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Artikel 1

Algemeen

1. Overeenkomstig artikel 12 van het Huishoudelijk reglement is de tuincommissie namens het bestuur
belast met de naleving van de voorschriften zoals in het Tuinreglement opgenomen.
2. De tuinen worden uitgegeven teneinde het amateur tuinieren in de ruimste zin te bevorderen. Het is niet
toegestaan gekweekte producten aan de handel aan te bieden dan wel te verhandelen.
3. Een toegewezen tuin mag niet gedeeld worden met personen die geen lid zijn van de Vereniging van
Volkstuinders Woerden, hierna te noemen de vereniging, tenzij met toestemming van de tuincommissie.
De hoofdtuinder mag een tuin delen met één mede-tuinder. Iemand wordt als medetuinder gezien als
deze samen met de hoofdtuinder op dezelfde kavel tuiniert, daar zijn of haar hobby uitvoert maar niet op
hetzelfde adres als de hoofdtuinder woont. De mede-tuinder moet lid worden van de vereniging en
betaalt daarvan de lidmaatschapskosten plus de kosten van het lidmaatschap van het AVVN.
4. De kavelgrenzen worden door het bestuur vastgesteld en door de tuincommissie met hoekpalen
gemarkeerd. Het is niet toegestaan deze te verplaatsen of te verwijderen.
5. De kavels zijn kenbaar aan een door de vereniging aangebracht kavelnummer. Dit kavelnummer dient
steeds vanaf het pad goed zichtbaar te zijn. Het lid draagt er zorg voor dat het kavelnummer goed
leesbaar blijft. Het is niet toegestaan het kavelnummer te verplaatsen of te verwijderen.
6. Bij het vrijkomen van een tuin inspecteert de tuincommissie de tuin: is de tuin onkruidvrij, komt de
bebouwing overeen met de bouwvoorschriften, zijn de aangrenzende sloten en paden in een goede staat
van onderhoud.
7. Bij het beëindigen van het lidmaatschap, volgens artikel 7 van de Statuten of door royement, dient men in
overleg met de tuincommissie en binnen veertien dagen na het beëindigen van het lidmaatschap of het
schriftelijk aanzeggen van het royement, de tuin geheel schoon op te leveren. Het niet schoon opleveren
van de tuin heeft consequenties voor het terugbetalen van de waarborgsom. Bovendien heeft de
vereniging het recht de kosten gemaakt met betrekking tot het schoonmaken van een tuin in rekening te
brengen bij het vertrekkende lid.
8. De tuincommissie kan bemiddelen bij de verkoop van de opstallen en de waarde ervan tegen vergoeding
van de kosten laten taxeren.
9. Wanneer het bedoelde in artikel 1 lid 7 van dit reglement aan de orde is en het lid zijn of haar opstallen
niet vrijwillig wil verkopen of verwijderen, dan kan het bestuur datgene wat het lid op de tuin heeft staan
verkopen voor de getaxeerde waarde. Met de tuinder zal na aftrek van schulden aan de vereniging het
resterende bedrag worden verrekend.
10. Alle gewassen of aanplanten welke bij vertrek van de tuin niet binnen veertien dagen zijn verwijderd,
gaan over in eigendom van de vereniging zonder recht op verhaal, tenzij in overleg anders wordt
afgesproken.
Artikel 2

Onderhoud

1. De leden dienen op hun tuin werkzaamheden toe te staan die daar in opdracht van of in overleg met de
tuincommissie moeten worden uitgevoerd.
2. Sloten:
a. De aan de tuin grenzende sloten en taluds moeten door het lid gedurende het gehele jaar worden
onderhouden.
b. Het onderhoud van de sloten bestaat uit het kort houden van de plantengroei in het water of in de
bodem van de sloot. De sloten dienen op diepte te worden gehouden.
c. Het aanbrengen van beschoeiing kan pas na overleg met, en met toestemming van de tuincommissie.
d. Voor de afvoer van hemelwater van de tuin mag een voor van maximaal 10cm diepte worden
gegraven. Deze voor mag niet worden beschoeid.
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3. Paden (hoofd- en zijpaden):
a. De paden mogen slechts gebruikt worden om de tuin te bereiken. Het berijden van het hoofdpad is
alleen toegestaan voor het kortstondig laden en lossen van goederen.
b. De hoofd- en zijpaden grenzend aan de door de leden gehuurde tuin dienen gedurende het gehele
jaar door het lid onderhouden te worden.
c. Het onderhoud bestaat uit de randen van paden recht en op hoogte houden, zodat een gestrekte lijn
ontstaat, alsmede het verwijderen van plantengroei.
d. Langs de paden mag een opstaande rand worden aangebracht van ten hoogste 10cm.
4. Tuinen
a. De tuin dient gedurende het gehele jaar in goede staat van onderhoud te zijn.
b. De tuin dient steeds naar goed amateurtuingebruik ordelijk te zijn. Het hebben van een compostbak
wordt aanbevolen. De plaats van de compostbak wordt gekozen in overleg met de tuincommissie.
c. Het onderhoud van de tuin dient bij voorkeur door het lid en/of een van zijn of haar gezinsleden zelf
te geschieden. Voor het zware werk kan hulp van derden worden ingeroepen.
d. Het is niet toegestaan het niveau van de tuin structureel te verhogen. In geval van twijfel beslist de
tuincommissie.
e. Een tuinafscheiding is plantaardig van aard en mag niet hoger zijn dan 100 cm. Begroeiing langs het
hoofdpad, zoals heggen mogen niet hoger zijn dan 130 cm. Beplanting met stekels mag niet ter
afscheiding worden gebruikt. Het gebruiken of hebben van prikkeldraad is niet toegestaan. Binnen
0,50 m langs de zijpaden mogen op de tuinen slechts planten worden geplaatst die niet hoger worden
dan 0,30 m.
f. De hoogte van de gewassen mag maximaal twee meter bedragen, uitgezonderd fruitbomen. De
beplanting mag geen hinder veroorzaken voor aangrenzende tuinen en paden. Het overgroeien dient
steeds voorkomen te worden.
g. Het is niet toegestaan beplanting aan te brengen dan wel materiaal of afval te plaatsen binnen 1,00
meter vanuit de bovenrand van het talud.
h. Ziekten of plagen in gewassen, vruchtbomen of beplanting dienen steeds tijdig voorkomen of
bestreden te worden, zulks om uitbreiding en daardoor hinder of schade op andere tuinen te
voorkomen. Het lid heeft hierbij de plicht dit te melden aan de tuincommissie.
i. Alleen het gebruik van door de wet toegestane gewasbeschermingsmiddelen is geoorloofd.
j. Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken of voorhanden te hebben, anders
dan in hun originele en door de wet vastgestelde verpakking.
k. De leden zijn verplicht de tuincommissie, desgewenst, te informeren omtrent de door hen gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen.
l. Er mag niet meer dan op 1/3 van de tuin een wettelijk toegestane aardappelras worden verbouwd.
Gerekend vanaf het pad waaraan de tuin grenst worden drie gedeelten onderscheiden, te weten
"voor", "midden" en "achter".
m. Jaarlijks stelt de tuincommissie vast op welk tuingedeelte aardappelen mogen worden geteeld.
Artikel 3

Gebouwen

1. Voor het bouwen, verbouwen, plaatsen of verplaatsen van opstallen of enigerlei ander bouwwerk is vooraf
goedkeuring van de tuincommissie vereist. De tuincommissie maakt een schets met de essentiële
gegevens van de maatvoering. Eerst na schriftelijke toestemming van de commissie kan tot uitvoering
worden overgegaan, nadat de plaats van het bouwwerk door de tuincommissie is vastgesteld en
uitgepaald.
2. Het bouwen van opstallen in de vorm van een tuinhuisje of kas is toegestaan op kavels van minimaal 200
m2 aaneengesloten.
a. Het totale bouwoppervlak per kavel van 200m2 bedraagt maximaal 18m2. Deze beperking is
onverminderd van toepassing wanneer twee aaneen liggende kavels aan hetzelfde lid in gebruik zijn
gegeven.
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b. Het aanbrengen van een afdak dan wel luifel is toegestaan mits het grondoppervlak ervan niet meer
bedraagt dan de helft van het grondoppervlak van het tuinhuisje. In geval van twijfel beslist de
tuincommissie.
c. Broeibakken tellen niet mee als bebouwing. In geval van twijfel beslist de tuincommissie.
d. Het maximale bouwoppervlak voor een tuinhuisje bedraagt 2,5 bij 3,0 m = 7,5 m2. De goothoogte is
ten hoogste 2,10 meter en de nokhoogte mag niet meer dan 2,50 meter bedragen.
e. Het maximale bouwoppervlak voor een kas bedraagt 4,8 bij 2,4 m = 11,5 m 2. De goothoogte is ten
hoogste 2,10 meter en de nokhoogte mag niet meer dan 2,50 meter bedragen.
f. De fundering wordt toegestaan op een losse stenen voet. Een gestorte betonnen vloer of fundering is
niet toegestaan.
g. De bouwplannen dienen te voorzien in afwatering van hemelwater zonder overlast voor andere
tuinders.
3. Aanvragen voor kavels kleiner dan 200m2 dienen zo mogelijk te worden gehonoreerd uit de bestaande
voorraad van kleinere kavels. Het opsplitsen van een kavel van 200 m 2 dient te worden vermeden. Kavels
zijn niet groter dan 200m2
a. De tuincommissie is terughoudend in het verlenen van toestemming voor bebouwing op kavels kleiner
dan 200m2.
b. Het grondoppervlak van bebouwing op een tuin kleiner dan 200m2 bedraagt maximaal het
grondoppervlak in vierkante meters maal 0,09.
c. Per tuinder wordt maximaal 1 kavel van 200m2 uitgegeven
d. Bij leegstand van tuinen en geen kandidaat tuinders op de wachtlijst, wordt gebruik van de
leegstaande tuinen aan bestaande leden tijdelijk (via jaarlijkse toekenning) toegestaan
e. Uitzondering op de maximale 200m2 wordt gemaakt voor tuinen die door de ligging niet geschikt zijn
om in omvang te beperken tot 200m2
4. Tuinhuisjes dienen een grote mate van uniformiteit te hebben naar bouw en kleur. De commissie zal
alleen dan schriftelijk toestemming tot de bouw van een tuinhuisje verlenen, wanneer dit volgens een
door de tuincommissie goedgekeurd ontwerp wordt gebouwd. De wanden moeten bestaan uit hout en
worden geschilderd in bruine, groen/witte of groene kleur met milieuvriendelijke verf of beits. Afwijkende
bouwmaterialen, zoals kunststoffen en andere dan de eerder genoemde kleuren zijn slechts toegestaan
na schriftelijke toestemming van de tuincommissie.
5. Plaatsing van opstallen op de kavel.
a. Broeibakken en kassen dienen op één meter uit de berm en voor kassen tenminste één meter van de
scheidingslijn van de kavel geplaatst te worden, waarbij de nok in de lengte- of breedterichting van de
kavel loopt. De afstand van broeibakken tot de scheidingslijn van de kavel bedraagt één meter,
waarbij de nok in de lengte- of breedterichting van de kavel loopt.
b. Tuinhuisjes moeten op één lijn, één meter uit de paden worden geplaatst en anderhalve meter van de
scheidingslijn van de kavel. Het tuinhuisje dient met een zijkant parallel aan het pad te staan.
c. Een tuinhuisje mag niet worden geplaatst op een verhoging.
6. Opstallen op een tuin met een bebouwing van meer dan 18 m2 per 200 m2 mogen na sloop niet in hun
oorspronkelijk omvang worden herbouwd.
7. Opstallen die groter zijn dan 18 m2 per 200 m2 mogen worden doorgegeven dan wel doorverkocht aan
een nieuwe tuinder mits de opstallen in goede staat verkeren en gebouwd zijn vóór november 2010.
8. Asbest (houdende) materialen. Het is niet toegestaan asbest, asbesthoudende materialen of andere
giftige en/of kankerverwekkende materialen bij de bouw te verwerken, of anderszins op de tuin te
hebben of te gebruiken. Asbest en asbesthoudende materialen die zich nog op de tuin bevinden, in
tuinhuisjes, als beschoeiing, enz. dienen zo spoedig mogelijk in overleg met de tuincommissie en volgens
de op dat moment geldende wettelijke dan wel gemeentelijke voorschriften op deskundige wijze te
worden verwijderd en afgevoerd.
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Artikel 4

Gereedschappen

1. Tuingereedschappen in eigendom van de vereniging kunnen in bruikleen aan de leden worden gegeven.
2. De leden zijn aansprakelijk voor alle schade aan het door hen geleende tuingereedschap. Gereedschappen
worden in overleg met de tuincommissie in bruikleen gegeven. Zij dienen schoongemaakt en
gebruiksklaar te worden ingeleverd.
3. De in bruikleen uitgegeven gereedschappen mogen uitsluitend op het terrein van de vereniging worden
gebruikt. De tuincommissie kan echter een uitzondering toestaan.
Artikel 5

Gedragsregels

1. Het is de leden niet toegestaan:
a. Onbevoegd de tuin van anderen te betreden.
b. Zodanig handelingen te verrichten of te laten verrichten, welke naar het oordeel van de tuincommissie
het volle genot van het amateurtuinieren van anderen beperken, dan wel ontnemen. c. Afval op de
tuin te verbranden,
d. Op de tuin explosiemotoren, voor bijvoorbeeld aandrijving van pompinstallaties, in bedrijf te hebben
op zon- en feestdagen.
e. Zand, grind, mest enzovoorts te deponeren of te laten deponeren op het terrein van de vereniging,
anders dan op de daarvoor bestemde stortplaatsen. De stortplaats dient binnen 2 maal 24 uur te zijn
geledigd.
f. Mest, verteerbaar afval en verteerbaar vuil op te slaan op het deel van de tuin gelegen langs de
wandelpaden. Op overige plaatsen van de tuin mag dit wel, mits de stoffen op een behoorlijke manier
zijn opgeslagen en afgedekt. Het opbrengen van een laag dierlijke mest van meer dan 5 centimeter
per kalenderjaar is niet toegestaan.
g. Ontsierende composthopen, compostbakken of silo's te hebben op opvallende plaatsen.
h. Het houden van kleinvee, daaronder begrepen, vogels, is slechts toegestaan met een schriftelijke
toestemming van de tuincommissie. Het gaat hierbij altijd om het houden van hobbydieren en niet het
houden van dieren bestemd voor consumptie . In de toestemming staan soorten en toegestane
aantallen nadrukkelijk vermeld. In de toestemming staan soorten en aantallen uitdrukkelijk vermeld.
Hierbij mag het tuingenot van de andere tuinders niet negatief worden beïnvloed, dit ter beoordeling
van de tuincommissie. Het houden van kleinvee op de tuin dient op diervriendelijke en hygiënische
wijze plaats te vinden. Het houden van bijen is toegestaan, mits de tuincommissie daarvoor schriftelijk
toestemming heeft verleend.
Het houden van kleinvee dient op diervriendelijke en hygiënische wijze plaats te vinden, de normen
van de Vereniging van Kleindierliefhebbers zijn richtinggevend hierbij.
Kippen:, per volwassen kip minimaal 1 m2 leefruimte in de ren.
Konijnen: per volwassen konijn minimaal 1 m2 leefruimte
Vogels: per 2 volwassen vogels een leefruimte van minimaal 1 m3
Uitgegaan wordt van middelgrote dieren.. Bij grotere of kleinere (dwerg)dieren worden de eisen die
gesteld worden aan de leefruimte naar boven of beneden bijgesteld.
Voor kuikens geldt dat tijdelijk (totdat deze bij de moeder weg kunnen) binnen de ruimte van de
moeder mag worden gehouden.
Het aantal hokken dat maximaal kan worden gebouwd, wordt begrensd door de eisen die gesteld zijn
aan de maximale bebouwing per kavel (zie TR, art 3 Gebouwen, lid 2a, 6,7. ) De tuincommissie
beoordeeelt en geeft toestemming voor de bouw.
i. Op een tuin van de vereniging te wonen of te overnachten.
j. Om een tuin van de vereniging te gebruiken voor het houden van feesten of partijen.
k. Zodanig te zaaien, te poten of te planten, dat daardoor bij het opgroeien de plant belendende grond
van een medetuinder beslaat.
l. Leidingwater anders te gebruiken dan voor huishoudelijk gebruik.
m. Twee naast elkaar liggende tuinen als een geheel aan te leggen, tenzij de tuincommissie anders
beslist en hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
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n. Voertuigen op het tuincomplex te wassen dan wel andere onderhoudswerkzaamheden, zoals olie
verversen, te verrichten.
o. Gif dan wel chemicaliën te gebruiken in sloot en/of slootkant die direct of indirect in de sloot terecht
kunnen komen.
p. Tuinhuisjes of tuinen of gedeelten daarvan te verhuren of in gebruik te geven aan derden, tenzij de
tuincommissie anders beslist en hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
q. De tuin als opslagplaats te gebruiken.
r. Zich zodanig te gedragen, dat de belangen van de medetuinders worden geschaad.
s. Geestverruimende of andere bij wet of verordening verboden gewassen te verbouwen en te hebben.
2. Het is een ieder, die zich op een complex van de vereniging bevindt, verboden:
a. Al hetgeen, dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is toevertrouwd, te
verontreinigen of te beschadigen.
b. Beplantingen in eigendom van de vereniging zonder toestemming van de tuincommissie te snoeien of
te rooien.
c. Een tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen zonder dat hiervoor vooraf toestemming van
het bestuur is verkregen.
d. Geschreven en/of gedrukte stukken/bescheiden aan te plakken zonder toestemming van de
tuincommissie. Propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of andere instellingen. Andere dan
nationale, stedelijke of verenigingsvlaggen uit te steken of te hijsen op het terrein van de vereniging.
e. Vuilnis, afval en andere materialen te deponeren op paden, groenstroken, in sloten of andere
gemeenschappelijke ruimten, of deze op enig andere wijze te verontreinigen en/of versperren.
f. Zich op het tuincomplex met enig voertuig sneller voort te bewegen dan 5 km per uur. Auto's,
motoren, aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, enz. hinderlijk of onordelijk op de parkeerplaatsen
en/of paden te plaatsen; auto's zodanig te parkeren, dat de uitlaat naar de tuinen is gericht.
g. Loslopende honden of andere huisdieren bij zich te hebben anders dan op de eigen tuin en deze op
paden of groenstroken uit te laten.
h. Geluidsapparatuur en/of andere instrumenten zodanig te laten spelen of te laten bespelen dat
anderen hiervan last hebben.
i. Het verenigingsgebouw of lokalen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de
tuincommissie.
j. De commissieleden of de daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op naleving
van de statuten, reglementen en bepalingen.
3. Het lid heeft de volgende verplichtingen:
a. De tuin vanaf de aanvang van het gebruik goed en regelmatig te onderhouden.
b. Het gehele pad, inclusief de aanplant, voor en langs de tuin te onderhouden en onkruidvrij te houden.
c. Een tuin die grenst een sloot, niet verder te beplanten dan een meter vanaf de slootkant en deze vrij
van onkruid te houden, tenzij bij uitgifte van de tuin andere maten zijn vastgesteld.
d. De begroeiing aan de slootkant, zoals gras, goed te onderhouden.
e. Het kavelnummer goed zichtbaar te hebben en te houden.
f. Gemeenschappelijke eigendommen, zoals kruiwagens, haspels en gereedschappen na gebruik zo
spoedig mogelijk op de daarvoor bestemde plaats terug te brengen/zetten.
g. De leden hebben elke dag alleen toegang tot hun tuin tussen zonsopgang en zonsondergang.
h. De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het tuincomplex verblijvende gezinsleden,
familieleden en/of gasten in strijd met de statuten en reglementen of andere door het bestuur
vastgelegde bepalingen, wordt verricht. Zij letten er op dat geparkeerde voertuigen van hun
bezoekers geen overlast veroorzaken.
4. De tuincommissie is bevoegd, indien de goede orde of redelijkheid dit eist, of wanneer men zich schuldig
maakt aan overtredingen van het gestelde in de statuten of reglement, de betrokken persoon of personen
te doen/laten verwijderen van de tuincomplexen en voorts zodanige maatregelen te nemen dat eventuele
aangerichte schade op de verantwoordelijke(n) wordt verhaald.
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5. De Vereniging van Volkstuinders Woerden ondersteunt van harte het principe van milieuvriendelijke teelt.
6. Inzake het gebruik van bestrijdingsmiddelen houdt de vereniging zich aan de richtlijnen van het AVVN
zoals gedocumenteerd op de AVVN website: www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren.
a. Onderaan dit artikel kunt u een lijst met toegestane middelen opvragen.
b. Onder de titel "Voorkomen is beter dan bestrijden" vindt u waardevolle suggesties ten aanzien van
wat u kunt doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te vermijden.
Artikel 6

Algemeen werk

1. Iedere tuinder is verplicht aan het algemeen werk deel te nemen.
2. Het algemeen werk omvat het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex, o.a.
paden, groenstroken, sloten, gebouwen, beplanting, enz.
3. Het onderhoud van tuinen van langdurig zieken kan in opdracht van de tuincommissie in het algemeen
werk worden betrokken.
4. Het algemeen werk wordt zoveel mogelijk op zaterdag, volgens een door de tuincommissie vast te stellen
rooster, uitgevoerd.
5. De tuincommissie maakt het rooster aan de leden bekend.
6. Bij verhindering om aan het algemeen werk deel te nemen, dient men dit uiterlijk drie dagen van tevoren
aan de coördinator algemeen werk van de tuincommissie bekend te maken.
7. De leden welke op zaterdag geen algemeen werk kunnen verrichten zijn verplicht dit aan de
tuincommissie kenbaar te maken en in overleg een passend tijdstip vast te stellen.
8. Bij verhindering zonder kennisgeving vooraf kan een door het bestuur te bepalen boete worden opgelegd.
Ook na betaling blijft de plicht tot het verrichten van algemeen werk volledig van kracht.
9. Tuinders die om medische redenen of vanwege leeftijd niet in staat zijn deel te nemen aan algemeen
werk kunnen hiervoor worden vrijgesteld. Zij dienen dit wel bij de coördinator van de tuincommissie
kenbaar te maken.
Artikel 7

Aansprakelijkheid

10. Bestuursleden en commissieleden zijn in de uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
a. schade aan eigendommen van leden en bezoekers,
b. ongevallen of letsel van wie of welke aard dan ook,
c. diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.
Artikel 8

Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de tuincommissie namens het bestuur een
besluit.

Versiebeheer
1.1 Aanvulling art. 3, Gebouwen, lid 3 (besloten op ALV 2020)
2.1 Aanvulling art. 1, Algemeen, lid 3 (besloten op ALV 2021)
2.2 Aanvulling art. 5, Gedragsregels, lid 5 (besloten op ALV 2021)
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