnen de tuinregels worden geactualiseerd.

A. TUINIEREN EN BIODIVERSITEIT
De leden van onze vereniging hebben zich voorgenomen om bij het tuinieren aandacht te hebben
voor ecologie en biodiversiteit. Dit betekent dat we voortdurend zoeken naar een gezond evenwicht
tussen een mooie, verzorgde en productieve tuin en het behoud van de natuur. Wat betekent
ecologisch tuinieren in de praktijk?
1. Om te beginnen betekent het: goed zorgen voor je eigen tuin. Dit is belangrijk voor je eigen
plezier en ook voor een goede oogst. Bovendien draagt het bij aan een mooi ogend terrein
dat ook voor je buren prettig is om naar te kijken. Tevens voorkomt het snel verspreidend
onkruid (via zaad of uitlopers/wortels). Het is dus in de eerste plaats belangrijk dat je de tuin
goed onderhoudt.
2. Ecologisch tuinieren betekent verder dat je aandacht hebt voor de biodiversiteit op je tuin en
dat je bijdraagt aan de instandhouding ervan op je tuin, of liever nog een toename ervan. Bij
biodiversiteit kun je denken aan de diversiteit van vogels, insecten en amfibieën, maar ook
aan een verscheidenheid van planten en de bodembiodiversiteit.
3. Ecologisch tuinieren betekent ook zoveel mogelijk kiezen voor natuurlijke materialen, lokale
materialen, recycling en het vermijden van chemisch bewerkte materialen (zoals
bijvoorbeeld geïmpregneerd hout).
4. Bodembiodiversiteit betekent een gezonde grond met veel bodemleven (micro-organismen).
Een goed bodemleven is belangrijk voor een gezonde groei van de planten. Een gezonde
grond wordt bereikt door een juiste bewerking ervan en door gebruik te maken van
natuurlijke meststoffen en compost. Geen overmatig watergebruik uit de pomp
(grondwater) in de zomer. Gebruik in plaats daarvan liever regenwater. Ook
bodembedekking zorgt voor minder verdamping en biedt bescherming aan het bodemleven.
Een tuin maakt zichzelf al winterklaar, zo kunnen afgestorven planten ‘s winters blijven staan
als voedsel en beschutting. Je kunt ervoor kiezen de tuin pas in het voorjaar netjes te maken
zodat er dan weer alle ruimte is voor nieuwe groei. Het bewust verbeteren van de
bodemkwaliteit leidt tot een gezonde groei van je gewassen en maakt ze op een natuurlijke
manier weerbaar.
Andere manieren om iets te doen aan de biodiversiteit, zijn bijvoorbeeld:
• zorgen voor nest-, broed- en voedselplaatsen voor dieren
• planten kiezen die nuttig zijn voor het dierenleven
• bij de aankoop van plantmateriaal de voorkeur geven aan kwekers die gifvrij werken.
Bij ecologisch tuinieren wordt monocultuur voorkomen. Dit houdt in dat je elk jaar voor gewassen
zoals kool en aardappelen een beplantingsschema dient te maken. Op verzoek van de
terreincommissie dien je een beplantingsschema te kunnen tonen en je bent verplicht je aan het
schema te houden. Voor de overige gewassen dien je een wisselschema toe te passen en eventuele

bepalingen van de terreincommissie op te volgen. Dit voorkomt uitputting van de grond en dient ter
preventie van ziekten zoals knolvoet en aardappelziekte.
Een aantal leden van de vereniging kunnen je helpen met advies als je beginnend bent of nieuwe
dingen wilt leren.

B. CONTRIBUTIE EN GRONDHUUR
Aspirant-leden
Bij inschrijving zijn de volgende gelden verschuldigd:
* inschrijfgeld: € 15,00
* borg:
€ 50,00 per tuin
* contributie: € 30,00 per lid per jaar
* sleutelgeld: € 30,00 per sleutel
Voor 2015 bedraagt de grondhuur € 0,55 per m2. Jaarlijks wordt de grondhuur aangepast aan de
huur die de vereniging aan de gemeente betaalt. Deze mogelijke verhoging is goedgekeurd tijdens de
algemene ledenvergadering van 21 maart 2014.
Na één teeltseizoen kan een aspirant lid gewoon lid worden, en kan hij ook in aanmerking komen
voor een commissie of het bestuur.
Betaaldatum
De contributie en de grondhuur dienen vóór 1 maart van ieder jaar te zijn betaald op bankrekening
NL68 TRIO 0390 1100 19 ten name van Volkstuinvereniging De Honderd Morgen in ‘sHertogenbosch.
Er kan bij de penningmeester een schriftelijk verzoek tot betaling per kwartaal of halfjaar worden
ingediend. Termijnbetalingen dienen eveneens via de bank te gebeuren. Bij te late betaling is een
boete van € 10,00 per maand verschuldigd.

C. DE TUINEN
Aansprakelijkheid bestuur
Tuinieren is voor eigen rekening en risico. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele
ongelukken, schade aan of verlies van gereedschap en plantmateriaal.
Gemeenschappelijk groen
Het gemeenschappelijk groen op het verenigingsterrein (bloemperken, struiken, hagen, bomen e.d.)
valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de terreincommissie. Het is leden niet
toegestaan het gemeenschappelijk groen op eigen initiatief te snoeien of te verwijderen.
Toegangshekken
Bij het betreden en verlaten van het complex dient altijd de toegangspoort te worden gesloten. Dit
geldt ook voor het clubhuis en de gereedschapsschuur.
Afval
Tuinafval kan op de eigen tuin worden verwerkt en desnoods op door de terreincommissie
aangewezen plaatsen op het verenigingsterrein. Ander afval gooit u thuis weg. De vereniging heeft
geen beschikking over een vuilophaaldienst. Ter voorkoming van overlast geldt binnen de vereniging
de afspraak dat er alleen tuinafval mag worden verbrand in de maanden februari en maart. Een
eventuele boete van gemeentewege is voor eigen risico van de huurder.

Privacy
Het betreden van andermans tuinen is, zonder toestemming, strikt verboden.
Kinderen
Kinderen mogen mee naar de tuin, mits ouders erop toe zien dat ze geen overlast veroorzaken en
niet op andermans tuin komen. Verder is het kinderen niet toegestaan in het clubgebouw en in de
gereedschapsschuur te spelen.
Dieren
Een hond mag mee naar de tuin, mits de eigenaar erop toe ziet dat de hond geen overlast
veroorzaakt en niet op andere tuinen komt. Het houden van dieren op de tuin zonder toestemming
vooraf van het bestuur, is niet toegestaan.
Overnachten
Het is verboden op het complex te overnachten.
Teeltschema en bemesting
Ieder is verplicht zich te houden aan het teeltschema voor aardappelen en de wisselteelt voor andere
groenten. Het is verplicht de tuin jaarlijks voldoende te bemesten. Kunstmest is verboden.
Gewasbescherming
Het is niet toegestaan bestrijdingsmiddelen te gebruiken die bij de Nederlandse wet zijn verboden
en/of zijn voorzien van een doodskop- of andreaskruisaanduiding. Overige bestrijdingsmiddelen
mogen uitsluitend gebruikt worden als ze ecologisch verantwoord zijn. Bij het gebruik van deze
middelen dient het lid er voor te zorgen dat er géén overlast bij aangrenzende tuinen ontstaat.
Gereedschap
Gereedschap kan schoon worden opgeborgen in de daarvoor bestemde plaatsen in de schuur.
Kruiwagens en ander materiaal mogen het complex niet verlaten en dienen na gebruik weer
schoongemaakt en netjes te worden opgeborgen.
Tuinwerkdagen
Vier keer per jaar worden er door de terreincommissie tuinwerkdagen georganiseerd. De
aankondiging hiervan vind je in het bericht van het bestuur, op onze website en aan het prikbord in
het verenigingsgebouw. Alle leden worden geacht hier minimaal twee keer per jaar aan deel te
nemen op straffe van een boete van € 50,00.
Tuinrondes
1. Voorafgaand aan elke tuinwerkdag zal door de terreincommissie een tuinronde gehouden
worden om het onderhoud van de tuinen te peilen.
2. Tijdens de daaropvolgende tuinwerkdag zullen indien van toepassing de betreffende leden
worden aangesproken op het onderhoud van hun tuin. Is het lid niet aanwezig, dan wordt
deze op andere wijze benaderd.
3. Het lid brengt vervolgens binnen de met de terreincommissie afgesproken termijn zijn/haar
tuin in orde.
4. Gebeurt dit niet, dan volgt een herhaald mondeling verzoek en vervolgens een formeel
schriftelijk verzoek vanuit het bestuur. Blijft voldoende onderhoud achterwege, dan kan het
bestuur beslissen het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen zonder teruggave van de
borgsom.

D. KASSEN, HUISJES, VIJVERS, HEKWERKEN EN PERGOLA’S
Alleen met toestemming bestuur
Het bouwen van schuurtjes, huisjes, pergola’s, kas en overige bouwwerken van permanente aard kan
na voorafgaande toestemming van het bestuur. Een aanvraag gebeurt schriftelijk en met een
duidelijke tekening met de afmetingen erbij. De voorgeschreven kleur van elk huisje is groen of
bruin. Indien van deze kleuren wordt afgeweken, dient dit eerst te worden voorgelegd aan het
bestuur. Een bebouwing waarvoor geen toestemming is gegeven, loopt het risico te moeten worden
afgebroken.
Afmetingen
De voorgenomen bebouwing dient in overeenstemming te zijn met de door de gemeente opgelegde,
en door het bestuur over te nemen, voorschriften:
- de afmetingen van een tuinhuisje zijn max. 3 bij 3,5 meter, en max. 2,5 meter hoog
- de kleur is groen of bruin (tenzij het bestuur anders beslist)
- er mogen geen stenen huisjes worden gebouwd
- er mogen geen betonnen funderingen worden gestort
- bebouwing zoals woonwagens, caravans, of andere voertuigen of restanten daarvan, en
tenten zijn niet toegestaan
- een kas is niet groter dan 10 m2 en maximaal 2,5 meter hoog
- de afmeting van een vijver is maximaal 10 m2, met een maximale inhoud van 5 m3. De
uitgegraven grond mag niet worden afgevoerd, maar moet op de eigen tuin worden
aangebracht. De maximale diepte is 1 meter
- de hoogte van een pergola is maximaal 2.30 meter
- overige bouwwerken kennen een maximale hoogte van 2 meter en zijn niet groter dan
10m2.
Tunnelkassen
Het bouwen van plastic tunnelkassen is niet toegestaan. Zelf getimmerde schuurtjes zijn toegestaan
mits vooraf een tekening is ingeleverd die is goedgekeurd door het bestuur. Kleine tomatenkasjes
van plastic zijn seizoensgebonden en dienen vóór 1 november te zijn opgeruimd. Ze hebben een
oppervlakte van maximaal 1,5 m2 en zijn maximaal 1,80 m. hoog. Kapot plastic dient meteen te
worden opgeruimd.

Schaduw
Bebouwing op het terrein mag nooit overlast (zoals schaduw) veroorzaken op de aangrenzende
tuinen. Dit betekent dat níet dicht op de scheiding mag worden gebouwd. Dit geldt ook voor het
aanplanten van bomen en struiken. Houdt bij het plaatsen van bomen rekening met de uiteindelijke
hoogte en omvang van de volgroeide boom en beoordeel op grond daarvan of en waar de boom

geplaatst moet worden zodat geen schaduw wordt veroorzaakt. Denk hierbij ook aan de omvang van
het wortelstelsel na volgroeiing.
Asbest
Het is streng verboden om asbest te gebruiken of te bewaren op het terrein.
Aansprakelijkheid
Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling of andere schade aan tuinen, beplanting
of bebouwing.

E. VERENIGINGSGEBOUW
Schoon en netjes
Het verenigingsgebouw, inclusief het keukenblok en het toilet, en de schuur dienen netjes en schoon
gehouden te worden. Alle leden dragen bij aan het schoonmaken van het gebouw, op een
schoonmaakrooster staat aangegeven wie wanneer de maandbeurt heeft om het gebouw schoon te
maken. Gebruikt serviesgoed wordt direct na gebruik afgewassen en weer opgeborgen.

F. WEBSITE
Eigen website
Onze Volkstuinvereniging heeft een eigen website. Iedereen kan ideeën, foto’s, verhalen, recepten,
of verhalen en weetjes aandragen voor de website. Je kunt de site vinden op: www.de100morgen.nl.
Ook berichten van het bestuur en nieuwsbrieven worden alle op de website geplaatst. Stuur evt.
teksten/foto’s op naar: dehonderdmorgen@gmail.com

