
Belangrijkste tuinregels  uit het Huishoudelijk Reglement van ‘VTV De Pionier”.  (versie 

september 2020) 

Het telen van aardappelen.                                                                                                                                                                             
Bij de teelt van aardappelen dient de tuinder wisselteelt toe te passen, d.w.z. max. 1 op 3 teelt. Er mogen 

alleen aardappelen geteeld worden op de jaarlijks door het bestuur aangewezen strook (zie onderstaand 

schema). Het gebruik van goedgekeurd pootgoed is verplicht (zie huishoudelijk reglement artikel 13, lid 2) 

Neem verder tijdig maatregelen tegen aardappelopslag in de tussenliggende jaren.  

Schema voor aardappelteelt.  

Betonpad of tegelpad 

 A-strook Teelt in 2020 Teelt in 2023 

B-strook Teelt in 2021 Teelt in 2024 

C-strook Teelt in 2022 Teelt in 2025 

    

Wenst de tuinder geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, kies dan voor een vroeg ras met een goede 

phytophthora resistentie. Goed voorkiemen en/of afdekken van het gewas kan de teelt vervroegen, waardoor 

aantasting door phytophthora mogelijk kan worden ontlopen. 

Algemene regels                                                                                                                                                                                    
Voor een juist gebruik van de volkstuin dienen de volgende regels in acht genomen te worden. 

*Het onkruidvrij houden van de door u gehuurde tuin staat voorop.                                                                                         
*Bramen-, bessen-, en frambozenstruiken minimaal 1 meter uit de tuingrens en afrastering.                                                                     
*Oud materiaal dat niet gebruikt wordt, zoals palen, planken, gaas enz. moet worden afgevoerd.                                    
*Het plaatsen van kisten, bakken, schuurtjes en kasjes mag alleen plaatsvinden na toestemming van de 
coördinator    van het complex. De gezamenlijk oppervlakte van de gebouwen en overkappingen mag per 
volkstuin ten hoogste 12m ² bedragen; De bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen.                                                                                                                                                                                              
*Naast de beton- en tegelpaden dient 30 cm vrij te blijven van gewassen en andere obstakels.                       
*Schoonhouden van beton- en tegelpaden naast uw tuin (vrij van klei)                                                                                                              
*Ziek aardappelloof en zieke aardappelen zo spoedig mogelijk afvoeren met het oog op besmetting van andere 
percelen evenals tomaten en tomatenblad.                                                                                                                                          
*Het verbranden van loof, afval e.d. is ten strengste verboden.                                                                                                  
*Geen afval e.d. in de groenstroken werpen..                                                                                                                                          
*De maximale hoogte van de bomen en struiken bedraagt maximaal 3 meter.                                                                                                                                                                                                                     
*Leden die hun tuin opzeggen dienen deze schoon en vrij van opstallen op te leveren, uiterlijk op 31 december 
van het jaar van opzegging. In overleg met de coördinator van het complex.                                                                     
*Parkeren op de groenstroken is niet toegestaan. U dient gebruik te maken van de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen.                                                                                                                                                                                                
*Het houden van huisdieren op de tuinen is niet toegestaan.                                                                                                             
*Het complete Huishoudelijk Reglement is te downloaden op de pagina “Tuin huren”van de website van de 
vereniging (www.vtvdepionier.nl).                                                                                                                                                                 
*De naam en adresgegevens van de  coördinator van uw volkstuincomplex staat vermeld op het infobord bij de 
ingang. 
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