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Bijlage
REGLEMENT DER VOLKSTUINEN
met betrekking tot het Ecologische
volkstuinenproject ERTBRUGGE in
Deurne
1. Ecologisch Tuinieren
In de volkstuin van Ertbrugge kiest men voor ecologisch tuinieren.
Dit wil zeggen:
o

Een absoluut verbod van chemische meststoffen: compost, organische
mest en bodembedekking zorgen ervoor dat de bodem gezond blijft.

o

Een absoluut verbod van chemische onkruidverdelgers.

o

Een absoluut verbod van chemische bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en
plagen. Door preventief te werken met aangepaste teeltmaatregelen en
geschikte variëteitkeuzes beperken we aantastingen.

o

Geen monocultuur in de tuinen: eenzelfde teelt over de hele tuin/akker
willen we niet, met uitzondering van het tijdelijk inzaaien van
groenbemesters.

o

Het gebruik van water wordt tot een minimum herleid. De juiste keuze van
plant – en zaaitijdstippen zorgen ervoor dat het begieten slechts
uitzonderlijk noodzakelijk is.

o

Diepe grondbewerkingen worden niet toegestaan.
bewerkingen uitgevoerd die dieper gaan dan 50 cm.

Er

worden

geen

Het organisatieteam organiseert regelmatig infosessies over ecologisch tuinieren
en teeltprincipes, compostering, …

2. Algemene afspraken voor tuinders
1) Per tuin wordt slechts één verantwoordelijke aangesteld, ongeacht of dit
een individuele tuin betreft of een groepstuin.
Het pand dient door de aanvrager (bij een groepstuin in samenwerking
met de groep) zelf bewerkt. De tuinder die tijdens zijn vakantie of ziekte
iemand aanstelt om voor zijn tuin te zorgen, dient dit vooraf te melden aan
het organisatieteam. Ook tijdens de vakantie dient de tuin te worden
onderhouden en onkruidvrij gemaakt. Bij een nieuwe aansluiting van een
tuinder/ groep tuiniers is het eerste jaar een proefjaar. Na een positieve
evaluatie door het organisatieteam wordt de tuinder definitief aanvaard.

2) Vanaf het voorjaar dienen de werken in de tuin begonnen. De percelen
moeten beplant worden met gewassen zoals groenten, aardappelen,
diverse vruchten, sierplanten of bloeiende planten; alles uitsluitend
bestemd voor eigen gebruik. Hoogstens de helft van het perceel mag
aangeplant worden met dezelfde soort planten. Het aanplanten van door
de wet verboden gewassen of het gebruik van verboden producten kan
leiden tot de onmiddellijke opzegging van het pand zonder enige
compensatie. Er worden minimaal 7 teelten voorzien.
3) De individuele -en groepstuinen zijn bedoeld om zelf groenten, kruiden en
fruit te kweken op een ecologische manier. Het niet toegelaten om gazon
te
zaaien.
Ontspannen,
picknicken
en
spelen
kan
op
de
gemeenschappelijke zones.
4) De aangeduide perceelgrenzen mogen door de leden niet gewijzigd
worden. Het organisatieteam bepaalt de materiaalkeuze van de
tuinscheiding.
5) De gebruikers mogen de hun toegewezen percelen niet verhuren, noch
geheel of gedeeltelijk in gebruik afstaan aan derden.
6) Er worden geen tuinbergingen of andere constructies opgetrokken op de
perceeltjes (individueel of groepstuinen) . Enkel teeltgebonden constructies
zoals vorstdoeken, leidsystemen, … zijn toegelaten. Deze worden
gezamenlijk voorzien. Koude bakken zijn niet toegelaten maar er wordt in
de gemeenschappelijke zone wel een zone voor koude bakken en/of serre
voorzien.
7) In het geval er bomen worden aangeplant, moet dit aan het
organisatieteam voorgelegd worden De bomen die aangeplant worden
moeten van het type laagstam of dwergvorm zijn en mogen in geen geval
hinder veroorzaken voor andere tuinders; desgevallend dienen ze gesnoeid
of verwijderd te worden. De afstand tot de tuinscheiding moet minimum
1m bedragen en de hoogte van deze bomen mag niet meer dan 1,8m
bedragen. De soortkeuze van bomen dient aan het organisatieteam
voorgelegd te worden. De aanplant van agressieve exoten is niet
toegestaan. zie www.alterias.be voor meer info.
8) Wormen, mieren, kevers en vogels komen vanzelf, verder houden we geen
dieren in de individuele tuinen en groepstuinen. Het organisatieteam
bekijkt in overleg met de tuinders of er gemeenschappelijke kippenren kan
komen binnen de gemeenschappelijke zone.
9) Het perceel dient het jaar door verzorgd en onkruidvrij gehouden.
Groenafval wordt zo veel mogelijk ter plaatse gecomposteerd of op de
gemeenschappelijke compostplaats en dit volgens de regels van de kunst.
De tuin mag geen opslagplaats zijn van restafval. Alle niet –
composteerbare materialen neemt de tuinier mee naar huis.
Het
organisatieteam heeft te allen tijde het recht om de percelen te bezoeken
en te keuren. Het niet navolgen hiervan zal altijd een reden kunnen zijn tot
opzeg van de huur.
10) Het organisatieteam neemt geen bewakingsplicht op zich en wijst bij
voorbaat alle aansprakelijkheid bij inbraak, beschadiging, brand, verlies of
diefstal van de hand. In deze gevallen dient u eventueel zelf aangifte bij de
politie te doen. Bij ongevallen kan het organisatieteam niet

verantwoordelijk gesteld worden. Voor de gemeenschappelijke delen
kunnen alle tuinders en het organisatieteam aangifte doen bij de politie.
11) De leden dienen in het bijzonder rekening te houden met:
het bestrijden van coloradokevers bij de teelt van aardappelen
het verbod om afval te verbranden op de tuin, open vuur of
barbecue is niet toegestaan op de individuele – en groepstuinen.
het verbod om bijkomende afsluitingen te plaatsen tegen de
bestaande scheiding.
12) De toelating tot het bezit van een volkstuin wordt onmiddellijk door het
organisatieteam ingetrokken, zonder vergoeding of schadeloosstelling,
indien de gebruiker:
zich schuldig maakt aan diefstal bij een medegebruiker
abnormaal en/of storend sociaal gedrag vertoont
onrechtmatig een ander perceel in gebruik neemt
opzettelijke beschadiging toebrengt aan het perceel van een
medegebruiker
hinder veroorzaakt van welke aard dan ook
groenten teelt op minder dan 50% van de totale oppervlakte
de opbrengst van het perceel mag niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden.
zijn perceel verwaarloost of de jaarlijkse bijdrage niet tijdig betaalt
zich asociaal opstelt tegenover andere tuinders of organisatieteam
13) Alle klachten dienen gemeld aan het organisatieteam
14) Bij afstand van de volkstuin, vrijwillig of gedwongen, dient deze volledig
ontruimd en ontdaan van alle afval en planten door de afstandsnemende
tuinder, en dit binnen de 14 dagen.
15) De vzw komt niet tussen in overdracht en voorwaarden bij overnamen van
tuinmateriaal en/of leidsystemen en dergelijke. Dit die dient door de
tuinders zelf geregeld te worden, met dien verstande dat de voorwaarden
billijk zijn.
16) Adresverandering of opzegging van de tuin dient schriftelijk gemeld te
worden aan de volkstuinen vzw.
17) Bij de toewijzing van het perceel verklaart de gebruiker zich akkoord met
de bepalingen van onderhavig reglement.
18) Alle vragen en klachten kunnen medegedeeld worden aan het
organisatieteam. Lees ook geregeld de mededelingen op de infoborden, zo
blijft u op de hoogte van nieuwigheden of gebeurtenissen op de tuinen.
19) Hondenbaasjes houden hun hond aan de lijn en ruimen hondenpoep op.
(hondenpoep wordt niet gecomposteerd!)
20) De volkstuinen zijn autovrij. Ook motorvoertuigen houden we buiten de
poorten. Fietsen kunnen in de fietsenrekken geparkeerd worden.
21) Bij het verlaten van de volkstuinen
hoofdtoegangspoort(en) gesloten is (zijn).

zorgen

we

ervoor

22) Tuinders dienen per jaar minimaal aan 1 infomoment
dagdagelijkse werking van de volkstuin deel te nemen.

dat

de

rond

de

23) Jaarlijks worden werkdagen in de tuin georganiseerd waarvan elke tuinder
verplicht 50% op aanwezig moet zijn. De werken zijn ifv beheer en
inrichting gemeenschappelijke delen. Deze werkmomenten worden
opgenomen in de jaarkalender. Deze jaarkalender wordt opgesteld voor en
door de tuinders op het jaarlijkse infomoment in november of december.
24) Elke tuinder dient verplicht deel te nemen aan de vorming composteren op
Ertbrugge. Er worden meermaals cursussen aangeboden door het
organisatieteam.

