
 

 

1 TUINENSCHOUW 

Er is vrij recent weer een tuinschouw gehouden op het complex aan de 

Binnenweg. Ik zal meteen beginnen met het goede nieuws. We werden 

namelijk erg blij van de algehele indruk van de tuinen     . De meeste 

leden zijn lekker bezig en hebben de boel volledig onder controle. We 

vinden het ook heel mooi om te zien dat iedereen op zijn eigen manier 

bezig is met onze mooie hobby. Dit loopt van natuurlijk tuinieren met 

veel gemulchte bodems tot de meer traditionele tuinen. Gelukkig is het 

allebei goed en mag iedereen daarin zijn eigen keuze maken. 

Ik wil je graag vertellen wat een tuinschouw is, waarom we dat doen en 

wat onze bevindingen waren.  

Huishoudelijk reglement 

Het begint zoals bij zoveel zaken binnen een vereniging met de regels 

zoals deze staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Bij de 

tuinschouw wordt een tuin dan ook beoordeeld aan de hand van het 

huishoudelijk reglement. In hoofdstuk 4 staat beschreven welke regels 

er gelden t.a.v. het gebruik en het onderhouden van de tuin, welke 

gewassen mag je verbouwen en welke regels gelden er voor.  

Lees dit hoofdstuk zelf nog eens door om verrassingen te voorkomen. 

Je vindt het huishoudelijk reglement op het leden deel van de site bij 

de documenten 

(http://www.vthouten.nl/data/documents/Huishoudelijk-

reglement.pdf). 

Een paar artikelen vinden we erg belangrijk en hier wordt bij een 

tuinschouw dan ook extra op gelet.  

• Artikel 4.1.b; Een lid mag geen overlast veroorzaken aan andere 

leden. Het is daarom niet toegestaan te zaaien, poten of te planten 

langs de tuinscheiding/paden. Daarbij moet een minimale afstand van 

25 à 30 cm in acht worden genomen en schoon worden gehouden. 

Wat betekent dit? Iedereen moet de rand aan de buitenkant van zijn of 

haar tuin schoonhouden zodat er geen overlast ontstaat. Maar in dit 

artikel staat dus ook dat langs de tuinscheiding een strook van 25 tot 30 

cm vrij moet worden gehouden.  

Houdt iedereen zich hieraan? Nee, eerlijk gezegd niet.  

Hebben we hiervoor waarschuwingen gegeven aan leden? Nee, 

meestal niet. Wat we hierbij belangrijk vinden is dat je er eerst als 

buren samen uit moet zien te komen. Heb je geen last van de planten 

van de buren of heb je er samen goede afspraken overgemaakt dan is 

er voor ons geen reden om leden erop aan te spreken. Een ander 

verhaal wordt het als je overlast veroorzaakt of er met de buren niet 

uitkomt en deze gaan klagen bij de tuincommissie of het bestuur. Dan 

zullen we je vragen om de tuinscheiding vrij te maken en te houden.  
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• Artikel 4.3.d; Woekerende of uitzaaiende 

onkruiden moeten stelselmatig worden verwijderd. Als 

VTH-tuinder moeten wij bewust rekening houden met 

natuur- en milieuaspecten. Daarom mogen onkruiden 

uitsluitend mechanisch (met schoffel, hak etc.) worden 

bestreden. Het is uitdrukkelijk verboden 

onkruidbestrijdingsmiddelen (bijv. Topgun, of 

Roundup) te gebruiken. 

Waarschijnlijk is dit voor de meeste leden wel 

duidelijk. Je moet de planten die zich via zaad 

verspreiden of die via de wortels woekeren 

verwijderen en je mag hierbij geen onkruidverdelgers 

gebruiken.  

Geldt dit artikel voor alle planten? We kijken met 

name naar de planten die in algemene zin op een 

moestuin worden gezien als onkruid. Denk dan aan: 

zevenblad, brandnetel, winde, paardenbloemen, 

allerlei grassoorten, distels, etc… Maar, het gaat niet 

alleen over onkruid. Klaprozen, vingerhoedskruid, 

kaardebol en goudsbloemen zaaien zich eenvoudig uit 

en kunnen daardoor ook overlast veroorzaken. 

Frambozen, bramen en druiven kunnen ook voor 

overlast zorgen als er niet tijdig wordt ingegrepen 

(bijvoorbeeld door te snoeien). 

 

Tuinschouw in de praktijk 

We (2 leden tuincommissie, 2 bestuursleden en 1 lid) 

hebben op woensdag 21 juli een rondje gemaakt over 

het complex en de tuinen beoordeeld. Daarbij hebben 

we onderling de nodige discussie gehad over wat 

onkruid is en wanneer veroorzaakt iemand nou 

daadwerkelijk overlast?  

Er was gelukkig maar een handjevol tuinders die we 

een bericht hoefden te sturen om ze aan te sporen de 

tuin op orde te brengen. De meeste tuinen worden 

dusdanig onderhouden dat er geen waarschuwing 

hoeft worden gegeven. 

Wat bij veel leden echter niet op orde is zijn de 

buitenranden van de tuin. Hier groeit bij velen het 

nodige onkruid of er steken takken over het hek. 

Vooral bij bramen en frambozen levert dat veel 

overlast op voor de mensen die de paden maaien. 

Deze tuinschouw hebben we hiervoor alleen in 

ernstige gevallen waarschuwingen verstuurd. Bij de 

volgende tuinschouw in september zal hier strenger 

naar gekeken worden. 

 

Oproep aan alle leden 

1. Ga eens voor je tuin staan en kijk zelf eens kritisch 

naar je tuin. Wat vind je er nou zelf van? Is dit netjes 

genoeg of is er ruimte voor verbetering? Vind je al dat 

gras op je tuin echt nodig of verbouw je op dat stukje 

toch liever iets eetbaars?  

2. Ga met elkaar in gesprek over de planten langs de 

tuinscheiding. Heb je last van planten van je buur? 

Meld dit dan in eerste instantie bij hem of haar en los 

het samen op.  

3. Maak de buitenrand van je tuin en de 

tuinscheiding met de buren onkruidvrij. We zagen met 

name veel winde, handjesgras (bedankt Bart) en 

zevenblad. Haal ook overhangende takken weg en 

houd de frambozen, bramen en druiven in bedwang. 

4. Laat geen rommel of vuilniszakken met afval op je 

tuin liggen, waardoor ongedierte een mooie 

schuilplaats vindt. Haal later in het jaar ook alle 

pompoenen van je tuin en laat deze niet liggen als voer 

voor de ratten. Dit geldt trouwens voor alle oogst. 

 

Tot slot nog een positief geluid en ik denk stiekem dat 

ik dan namens ons allemaal spreek.  

 

Ik ben altijd supertrots en blij als ik over één van de 

complexen loop. Ze zien er mooi en verzorgd uit en je 

voelt dat we met zijn allen, allemaal op onze eigen 

manier, heel veel plezier aan onze hobby beleven.  

 

Groetjes, Michel 

2 VRAAG EN AANBOD 

2.1 SNOEIEN VAN DE KERS 
Ik wou graag advies over het snoeien van twee 

kersenbomen, dat moet vóór september gebeurt zijn. 

Weet jij wie daar verstand van heeft en wellicht kan 

adviseren? 

Met vriendelijke groet  

Henk Schoenmakers Tuin B50b 

2.2 GASTHEER/ GASTVROUW 5 SEPTEMBER 
Een verzoek bereikte het bestuur van onze vereniging. 

"Struinen in de Tuinen op 5 september.  

Tijdens dit festival toveren we de mooiste en meest 

bijzondere buitenlocaties in de gemeente Houten om 

tot openluchtpodium voor één dag. Op de 

zondagmiddag speelt er op al die locaties dan een 

artiest (muziek, toneel, poëzie, dans of cabaret) drie 

keer maximaal een halfuur een (semi)akoestische set. 

Bezoekers aan het festival stellen zelf hun route 

samen. Het gaat om kleine groepjes per keer, dus het 

is volledig corona-proof.  



Het leek mij erg leuk om bij jullie in de volkstuinen ook 

een act te programmeren." 

 

Als bestuur hebben we gedacht dat dit heel leuk is om 

aan mee te doen en wij moesten ons snel aanmelden. 

Het kost ons niets, want koffie en koek wordt door de 

organisatie geregeld. 

 

Er zijn echter enkele mensen nodig om de act op te 

vangen en het publiek de weg te wijzen naar de plek 

op het complex waar het wordt gehouden.  

 

Hier mijn vraag: wie wil meehelpen als gastvrouw/heer 

op deze middag? 

 

Aanmelden kan bij Peter de Klein 

tuincomm.VTH@gmail.com 

3 OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER 

In september, de traditionele tijd van de oogst, Wordt 

er door onze activiteitencommissie een heel leuk 

oogstfeest georganiseerd.  

Er is gevraagd om een bijdrage voor dit feest. Een 

bijdrage in de vorm van 

- Soep of ingrediënten voor de soep 

- Salades of ingrediënten voor salades 

- Hartige taarten/quiches 

- Buitenspelletjes voor kinderen 

Meld je bij oogstfeest.vth@gmail.com 

Ook aanmelding voor je aanwezigheid is noodzakelijk. 

Ook dit via dit mailadres.  

 

4 AARDBEIEN 

Na de oogst volgt een stukje onderhoud. In deze 

NIEUWSBRIEF lees je tips! 

 

5 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de dag dat u bent 

ingeroosterd? Meld dit dan bij de 

tuincommissie en spreek een andere dag 

af.  
 

 

naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

Alan S. B-148 07-08-21

Elberse P.W. B-144 07-08-21

Korpershoek R.A. B-152A 07-08-21

Marsen T.M. Theo B-146A 07-08-21

Zwartenkot R. B-145 07-08-21

Delft H. van Henny B-048 14-08-21

Dool J. van den B-047A 14-08-21

Hoeneveld H. B-045A 14-08-21

Levoye J.G. Jacqueline B-047B 14-08-21

Swaluw J.M.H. van  der B-044B 14-08-21
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