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Gefeliciteerd!
Je bent lid geworden van de Volks tuinders vereniging Huizen (VTV-Huizen).
Je hebt een tuin toegewezen gekregen en je bent nu vast nieuwsgierig wat er allemaal
mogelijk is.
Maar hoe pak je zo’n volkstuin aan? Hoe kan je het beste plannen, inrichten, zaaien, planten,
wieden en oogsten? Waar moet je op letten?
Dat komt in dit boekje allemaal aan de orde. Je leest daarnaast ook wat je als lid van de VTVHuizen allemaal kan doen, wat je pas mag doen na toestemming en wat je moet doen.
Het werken in je tuin zal je zeker veel plezier geven. Je bent nuttig bezig in de buitenlucht.
Je ontmoet mensen, die met hetzelfde bezig zijn. En je oogst vers en gezond voedsel.
Maar een tuin schept ook verplichtingen. Vergelijk het maar met het nemen van een huisdier.
Heel leuk, maar je moet er wel goed voor zorgen. Ook als je het wat minder gaat, je het druk
hebt of je niet lekker voelt.
Kan ik dan wel op vakantie nu ik een volkstuin heb?
Natuurlijk kun je rustig drie weken op vakantie gaan, alles groeit wel door. Ook het onkruid.
Maar drie maanden in het groeiseizoen niet naar je tuin omkijken, kan niet.
Waar ligt dan de grens? Nou, die ligt bij je buren. Als je buren last hebben van overvliegend
onkruidzaad of ondergrondse kruipwortelinvasies, dan ben je een grens voorbij. Ook als je je
sloot of greppel niet goed onderhoudt of als je door een slecht teeltplan allerlei ziektes
introduceert, benadeel je je buren.
Om je op weg te helpen met het “volkstuinieren” is dit boekje geschreven.
Natuurlijk is het niet volledig, maar het helpt je hopelijk wel op weg.
Het bestuur
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Je eigen tuin

In dit eerste hoofdstuk lees je meer algemene zaken op het gebied van administratie,
tuinontwerp en de eerste voorbereiding.
Zorg dat de administratie in orde is
1.

Heb je een welkomstbrief ontvangen van de vereniging?
Dan weet je zeker dat je bent ingeschreven als lid van de VTV-HUIZEN.

2.

Heb je het huurcontract getekend voor je tuin?
Zolang dat niet is gebeurd, ben je officieel nog geen huurder! Vraag erom bij degene die
je begeleidt heeft bij de uitgifte van je tuin.

3.

Heb je een tuinpas ontvangen?
Daarmee kun je je op de tuin identificeren als lid.
Bovendien ontvang je daarmee bij kwekerij Spilt in Naarden een korting van 10% op
diverse artikelen.

4.

Heb je de huur en contributie betaald?
Je kunt snel een factuur verwachten. Normaliter wordt de factuur in de eerste maanden
van het jaar verzonden.

Toegang tot je tuin
Het complex is overdag vrij toegankelijk voor iedereen, ook niet-leden.
Het is niet toegestaan om je hond mee te nemen.
De tuinen zelf zijn alleen toegankelijk voor de huurders.
Bestuurders en commissieleden, die verantwoordelijk zijn voor de toezicht op tuinen, sloten en
kassen, hebben wel altijd toegang tot alle tuinen.
Met het oog op besmettingsgevaar door het verslepen van ziektekiemen zullen de commissies
hun werkzaamheden niet in de maanden mei en juni uitvoeren.
(Her)inrichten van je tuin
Een nieuwe tuin kun je op twee manieren aanvaarden: “zoals die was” of geheel “zwart”
opgeleverd (dat wil zeggen: geploegd en/of gefreesd).
In beide gevallen staat je meestal twee dingen te doen: het (her)inrichten van je tuin en deze
plantklaar maken.
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Bedenk de beste manier om jouw “ideale” tuin te ontwerpen. Op het internet vind je hierover
veel informatie. Achter in dit boekje vind je een lijst van bruikbare websites. Je kunt natuurlijk
ook om advies vragen aan een of meer van je medetuinders. Je zult merken dat ze het leuk
vinden om je adviezen te geven.

Denk bij het ontwerpen aan:
1.

Waar wil je de groentebedden hebben? Wil je verhoogde plantbedden? Houd daarbij
rekening met de wisselteelt (zie pagina 8) van diverse gewassen. Maak de
plantbedden tussen de paden ook niet te breed (max 1 m), zodat je er aan twee kanten
bij kunt.
Of wil je groente telen in houten bakken (koude kas)? Misschien wil je op termijn wel
een kas hebben. Bedenk dit zoveel mogelijk vooraf, daarmee voorkom je later extra
werk.

2.

Waar komen de vaste planten en eventueel (bessen)struiken?

3.

Ook over de plek van eventuele (vrucht)bomen met je goed nadenken. Van kleine
bomen heb je niet veel last tussen de sla en de aardappelen, maar bomen groeien op
onze tuin verrassend snel en dan kunnen ze hinderlijk in de weg staan.

4.

Composthopen en opslag los materiaal, zoals reserve tegels en dergelijke kun je het
beste zoveel mogelijk achterin de tuin plannen. Zorg wel voor voldoende afstand tot de
sloot/greppel en de grens met je buren. De sloot/greppel moet altijd voor onderhoud
bereikbaar zijn.

5.

Meestal is de eerste stap na het ontwerp om paden te maken m.b.v. terrastegels (30x30
cm) of tuintegels (40x60 cm) In bijlage 1 vind je nog een tip hoe je zijpaden mooi haaks
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kunt aanleggen. Informeer in de winkel of er toevallig gebruikte tegels op voorraad
liggen. Deze zijn goedkoper en hoef je minder ver te vervoeren.
2

Tuinieren

Grondbewerking
Onkruidbestrijding is de belangrijkste reden om de grond in je tuin te bewerken.
Ten eerste verwijder je met het handspitten (niet met diepspitten met de tractor) de
onkruidwortels en ten tweede keer je de grond. Bovenliggende onkruidzaden komen onderin
en krijgen zo minder kans om te ontkiemen. Zo geef je je eigen plantjes een voorsprong. Als je
deze voorsprong en een goede groei combineert met regelmatige schoffelbeurten, dan vormen
jouw planten straks een gesloten dek en krijgt onkruid minder kans. Een derde reden voor
grondbewerking is het omwerken van mest in de grond.
Tenslotte maakt grondbewerking de grond ook luchtiger. Dat is weer goed is voor de
waterdoorlatendheid van de grond en dus voor de plantengroei. Dit geldt zeker voor onze
zware kleigronden. Besef wel dat je al deze voordelen verliest als je na het spitten te lang
wacht met zaaien of planten!
Sommige van onze tuinders laten zien dat grondbewerking niet nodig is. Maar het merendeel
ontkomt er niet aan om te spitten en te schoffelen, vooral omdat wij op zeer vruchtbare, natte
klei zitten.
Plantklaar maken
In de meeste gevallen betekent
dit het omspitten van de
plantbedden en daarna eventueel
schoffelen.
Gebruik bij voorkeur geen spade,
maar een spitvork. Een spitvork
is in onze klei toch gemakkelijker
en spaart de grote regenwormen. Die heb je nodig voor de drainage van je grond!
Ken je vijand. Zorg dat je tijdens het spitten de wortels herkent van heermoes, haagwinde,
zevenblad, kweek, brandnetel, paardenbloem, zuring. Het is zinloos om te spitten zonder de
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onkruidwortels te verwijderen, want je maakt dan feitelijk de grond “plantklaar” voor deze
onkruiden en je eigen plantjes zullen het onderspit delven.
In de eerste twee maanden op je nieuwe tuin heb je het recht om de onkruidwortels en je
groene tuinafval te storten bij de “slangen broeihoop” achter op het complex.
Doe dit netjes op een geschikte plek en keer niet blind zomaar ergens je kruiwagen om.
Let op! Deze mogelijkheid geldt alleen voor de eerste twee maanden. Daarna moet je zelf het
onkruid afvoeren. Op illegaal storten staat een officiële waarschuwing! Vraag eventueel voor
de zekerheid na bij degene die je tuin heeft uitgegeven of bij de bestuurder Tuinen.
Grondbewerken met de tractor
Wil je of kun je niet spitten, dan kun je ervoor kiezen om de tuin ca. 30 cm. te laten diepspitten.
Weet wel dat onkruidwortels in de grond blijven.
Frezen kan ook, maar dat is slechts ca. 15 cm diep. Met frezen wordt de grond door een snel
draaiende schoepen-as door elkaar
gehusseld. De bewerking is veel
minder diep dan bij diepspitten, maar
het eindresultaat is een mooi egaal
zaaibed. Dit kan niet als de grond te
vochtig is, want dan loop je het risico
dat de grond op een diepte van 15
cm ondoordringbaar wordt voor
water.
Grondbewerking vraag je aan in de
winkel. Het tijdstip van bewerken is afhankelijk van de grondtoestand, beschikbaarheid van
een tractor/bestuurder en of er een wachtlijst is.
Manoeuvreren is moeilijk, dus je tuin moet over de hele breedte toegankelijk zijn voor de
tractor. Verwijder daarom alle hekken over de hele breedte van je tuin. Om die reden heeft
deze manier van bewerken ook geen zin voor kleine stukjes tuin.
Ook moet je tuin volledig schoon zijn van stenen, (stukken) stoeptegels, touw en dergelijke,
omdat die de diepspitter/frees kunnen beschadigen.
Mogelijke effecten van (diep)spitten
Als je jarenlang je tuin van achter naar voren spit of dit door een tractor laat diepspitten, zal de
grond achterin uiteindelijk hoger liggen dan voor, wat waarschijnlijk niet de bedoeling is. Aan
7

de andere kant kun je door bewust de richting van het spitten te kiezen, je tuin op die manier
egaliseren zonder dat het je extra moeite kost.
Andere manier van grond bewerken
In plaats van spitten kun je ook woelen. Woelen doe je met een grondwoeler. Dit gaat sneller
dan spitten, maar het effect op onkruiden en op doorluchting is minder en korter.
Planten en zaaien
Zaaien kan op twee manieren: gelijk in de volle grond d.w.z. door gelijk
in je tuin te zaaien. Je kunt ook de zaadjes eerst op een beschutte plek,
in kleine potjes voor te trekken zodat je de opgekomen plantjes later in
de tuin kunt zetten. Het planten van die voorgetrokken plantjes gaat het
best met behulp van een plantstok.
Rechtstreeks in de volle grond zaaien gebeurt meestal in regels. Het
aanleggen van regels doe je bij voorkeur langs een touw. Zo krijg je
mooie rechte lijnen. Hoe rechter de lijn, hoe strakker je later langs de
plantjes kunt schoffelen. Zorg ook dat twee naast elkaar liggende regels evenwijdig zijn. Je
kunt er zelfs aan denken om de afstand ertussen af te stemmen op de breedte van je schoffel.
Kijk op de zaadpakjes of op internet hoe je moet zaaien en wat het juiste tijdstip is. Weet je de
zaaidiepte niet, houd dan een zaaidiepte aan van 2 á 3 keer de dikte van het zaad. Zaden van
bonenkruid, sla, selderij en peterselie zijn zgn. lichtkiemers, die je maar met heel weinig grond
afdekt. Meestal moet je later nog uitdunnen om de juiste plantafstand te verkrijgen.
Kopen van zaden en planten
Na het ontwerpen en plantklaar maken van je tuin kun je dus beginnen met het zaaien en
planten.
Sommige planten zaai je rechtstreeks op het zaaibed, andere moet je voorzaaien.
Voor voorgetrokken plantjes zaait de echte tuinder natuurlijk zoveel mogelijk zelf al zijn
plantjes voor, verspeent ze in potten en plant ze dan uit in de tuin. Om aan zaden te komen
kun je aan het eind van het jaar in de winkel bestellijsten invullen voor zaad- en plantgoed voor
het hele jaar. Heb je die bestellijst gemist, dan kun je zaden ook kopen bij de fa. Spilt
(Naarden; 10% korting met je tuinpas) of bij de fa. Plantenmarkt Boskoop (Eemnes). Andere
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tuincentra hebben vaak ook een afdeling voor zaden, maar hier genoemde bedrijven zijn erin
gespecialiseerd.
Heb je geen zin in al dat gedoe met die zaadjes en potjes, dan kun je je plantgoed ook kant en
klaar kopen bij Spilt of Boskoop.
Ook de vereniging houdt jaarlijks twee plantjesdagen op de zaterdag. Dat is ook een goede
gelegenheid om makkelijk aan je plantgoed te komen : één eind maart/begin april en één in
mei tijdens de ijsheiligen (tweede week van mei). Na de ijsheiligen wordt het veilig geacht om
vorstgevoelige planten buiten te zetten. Let op de aankondigingen in de nieuwsbrief, op de tuin
of in je mail.
Tijdstip van zaaien/planten
Sommige planten hebben afwijkende
zaai/planttijden, andere kun je bijna het
hele jaar door zaaien. Aardbeien
worden in augustus al geplant,
knoflook en winteruien laat in de herfst,
vruchtbomen in de winter. Koolplantjes
kun je als jonge plant (proberen) de
winter te laten overleven om vroeg in
de lente te kunnen oogsten
(weeuwenteelt). Denk hieraan als je in de loop van het jaar je tuin krijgt, want ook in de herfst
valt er nog genoeg te planten. Kijk ook eens op https://www.buitenlevengevoel.nl/moestuinplanten-in-het-najaar/ of https://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/wat-kun-je-hetnajaar-zaaien-en-planten. Op de laatste site vind je ook artikelen die het tuinieren anders
aanpakken dan de gemiddelde tuinder nu op het complex.
Wisselteelt
Van oudsher passen alle boeren over de hele wereld wisselteelt toe en dat is niet voor niets!
Het telkens achter elkaar telen van het zelfde gewas op dezelfde stuk grond is vragen om
ziektes en ellende. Zorg er daarom voor dat je een tuinplan maakt zodat je weet wat je waar
en wanneer geteeld hebt. Die kennis moet minimaal vier seizoenen terug gaan, omdat
plantfamilies zoals de aardappelen, kool en bonen maar eens in de vier jaar op dezelfde plek
geteeld mogen worden. Het gemakkelijkst gaat dit als je je tuin in vieren, vijven of zessen deelt
zodat je door simpelweg te circuleren, je nooit tweemaal binnen dezelfde periode dezelfde
plantensoorten teelt. Voor aardappelen is het zelfs wettelijk verplicht om wisselteelt toe te
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passen. Voor ons volkstuinders geldt dat eens in de vier jaar aardappelen op dezelfde plek
geteeld mogen worden.
Wisselteelt is dus heel belangrijk!
Feitelijk geldt het verbod om aardappels te snel na elkaar te verbouwen, ook voor een aantal
gewassen die lijken op aardappels omdat de ziekten zich hierop ook kunnen handhaven.
Daarom zijn voor wisselteelt de planten ingedeeld in groepen die sterk aan elkaar verwant zijn,
de familiegroepen. Dit zijn de groepen planten waarvoor wisselteelt belangrijk is, omdat het
ook de teelt van je buren of zelfs van de hele volkstuin beïnvloedt:
Familie Solanacea (nachtschade-achtigen): aardappel, paprika,
Spaanse peper, aubergine, tomaten.
Wettelijk verplicht om wisselteelt toe te passen!
Het gevaar zit in een sterke toename van aaltjes (hele kleine
wormpjes) in de grond. Deze aaltjes zijn voor een volkstuinder
niet te bestrijden en kunnen door het verslepen van grond ook
andere tuinen besmetten.
Een ander gevaar van het achter elkaar telen van Solanacea is
dat de grond een bron wordt van Phytophtoraschimmels. In onze
volkstuin is dit elk jaar een terugkerende plaag. Als één aardappelveld eenmaal besmet is, dan
is met vochtig weer al gauw de hele tuin besmet. Dit heeft
serieuze gevolgen voor de aardappeloogst op het gehele
complex.
Familie Alliacea (ui-achtigen) ; uien en knoflook.
Diverse schimmelziektes blijven in de grond achter om een
volgende teelt te kunnen besmetten.
Familie Kruisbloemigen (koolachtigen): alle
koolsoorten, koolraap, koolrabi, meiknol, paksoi, radijs,
rammenas.
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Het gevaar schuilt hierin dat knolvoet (een schimmel in koolachtigen) onbeheersbaar wordt.
Heb je eenmaal knolvoet in je grond, dan wordt geadviseerd om minstens 10 jaar op die plek
geen kool meer te planten.

Familie Legimunosea (vlinderbloemigen): alle erwten, bonen,
kapucijners.
Ook hier schuilt het gevaar in een opbouw van aaltjes in de
grond.

Alle overige planten (sommige koolachtigen komen
vaak onterecht hierin zoals radijs of rammenas).
Een indeling in vier groepen is waarschijnlijk niet eens streng genoeg. Vooral voor kool zou
eenmaal telen in de vier jaar al te snel zijn. Je kunt dit oplossen door de helft van het
koolgedeelte te bestemmen voor aardbeien of uien, dan heb je een teelt van eens in de 8 jaar.
Maar als iedereen op de volkstuin zich aan een vierjarig schema zou houden, dan is er al veel
gewonnen.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wisselteelt in nog meer groepen eens op:
https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/vruchtwisseling/
Combinatieteelt
Het combineren van verschillende gewassen in de moestuin kan ook voordelen opleveren.
Sommige gewassen groeien beter als ze bij elkaar gezet worden. Prei en wortelen is een mooi
voorbeeld. Door deze in rijen naast elkaar te planten, maak je het én voor de preivlieg én voor
de wortelvlieg moeilijker.
Uiteraard zijn er ook combinaties die juist een ongunstige invloed op elkaar hebben.
Kijk hier voor een overzicht: http://www.tuinen.nl/combinatieteelt-in-de-moestuin.
Onkruidbestrijding
Van alle ziekten en plagen is het onkruidprobleem veruit het grootste probleem voor de
tuinder.
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In het hoofdstuk over grondbewerking is al gemeld dat grondbewerking veel te maken heeft
met onkruidbestrijding. Bij een juiste aanpak hoef je alleen in het beginstadium van de teelt
onkruid te bestrijden, daarna neemt een goed groeiend gewas dat grotendeels van je over. Het
is daarom van groot belang om op de juiste tijdstippen te schoffelen. Eigenlijk moet je onkruid
al schoffelen als het nog niet zichtbaar is. Het meeste onkruidzaad is heel fijn en de daaruit
komende plantjes dus ook. Dat maakt pas uitgekomen onkruidzaad nauwelijks zichtbaar, maar
het is dan extra gevoelig voor schoffelen. Is het plantje groter en heeft het al meer dan 3
blaadjes, dan is die min of meer gevestigd en is het meteen beter bestand tegen schoffelen.
Chemische onkruidbestrijding
In de volkstuin is geen enkel chemisch bestrijdingsmiddel tegen onkruiden toegestaan, ook
niet op paden en al helemaal niet op slootranden. Overtreders krijgen direct een officiële
waarschuwing. Dit is gedaan met het oog op je buren (schade op het gewas door verwaaiing)
en op het milieu. Vooral sloten zijn heel gevoelig.
In de praktijk betekent dat voor ons dus: schoffelen, schoffelen en nog eens schoffelen.
Ziektebestrijding
Onder ziektebestrijding wordt verstaan de bestrijding van schimmels en bacteriën die
schadelijk zijn voor het gewas.
De beste bestrijding is eerder al beschreven namelijk: voorkomen door wisselteelt.
Ook het vermijden van een te hoge mestgift (kunstmest, maar ook verse stalmest) draagt
hieraan bij (veel mest  veel blad hoge luchtvochtigheid  veel schimmels en bacteriën).
Bestrijden van ziekten op je tuin mag alleen maar met middelen die toegestaan zijn voor
particulieren. Let erop dat niets naar je buren mag waaien m.a.w. alleen bij windstil weer
toepassen. Met het oog op het milieu en de bijen op het complex is het dus beter om helemaal
niet aan chemische ziektebestrijding te doen.
Insectenbestrijding
Insectenbestrijding is op onze tuin zelden nodig. Rupsen kunnen even gemakkelijk met de
hand uit de kolen geplukt worden, coloradokeverlarven idem. Bonenluis kan lastig zijn en
verder is er witte vlieg in de kolen, die in de herfst massaal aanwezig kan zijn. Vele huis-tuin
en keukenmiddeltjes zijn vaak even effectief als chemische middelen uit de winkel.
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Ook hier mag je alleen middelen gebruiken die zijn toegestaan voor particulier gebruik. Denk
ook hier aan je buren bij toepassing ervan. Het effect van insecticiden op onze bijenkolonies in
de bijenschans is uiteraard veel directer.
Slakkenbestrijding
Slakken vormen vaak een groter probleem voor de tuinder dan insecten of ziektes. Vooral vlak
na zaaien zijn de plantjes erg gevoelig. Er zijn veel huismiddeltjes en methoden, maar de
meeste tuinders grijpen toch naar de blauwe korrels (verkrijgbaar in de winkel). Niet goed,
maar soms noodzakelijk.
Vogelbestrijding
De meest effectieve manier om vogels uit je gewas te weren, is het plaatsen van netten of
gaas. Informeer bij je medetuinders welke gewassen hier last van hebben.
3

Plantenkassen

Soorten kassen
Op de volkstuin onderscheiden we drie soorten kassen :
kweekkas: volledig gesloten kas tot max 2.40 m hoog van
aluminium of hout, met glazen of plastic ramen. De zon
verwarmt een kas heel snel zodat tomaten, paprika’s en
andere (sub)tropische
gewassen er goed kunnen
groeien. Deze kas moet
een puntdak hebben.
tomatenkas: een meestal rechthoekige kas, die aan één
kant open is (meestal oostwaarts gericht). De hoogte is
max 1.80 m. Voornamelijk voor tomaten, paprika’s en pepers.
Let op: Is de open kant van de kas op welke manier dan ook afsluitbaar of (gedeeltelijk)
gesloten dan wordt hij beschouwd als een kweekkas.
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koude kas: een meestal houten bak van max 80 cm hoog
met losse ramen van glas of plastic. In een koude kas kan
al veel eerder in het jaar geplant en geoogst worden,
omdat planten in de koude kas warmer staan en
enigszins beschermd zijn tegen de ergste kou.
Voor een koude kas heb je geen vergunning nodig. Wel is er een maximum aan het oppervlak
(10% van de tuinoppervlak, zie het schema op de volgende pagina).

Toegestane afmetingen van een kas
De maximaal toegestane afmetingen van een kas zijn afhankelijk van de tuingrootte.
In de tabel op pagina 14 zie je wat de afmetingen mogen zijn.
tuin
oppervlakte
200 m²

alleen kweekkas of alleen tomatenkas

indien gezamenlijk

koude bak

12 m² of 12 m²

Totaal 18 m²

20 m²

(max 12 m² per kas)
100 m²

12 m²of 12 m²

Totaal 12 m²

10 m²

50 m²

4 m² of 4 m²

Niet toegestaan

5 m²

25 m²

Niet toegestaan

Niet toegestaan

2,5 m²

Vergunning
Om een kweek- of tomatenkas te mogen bouwen heb je een vergunning nodig. Deze vraag je
aan bij de KweekKasCommissie (kkc@vtv-huizen.nl ). Hiertoe dien je een ingevuld formulier in
(zie de website van de vereniging: https://www.vtv-huizen.nl/index.php/formulieren), een
schets van de toekomstige kas met de afmetingen en een situatieschets waar de kas in de tuin
gepland is.
Let op ! je mag pas beginnen met bouwen nadat de formele toestemming is verkregen.
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Aanhangwagens
Het is niet toegestaan om op je volkstuin een aanhangwagen te stallen.
4

Het volkstuincomplex

Jouw tuin is onderdeel van een groter geheel: het volkstuincomplex.
Dat zijn niet alleen 154 tuinen, maar er zit nog een hele vereniging aan vast.
Hieronder lees je meer over een aantal onderdelen:

Winkel
In het verenigingsgebouw bevindt zich ook een winkel. Vrijwilligers verkopen daar
tuinbenodigdheden zoals tonkinstokken, gronddoek, pot/tuingrond en nog veel meer.
In principe is de winkel in het groeiseizoen open op zaterdagochtend (9.30-12.30 uur),
dinsdagmiddag en donderdagmiddag (van 14.30-15.00 uur).
Zaaizaad, plantuien en pootaardappelen zijn aan het eind van het jaar, via een bestellijst, te
verkrijgen. In de winter verkoopt de winkel mest, die met een platte kar en tractor voor je tuin
wordt gereden.
De winst van de tuin komt volledig ten goede aan de vereniging .
Drainage
Onder het complex zijn bij de aanleg drainagebuizen ingegraven. Ze lopen van oost naar west
en zijn om de 10 m geplaatst op een diepte van 60 cm. Als je goed kijkt zie je dat in de
slootranden elke 10 m een buis uitsteekt. Deze drainagebuizen zijn zeer belangrijk voor het
afvoeren van overtollig water. Het betekent dat je niet zomaar dieper dan 60 cm moet graven
in je tuin (bv om plantenresten te begraven ) zonder te weten waar de drainagebuis in je tuin
loopt. Ook het slaan van palen voor bv een kas moet met beleid gebeuren om geen
drainagebuizen kapot te maken.
Merk je dat je een buis kapot hebt gemaakt, geef het dan aan bij iemand van het bestuur.
Samen kunnen we de buis repareren. Maar als je het gat dichtgooit en doet alsof je neus
bloedt, dan hebben jij, mogelijk je buren en alle volgende tuingeneraties na jou last van
wateroverlast.
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Zo mogelijk worden eens per jaar alle
buizen door vrijwilligers doorgespoten. Dit
is een zwaar, nat en tijdrovend karwei.
Maak het die ploeg niet nog moeilijker
door de slootkant te verwaarlozen, de
eindbuis onvindbaar te maken of door
zoveel rotzooi langs de sloot te
verzamelen, dat niemand er meer langs
kan.

Sloten
Het complex is volledig omgeven door een dijk. Het tuincomplex ligt dieper en vormt eigenlijk
een soort badkuip. De enige manier om teveel aan regenwater weg te krijgen is door het weg
te pompen aan de Friesewal-kant.
Links en rechts van de hoofdingang bevinden zich de slootuiteinden met de hoofdpomp en een
reservepomp.
Deze pompen kunnen alleen hun werk doen als de sloot schoon is en voldoende diep. Als je
een tuin aan de slootkant hebt moet je daarvoor zorgen. Laat je de sloot vol groeien of dicht
slibben, dan benadeel je alle tuinders stroomopwaarts omdat hun overtollig water dan niet
goed weg kan. Houd er wel rekening mee dat in verband met de Wet Natuurbescherming er
geen onderhoud uitgevoerd mag worden van 15 maart tot 1 juni.
Ook bij droogte heeft iedereen profijt van de sloten. Het water kan naar behoefte ingelaten
worden vanuit de singel om zo de droogte enigszins de baas te kunnen.
Het waterbeheer gebeurt door vrijwilligers.
Paden en grasranden
De paden worden regelmatig bedekt met schelpen om onkruidgroei tegen te gaan. Toch
moeten de paden, vooral langs de grasranden, regelmatig geschoffeld worden om het complex
er netjes uit te laten zien. Elke tuinder is verantwoordelijk voor zijn helft van het pad dat aan
zijn tuin grenst.
Als je telkens langs de grasranden schoffelt en het onkruid verwijdert, ontstaat een “greppeltje”
aan de kanten. Hierin groeit onkruid weer gemakkelijk, zodat je bezig kunt blijven. De
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oplossing is om ook midden in het pad te schoffelen en met de verkregen schelpen/grondmix
het greppeltje op te vullen.
De grasranden worden regelmatig door een vrijwilliger gemaaid. Niets is zo ergerlijk dan
wanneer er rotzooi in de vorm van stenen, afval of tuinvuil op de grasrand ligt. Dit kan de
grasmaaier beschadigen, daarom moet de maaier er omheen rijden. Zorg dus dat de grasrand
langs het pad altijd schoon is.
Gazons rondom het tuincomplex
De gazons rondom het complex worden gemaaid door een vrijwilliger van de tuin. Uiteraard
mag je er op een zonnige dag picknicken of je stoel plaatsen, maar het is niet toegestaan om
de gazons te gebruiken als (tijdelijke) opslag- of stortplaats of wat dan ook. Dit geldt ook voor
de dijk aan de westkant van het complex.
Fruitbomen
De fruitbomen langs de paden zijn in beheer van de vereniging. Ga niet op eigen houtje
snoeien in de bomen. Dit gebeurt door vrijwilligers als het seizoen er rijp voor is.
Het fruit van de bomen wordt in eerste instantie geplukt door de tuinders, grenzend aan de
boom. In onderling overleg kunnen zij ook anders besluiten. Overtollig fruit graag naar het
verenigingsgebouw brengen waar het verder verspreid wordt.
Gevallen fruit op het pad is “vogelvrij”, wat rest moet tijdig verwijderd worden door diezelfde
tuinders.
Walnoten
De walnoten mogen vrij geraapt worden. Let wel: geraapt en niet door de boom te schudden,
erin te klimmen, met lange stokken te slaan of met wat dan ook te gooien.
De parkeerplaats
Auto’s en motorfietsen mogen het terrein op, tot en met de parkeerplaats, maar niet op de
schelppaden. Normaal zijn er voldoende parkeerplaatsen, maar op een zonnige dag in het
voorjaar kan het wel eens druk worden. Het teveel aan auto’s zal snel de parkeerplaatsen van
de buren bezetten. Dit wordt door hen niet op prijs gesteld. Voorkom ergernis door lekker op
de fiets te komen. Dit geldt ook voor open dagen, barbecues, plantjesdagen en dergelijke.
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Koffie en thee
We hebben een bijzondere
vereniging: tweemaal daags
om 10.30 en om 14.30 uur (‘s
zomer ook om 20 uur) staat er
een vrijwilliger klaar om voor
alle leden gratis koffie en thee
te zetten. Als de koffie klaar is,
wordt het aangegeven door
het luiden van een bel.
Dit gebeurt met een reden:
door de koffiemomenten ontstaat er een beter onderling contact tussen de leden en wordt het
verenigingsgevoel sterker. Maar niet als roddel en achterklap hoogtij vieren of als leden te
dominant overkomen. Houd het gezellig en spreek je medeleden aan als je je ergens aan
stoort.
Het gebouw
De vereniging is de trotse eigenaar van een schitterend verenigingsgebouw en wil dat graag
ook zo houden. Houd je s.v.p. aan de normale fatsoens- en huisregels.
Er zijn plannen om in dit gebouw ook cursussen en lezingen te geven. Dit wordt bekend
gemaakt via email, nieuwsbrief en website.
Berghokken
Wil je een berghok huren, stap dan naar de vrijwilliger die de uitgifte van de tuinen coördineert.
Deze persoon kan je een berghok toewijzen.
Hiervoor krijg je geen aparte brief of contract,
wel een extra vermelding van de huur van het
betreffende berghok op je eerstvolgende
factuur.
De berghokken kun je met een eigen slot
afsluiten zodat je tuinbenodigdheden er veilig
liggen. Het is niet toegestaan om deze boven
op het gaas van de hokken te leggen. Een
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uitzondering zijn bamboestokken, mits gebundeld en met een label voorzien van naam.
Veel mensen denken er niet aan, maar als iedereen het beetje onkruid voor zijn berghokken
weghaalt, ziet alles er veel netter uit!
De heggen langs de berghokken worden aan de buitenkant door vrijwilligers gesnoeid. Het is
aan de aangrenzende tuinder om de binnenkant te snoeien.
Centrale bergplaats
Bij de parkeerplaats is een afgesloten centrale bergplaats. Hier bewaart de vereniging haar
grotere spullen. Ook heeft een groenbedrijf in dienst van de gemeente er haar opslag van
materiaal. In de winter wordt de mest daar opgeslagen. Het is beslist niet de bedoeling dat je
daar je afval dumpt. De vereniging doet veel, maar jouw afval wegbrengen is daar niet bij, dat
moet je zelf doen.
Het toegangshek
Het centrale toegangshek is overdag de gehele dag open, maar ‘s avonds doet de laatst
vertrekkende auto het hek dicht. Dit is belangrijk, want we krijgen ‘s nachts wel eens
ongewenste bezoekers op het complex. Wees niet bang dat je nog iemand op de tuin opsluit.
Van binnenuit kan het hek altijd met de draaiknop worden geopend.
Loop je ‘s morgens wel eens tegen een gesloten hek aan? Vraag dan een sleutel bij de winkel.
Deze krijg je dan tegen betaling van een
waarborgsom
Natuur op de volkstuin
Op het complex wordt geprobeerd de
natuur, waar het kan, te helpen. Er zijn
vogelkastjes geplaatst. Omdat er ook
ringslangen op het complex zijn, krijgen
die de mogelijkheid om in een broeihoop hun eieren te leggen. Deze broeihoop is NIET
bedoeld om er je tuinafval te storten. Bij de broeihoop is een boomgaard aangelegd. Het fruit
van deze bomen is voor de vereniging.
Achterin het complex bevindt zich op het gazon een bijenschans met een tiental bijenkorven.
Deze zijn voor ons als tuinder onmisbaar, omdat de bijen voor een goede bevruchting van de
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bloemen zorgen. De bijenkasten zijn in beheer van de vereniging tot bevordering van de
bijenteelt Laren-Blaricum.
5

De vereniging

De Volkstuinders vereniging Huizen is opgericht in 1979 en heeft haar eigen statuten,
huishoudelijk reglement en een tuinreglement.
Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt in principe jaarlijks
gehouden, meestal rond maart. In de ledenvergadering wordt het bestuur benoemd en bestaat
uit zeven leden met ee n minimum van vijf. De voorzitter, secretaris en penningmeester,
vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV. Ook
wordt hier o.a. de begroting en de contributie vastgesteld.

Zaterdagdienst en vrijwilligerswerk
Alle leden, jonger dan 70 jaar, zijn verplicht om minimaal eenmaal per jaar op een
zaterdagmorgen een tuindienst te draaien. Je mag een vervanger uit je eigen kring hiervoor
inzetten als je zelf niet kunt. In deze zaterdagdienst worden algemene klussen uitgevoerd ten
diensten van de vereniging. Denk aan paden, die niet aan tuinen grenzen schoffelen, heggen
snoeien, tuinen leegruimen, die onbeheerd zijn achtergelaten, enz. Aan het eind van het jaar is
er een speciale woensdagdienst voor mensen die nooit op zaterdag kunnen.
Wil je geen zaterdagdienst uitvoeren of wil je je meer inzetten voor de vereniging? Geef je dan
op als vrijwilliger in een van de vele commissies. Er is voor elk wat wils zodat iedereen zijn
talenten kwijt kan en zodat onze vereniging beter kan draaien. Vraag hiernaar bij een van de
bestuurders.
Eenmaal per jaar wordt voor de vrijwilligers een gezellige avond georganiseerd.
De verschillende commissies en werkgroepen
Net als iedere ander vereniging kan de VTV-Huizen niet zonder vrijwilligers. De volgende
onderdelen worden door deze vrijwilligers gerund. Als je je betrokken voelt bij een van deze
groepen, meldt je dan bij het bestuur.
beheer gebouw

schoonmaakgroep
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tuinwinkel

koffiediensten

technische dienst

vastgoedbeheer

grondbewerkingen door tractor

tractortransport

kascontrolecommissie (benoeming ALV)

communicatie

uitgifte nieuwe tuinen

begeleiders zaterdagdienst

begeleiding nieuwe tuinders

natuurgroep

kweekkascontrole

schouw tuinen

heggen snoeien

paden en gazons

snoeien/hakselen

drainagegroep

6

Onze buren

De vereniging probeert altijd om zoveel mogelijk rekening te houden met onze buren.
Dit heeft diverse redenen.
Ten eerste omdat het onze buren zijn en het niet de bedoeling is dat zij last hebben van onze
volkstuinactiviteiten.
Ten tweede omdat we ze nodig hebben. In het verleden heeft de gemeente ooit plannen
gemaakt om huizen te bouwen op onze volkstuin. Wie stonden als eerste op de barricaden?
Onze buren!
Door te zorgen dat ons complex met al de tuinen er netjes bij ligt houdt de vereniging rekening
met de buren.
Door:
o controle op het aantal, grootte en vorm van de kassen
o controle van de staat van de tuinen
o controle op onderhoud aan sloten en paden
Overlast beperken door:
o niet voor 8:30 uur of na 20 uur te werken met motoren (bv tractor, waterpomp)
o geen parkeeroverlast te veroorzaken op de Friesewal
o ‘s avonds bij het toegangshek niet luid afscheid te nemen van elkaar na gedane
tuinarbeid
o ‘s avonds op je tuin niet luidruchtig met je tuinvrienden te converseren.
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7

Tot slot

Het bestuur van de vereniging hoopt dat je vele jaren met plezier gaat tuinieren op ons
complex. Hopelijk helpt dit boekje je een beetje op weg bij je eerste, ongetwijfeld, lasti jaren.
Heb je suggesties hoe het beter kan? Schiet een van de bestuursleden aan en doe je zegje. of
nog beter : meld je aan bij een van de commissies of werkgroepen zodat onze vereniging nog
beter gaat draaien.
Kijk eens in de bijlagen voor handige tips op tuingebied.

BIJLAGE 1
Het exact uitzetten van paden en regels
Wil je echt haakse paden op je hoofdpad
uitzetten? Gebruik dan de “3-4-5 methode”:
Zet een stok bij de plaats waar je je paadje
haaks op het hoofdpad wilt hebben. Dit is punt
A. Meet 4 meter langs het hoofdpad af en
plaats daar een stok. Dit is punt B. Meet nu
vanaf punt A 3 meter af met een touw en trek
een stukje cirkel waar punt C ongeveer moet
zijn. Ga nu naar B en doe hetzelfde maar met 5 meter. Waar de twee stukjes cirkel elkaar
raken is punt C en deze is exact haaks op punt A.
Maak je, in dit vroege stadium, nog niet druk over hekjes, grensafscheidingen, pergola’s,
mooie composthopen enz. Dat komt later wel. De hoofdzaak is dat je snel daadwerkelijk in de
tuin kunt zaaien, planten en schoffelen. Bedenk, hoe eerder je hiermee begint, hoe eerder je
het onkruid de baas kunt zijn en hoe meer kans je hebt om als tuinder het eerste jaar
succesvol te overleven. Teveel nieuwe tuinders haken af, omdat ze, na een achterstand,
“achter het onkruid aan schoffelen”.
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BIJLAGE 2
Het planten in driehoeks-verband
Heb je gewassen, die je op een wat groter
oppervlak uitplant, bv aardappelen of
aardbeien, dan kun je ruimtewinst en ander
voordeel creëren door in driehoeks-verband
te planten.
Op de meeste zaaiverpakkingen staat een
geadviseerde onderlinge afstand vermeld,
bijvoorbeeld 40 cm. Door regels van 40 cm
uit te zetten en gerekend vanaf het hoofdpad
telkens op 40cm te planten/zaaien heb je je
oppervlak keurig verdeeld in een vierkants-verband. Maar als je bij de tweede en alle andere
even regels niet begint op 40cm maar op 20 cm en pas daarna telkens 40cm afmeet, krijg je
een driehoeks-verband.
Dit geeft twee voordelen:
– Je hebt een ruimtewinst van ongeveer 15% zonder extra onderlinge concurrentie. Met
andere woorden : je kunt uitgaan van 35 cm binnen en tussen de regels ipv 40 cm waardoor je
meer planten per m? kunt zetten.
– Je planten zullen de grond eerder “sluiten” waardoor ze het onkruid beter de baas kunnen.
Dit scheelt schoffelen.
Dit alles komt omdat planten van bovenaf gezien cirkelvormig groeien waardoor je in een
vierkants-verband veel ruimteverlies hebt. Vergelijk het met het plaatsen van losse
sjoelschijven in een sjoelbak: je krijgt de meeste schijven in de bak als ze per rij om en om
geplaatst worden, niet als ze in de lengte en in de breedte op dezelfde afstand staan.
BIJLAGE 3
Tuinnummering
Je hebt je eigen tuin gekregen met het daar bijbehorend nummer. Hieronder volgt een uitleg
hoe de nummering tot stand komt. Kennis hiervan kan heel handig zijn als je een bepaald
tuinnummer zoekt.
Om te beginnen zijn in het verleden de tuinen met nummer 1 en nummer 20 opgeheven. Deze
bestaan dus niet meer.
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De nummering begint dan ook met tuin nr. 2 in de NO-hoek aan de Gooimeer-kant en gaat tot
nr. 19 in de richting van de Friesewal. De nummering gaat verder met tuin 21 vanaf de
Gooimeer-kant tot tuin154 in de ZW-kant. Het betekent dat als je vanaf het Gooimeer in de
richting poort loopt, de nummering links en rechts altijd oploopt.
Een heel nummer betekent meestal een 200m² tuin. Zie je de toevoeging A, B of C dan gaat
het om een tuin van 100m². Is de grens Oost-West, dan ligt de tuin met toevoeging A altijd aan
de Gooimeer-kant. Is de grens Noord-Zuid (alleen voor tuinen aan de “kopse” kant) dan ligt de
A altijd aan het hoofdpad. Dit geldt ook voor 50m² tuinen met de extra toevoeging 1 of 2 .
Zie het voorbeeld op de laatste pagina ter verduidelijking.
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Genoemde bronnen (laatst bezocht februari 2020)
https://www.buitenlevengevoel.nl/moestuin- planten-in-het-najaar/
https://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/wat-kun-je-het-najaar-zaaien-en-planten
https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/vruchtwisseling/
https://www.tuinen.nl/combinatieteelt-in-de-moestuin/
Bronvermelding afbeeldingen
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Foto’s complex
Gereedschappen
Woelvork
Familie Solanacea

https://vtv-huizen.nl
https://bosenbongers.nl/over-schoppen-of-batsen/
https://hartwijk.com/product/talen-tools-grondwoeler-8712448281508/
https://steemit.com/agriculture/@dennisharley/global-solanaceaevegetable-seeds-market-2018-size-share-demand-and-analysis-2023
Familie Alliacea https://www.voedselallergie.nl/laatste-nieuws/879-overgevoeligheidvoor-knoflook-en-ui-niet-te-onderschatten.html
Familie https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25193
Kruisbloemigen
Familie Legimunosea https://www.mooiemoestuin.nl/groenteteelt/peulgewassen/peul-en-erwt/
Radijs en rammenas https://stadstuinieren.nl/moestuintips/herfstradijzen/
Kweekkas https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/een-kas-aanschaf/
Tomatenkas https://www.koopjetuinkas.nl/tuinkassen/foliekassen
Koude kas https://www.dewiltfang.nl/tuinkassen/accessoires/voor-rondom-de-kas/
Haaks pad https://docplayer.nl/7842392-Terrassen-paden-kluswijzer.html
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