TUINREGELS & PARKREGELS van “DE VIJF SLAGEN”
SAMENVATTING TUINREGLEMENT BOND VAN VOLKSTUINDERS

Het volledige tuinreglement van de Bond van Volkstuinders is te vinden op
www.bondvanvolkstuinders.nl.
Hieronder volgt een opsomming van regels die een rol spelen bij het gebruik en het
onderhoud van een nutstuin.
01. Een tuinder mag andere tuinders geen overlast bezorgen. Het gaat bijvoorbeeld om
geluidsoverlast, het belemmeren of wegnemen van het uitzicht of zonlicht of het niet
beperkt houden van grassen en onkruid.
02. Elke tuinder dient de eigen tuin, de bouwsels, de beplanting en de aan de tuin
grenzende paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden.
03. Elke tuinder dient aanwijzingen van leden van de tuincommissie, de bouwcommissie en
het afdelingsbestuur op te volgen.
04. Iemand anders op de tuin laten tuinieren is niet toegestaan zonder toestemming van het
afdelingsbestuur.
05. Een tuin tegen betaling in bruikleen geven is niet toegestaan.
06. Materialen mogen alleen op de eigen tuin worden opgeslagen.
07. Een heg aan de pad zijde mag niet hoger zijn dan 1 m.
08. Zonder toestemming een andere tuin betreden is niet toegestaan.
09. De paden of slootkanten mogen niet versperd worden ; op de paden mag niets gestort
of bewaard worden.
10. Grenspalen en planten in ‘gemeenschappelijk groen’ mogen niet verwijderd worden.
11. Op de tuin mag geen Japanse Duizendknoop en geen Reuzenberenklauw groeien.
12. Op de tuin, het tuinpark of het parkeerterrein mag geen afval verbrand worden;
13. Open vuur, met inbegrip van vuurpotten en vuurkorven, is niet toegestaan.
Barbecueën is de enige uitzondering.
14. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet gebruikt worden.
15. Elke tuin dient zoveel mogelijk te worden vrijgehouden van rommel en vuilnis.
16. Alleen organisch materiaal mag op de tuin begraven worden en alleen regenwater mag
geloosd worden in de sloot.
17. Van april tot november is het gebruik van machines met explosiemotoren verboden.
18. In tuinen mogen geen andere bomen staan dan fruitbomen met een maximale hoogte
van 3 meter.
19. Een gazon in een tuin mag uit maximaal 8 m² gras bestaan.

20. Een (tegel)terras bij een schuur mag een oppervlak van 8 m² hebben.
21. Coniferen als tuinafzetting zijn niet toegestaan..
22. Er mogen geen veranderingen worden aangebracht in of aan de oever langs de sloot.
23. De totale oppervlakte van de bebouwing en bestrating van een nutstuin mag niet meer
bedragen dan 20% van de tuinoppervlakte.
SAMENVATTING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN ‘DE VIJF SLAGEN’
Het volledige Huishoudelijke Reglement van De Vijf Slagen is te vinden op www.devijfslagen.nl.
Hieronder volgt een opsomming van regels die een rol spelen bij het gebruik en het onderhoud van
een nutstuin.
1.

Het Huishoudelijk Reglement van De Vijf Slagen mag niet in strijd zijn met de statuten,
reglementen en besluiten van de Bond van Volkstuinders.

2.

Een strook van 2 meter langs de sloot mag niet bemest worden.

3.

Per 3 jaren mag niet meer dan 3 m3 organische mest gebruikt worden.

4.

Organische mest, die wordt bewaard, dient afgedekt te worden.

5.

Iedere tuinder tussen 18 en 70 jaar verricht algemeen werk gedurende 5 werkbeurten
op zaterdagen van 10:00 tot 12:00 uur.

6.

Op de grens van 2 tuinen mag een tuinafscheiding van gaas met een maximale hoogte
van 1 meter worden geplaatst.

7.

Aan het tuinpad mag een afscheiding worden geplaatst van maximaal 1 m hoog.

8.

Hekwerk en tuinafscheiding mag geen prikkeldraad bevatten.

9.

Beschoeiingen mogen niet méér dan 10 cm uitsteken boven het gemiddelde waterpeil.

10. Beschoeiingen mogen op minimaal 70 cm van de wallenkant in de tuin worden

aangelegd.
11. Beschoeiingen mogen niet van kunststof of geïmpregneerd materiaal zijn.
12. Een compostbak moet voldoen aan bepaalde afmetingen en mag niet dichter dan 5 m

van de sloot liggen.

13. Als in een tuinschuur een gasinstallatie aanwezig is wordt een bordje aangebracht.
14. Het telen van hennep en aanverwante gewassen is niet toegestaan.
15. Watertappunten mogen niet gebruikt worden voor het aansluiten van sproei-

installaties.

16. Er is een klachtenregeling.
17. Bij twijfel over gebruik en/of onderhoud van de tuin is het aan te bevelen de volledige

tekst van reglementen te raadplegen of te overleggen met het afdelingsbestuur.

