
Tuincontrole

Bij de tuincontrole is het bestuur geholpen door vrijwilligers. De tuinen werden anoniem
beoordeeld, niemand beoordeelde zijn eigen tuin of straatje. Hierdoor kreeg het bestuur
een eerlijk en zuiver beeld van het tuinonderhoud.

Na de tuincontrole konden we vooral concluderen dat veel tuinen uitstekend
onderhouden waren, maar dat de meeste tuinen op 1 of 2 punten moeten gaan letten.
We zijn met elkaar een vereniging met het doel om leuk te tuinieren en (veel) te oogsten,
daarom zijn de aandachtspunten belangrijk, om dát doel veilig te stellen.

Voorkom daarom bloeiend gras en onkruid, zodat de zaden niet over kunnen waaien
naar andere tuinen.
Bestrijd ongedierte en ziektes zodat ze niet of minder gemakkelijk over het hele complex
verspreiden (denk bijvoorbeeld aan de coronakever).
Snoei de haag langs je tuin kort en smal zodat de paden goed begaanbaar blijven en de
tuinen goed zichtbaar (om dieven te ontmoedigen).

Dit zijn de punten waar we met zijn allen op moeten letten.
Sloten:

- er mogen geen bouwsels, hekken, afval, opslag of gereedschap of andere losse
voorwerpen binnen een meter van de sloot staan/liggen.

- slootwallen moeten begroeid zijn met gras, bodembedekkers, bloemen of
kruiden, en moeten regelmatig gemaaid worden.

- op slootwallen géén hoge begroeiing (bomen), bramen of struiken laten groeien.
- de slootwal mag niet bedekt worden met plastic of ander materiaal waardoor de

begroeiing eronder afsterft (De wortels houden de grond bij elkaar en voorkomen
dat de slootwal instort).

- de slootplanten in de sloot beperken zodat het water in de sloot kan blijven
stromen en fris blijft.

Dit is belangrijk omdat men vrij langs de sloot moet kunnen lopen (de tuinder zelf, maar
ook bestuur, vrijwilligers of gemeente die bij de sloot onderhoud plegen of inspecteren).

Paden en heggen/tuinafscheidingen:
- de paden moeten wij zelf als vereniging onderhouden. Dus ieder lid hoort het

stuk pad voor de eigen tuin:
- vrij te houden van onkruid en
- begaanbaar te houden door de heg te snoeien

- de heg mag maximaal 1.60 hoog zijn. Snoei de heg geregeld.

Dit is belangrijk omdat een vrije zicht dieven en andere slechtgezinden ontmoedigt,
waardoor ze niet of minder hun kwalijke praktijken kunnen uitvoeren.

Tuinen:
- tuinen moeten vrij toegankelijk zijn voor bestuursleden, dus géén slot op het hek
- bouw geen hoge tuinafscheiding tussen jou en je buren, en zeker géén

prikkeldraad gebruiken!
- een bouwsel moet minstens 1 meter van de tuingrens met je buren staan.



- onkruid regelmatig verwijderen, zorg er minstens voor dat zaad niet kan rijpen en
zich via de wind verspreiden.

- bestrijd plantenziektes zodat ze zich niet verspreiden naar andere tuinen
- gebruik alleen biologische middelen tegen ziektes en ongediertes
- check de aardappels op de coloradokever

Dit is allemaal belangrijk om te voorkomen dat we elkaar overlast bezorgen door
onkruidzaad, slagschaduw, ruimtegebrek, verspreidende ziektes en ongedierte.

Je doet het niet alleen voor je mede-tuinder, maar vooral ook voor jezelf; als
iedereen zich voor de bovenstaande punten inzet, voorkom je ook dat ziektes,
vervuild water, ongedierte en ongewenste planten in jouw tuin terecht komen.

Ik wil ook vragen aan degenen met anderstalige buren of zij deze informatie met ze
willen delen als ze zien dat ze het niet konden lezen of niet goed begrepen hebben.
Is de taal een te grote barrière, dan graag het bestuur informeren, dan kijken wij of we
die taalbarrière wél kunnen overwinnen. Het is belangrijk dat iedere tuinder de richtlijnen
volgt omdat het in ieders belang is dat de sloten open en schoon blijven en dat we
elkaar geen overlast bezorgen.

Enkele tuinen waren er slecht aan toe en deze leden hebben een mail ontvangen. Het
leuke nieuws is, dat door zo over het tuincomplex te wandelen we vele verschillen zagen
in de tuinen qua stijl, inrichting en aanpak. Onze vereniging staat voor een open blik
voor de verschillende methoden; keurig recht uitgelijnde groenten op een rijtje versus
natuurlijk ogende permacultuurtuinen, van bloemenzee tot boomgaard, het is allemaal
oké, het plezier van tuinieren is wat telt.
[enkele recente foto’s van de tuinen]


