Gefeliciteerd met je tuin! .......en hoe nu verder??
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Je bent vrij in de keuze van te verbouwen gewassen. Struiken en laagstam-fruitbomen zijn ook toegestaan.
Onderschat het niet. Drie keer twee uur per week blijkt beter dan één keer acht. . In voorjaar en begin van de
zomer heb je er het meeste werk aan. In die periode heb je in de praktijk 5 tot 8 uur per week per are nodig.
Onkruid wacht niet ; Vooral onervaren tuinders menen dat ze een “slechte” tuin hebben gekregen als het onkruid
ineens een halve meter hoog staat. Dit komt altijd door twee+ weken niet aan de tuin toe komen.
Wortelonkruiden(smeerwortel, kweek, haagwinde, brandnetel, hanepoot) kan je maar op één manier verwijderen.
Uitgraven, wortels verwijderen en dat volhouden, dan heb je na één seizoen het ergste gehad, daarna wordt het
makkelijker. Je groeit ook naar je tuin toe.
Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen(herbiciden) is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
Insecticiden en fungiciden worden sterk ontraden. bijna altijd is er een gezond alternatief.
Hou bij het plaatsen van bomen, struiken en planten rekening ermee dat ze bij volgroeiing geen overlast
veroorzaken bij de buren (schaduw, overhangende takken etc).
Zoek informatie, lees je in. Bijvoorbeeld Diana’s mooie moestuin. https://www.mooiemoestuin.nl/ of van Velt
https://velt.nu/aan-de-slag-de-moestuin Maar er zijn er meer. Ook zijn er medeleden die gevraagd (en
ongevraagd) ervaringen willen delen.
Voor je bessenstruiken gaat kopen, vraag even rond. Deze zijn zó makkelijk te stekken dat ze regelmatig
weggegeven worden. Dit geldt voor meer struiken en kruiden. Aan het begin van het tuinseizoen organiseren we
een zaden/plantjes ruil-en weggeefdag. Ook welkom als je nog niets te ruilen hebt.
Wisselteelt is noodzakelijk bij aardappels, uien, kolen, bonen om te voorkomen dat de grond uitput en dat
plaagdieren en schimmels zich makkelijker kunnen handhaven. Bladgewassen en vruchtgewassen hebben hier
minder last van.
Halfjaarlijks is er een tuincontrole. Tuinders die zich hiervoor hebben opgegeven controleren de staat van de
tuinen aan de hand van een aantal richtlijnen.
De sloot dient steeds in goede staat te worden onderhouden. Dit is in de droge periode je waterbron en in de natte
de afvoer.Het moet regelmatig worden ontdaan van riet, andere planten en vuil en het moet bovendien zo nodig
worden uitgebaggerd. De modder is bovendien even goed als mest of compost. Binnen 1 meter vanaf de
bovenkant van de walkant mogen geen obstakels geplaatst worden (bouwsels, bomen, composthopen ed).
Je wordt geacht een paar keer per jaar te helpen met de tuinwerkdagen waarbij we het complex bijhouden en
verwaarloosde tuinen opruimen.
Afval mag je niet op je tuin bewaren; Neem het regelmatig mee naar huis !
Groenresten zijn in principe te composteren en dus geen afval. In het najaar is er voor snoeiafval een
groencontainer.
Aardappel- en tomatenloof kan je beter wel mee naar huis nemen en daar in de groenbak doen om verspreiding
van phytophthora(aardappelziekte te voorkomen.
De takkenrichels en broedwallen op ons complex worden bijgehouden door de natuurwerkgroep en tuinzaken.
Deze niet gebruiken om snoei- en groenafval te dumpen.
Snoeihout of andere afvalstoffen op het complex verbranden is niet geoorloofd.
Ook verboden ; Afrasteringen verbreken, grenspalen zonder overleg verwijderen of verplaatsen, ongeacht of deze
van de gemeente of van de vereniging zijn.
Zorg voor mensen die je tuin kunnen onderhouden tijdens je vakantie! Vooral in mei en juni groeit alles heel hard
en krijgen we vaker klachten binnen over verwaarloosde tuinen met als gevolg dat we waarschuwingen moeten
sturen naar de huurder. Dat is werk waar we niet op zitten te wachten. Bij herhaling kan zelfs de huur worden
opgezegd!
Je kunt gebruik maken van enkele ruimten in het verenigingsgebouw (toilet, koffie, drinkwater). Ajb netjes
achterlaten!
Een gereedschapskist in de grootte van 2,25m, breedte 0,6m en hoogte 0,6m is vrij te plaatsen. Dit geldt ook voor
een platte broei- of koude bak tot 5M². Voor alle andere bouwwerken met een dak moet eerst vergunning worden
aangevraagd. Wij huren het terrein van de gemeente en moeten bijhouden wat er staat en er voor zorgen dat het
voldoet aan het bestemmingsplan. Kijk voor afmetingen in het huishoudelijk reglement.
Deze en meer informatie is te vinden op www.aatuinen.nl .

