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Volkstuinders Breeveld – Tuinreglement verkorte versie  
 
 
Onderhoud – Artikel 2 
 

• Het is niet toegestaan het niveau van de tuin structureel te verhogen. In geval van 
twijfel beslist de tuincommissie – Artikel 2 lid 4, sub d 

• 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. – Artikel 2 lid 4, sub e 

• 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. – Artikel 2 lid 4, sub f 

• 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. – Artikel 2 lid 4, sub g 
 
 

Gebouwen – Artikel 3 
 

• 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 – Artikel 3 lid 1 

• 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, zwarte of groene kleur met evt. witte accenten met milieuvriendelijke verf of 
beits – Artikel 3 lid 4 

• 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 – Artikel 3 lid 5, sub a 

• 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 – Artikel 3 lid 5, sub b  

• Een tuinhuisje mag niet worden geplaatst op een verhoging – Artikel 3 lid 5, sub c  
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Gedragsregels – Artikel 5 
 
Het is de leden niet toegestaan: 
 

• Op de tuin explosiemotoren, voor bijvoorbeeld aandrijving van pompinstallaties, in 
bedrijf te hebben op zon- en feestdagen – Artikel 5 lid 1, sub d 

• Ontsierende composthopen, compostbakken of silo's te hebben op opvallende 
plaatsen – Artikel 5 lid 1, sub g 

• Het houden van kleinvee, daaronder begrepen, vogels, is slechts toegestaan met 
een schriftelijke toestemming van de tuincommissie. 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 – Artikel 5 lid 1, sub h 

• Op een tuin van de vereniging te wonen of te overnachten – Artikel 5 lid 1, sub i 

• Geestverruimende of andere bij wet of verordening verboden gewassen te 
verbouwen en te hebben – Artikel 5 lid 1, sub s 

• Loslopende honden of andere huisdieren bij zich te hebben anders dan op de eigen 
tuin en deze op paden of groenstroken uit te laten – Artikel 5 lid 2, sub g 

• Geluidsapparatuur en/of andere instrumenten zodanig te laten spelen of te laten 
bespelen dat anderen hiervan last hebben – Artikel 5 lid 2, sub h 

• De leden hebben elke dag alleen toegang tot hun tuin tussen zonsopgang en 
zonsondergang – Artikel 5 lid 3, sub g 
 
 

Algemeen werk – Artikel 6 
 

• Iedere tuinder is verplicht aan het algemeen werk deel te nemen. Het algemeen werk 
omvat het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex, o.a. 
paden, groenstroken, sloten, gebouwen, beplanting, enz. – Artikel 6 lid 1 en 2 

• Het algemeen werk wordt zoveel mogelijk op zaterdag, volgens een door de 
tuincommissie vast te stellen rooster, uitgevoerd. De tuincommissie maakt het 
rooster aan de leden bekend – Artikel 6 lid 4 en 5 

• 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 – Artikel 6 lid 6 

• 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 – Artikel 6 lid 7 

• 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 – Artikel 6 lid 8 
 
 
Zie voor meer uitgebreide informatie: www.volkstuinwoerden.nl onder het kopje 
Bestuursinfo - Tuinreglement 
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