
Spelregels en gedrag volkstuinen de smalle steeg   
 

Waarom spelregels?  

Dit zijn uiteindelijk onderlinge afspraken om elkaar zo min mogelijk in de weg te zitten (geen 

overlast) en het complex schoon te houden en er minder werk is voor de vereniging ten aanzien van 

onderhoud, opruimen en dergelijke. 

De spelregels zijn er vanuit de statuten en Huishoudelijk regelement maar ook vanuit de 

gemeentelijke  voorwaarden voor ons complex. Zie ook bepalingen in die stukken op onze website. 

Onderstaande spelregels zijn dan ook daar een uitvloeisel en beschrijving van. Daarnaast dienen 

afzonderlijke tuinen zonder veel inspanning en/of kosten naar een nieuw lid te kunnen overgaan. We 

kunnen er niet van uitgaan dat onze beheerder deze opruimt en dit blijft doen. De spelregels gaan in 

per 1 januari 2020. U kunt bestaande zaken gedurende het jaar 2020 aanpassen. Daarom verzoeken 

we alle tuinders om te gaan tuinieren met als leidraad de onderstaande punten. Het hele complex 

moet onderhoudsvriendelijker worden. Hoe en wat men wil tuinieren mag men zelf weten.   

Hieronder de belangrijkste spelregels die gelden op ons tuinencomplex, een en ander op verzoek van  

leden voor meer duidelijkheid en meer communicatie.  

Gebaseerd op 4 pijlers: Schade aan de vereniging,  Veiligheid, Overlast, en Orde en netheid. 

Schade aan de vereniging: 

-Het is niet toegestaan grond aan te voeren naar het tuinencomplex zonder uitdrukkelijke 

toestemming van het bestuur. Dit In verband met vervuilde en/of vuile grond. Er mag ook geen 

grond worden afgevoerd. 

-U mag geen stenen, kiezelstenen of grind en dergelijke aanvoeren naar de tuin.   

-Het is niet toegestaan zelfaangelegde vaste ondergrondse waterleiding naar aftappunten op uw tuin 

te hebben.  

-Bij vertrek uit de vereniging en van de tuin dient u uw tuin altijd schoon achter te laten. 

-U dient uw tuin zelf te bewerken. U mag uw tuin niet voor lange tijd door een ander laten verzorgen. 

Bij ziekte of iets dergelijks kunt overleggen met bestuur.  

-Het is niet toegestaan tegels en stenen op te slaan in uw tuin. Alleen de stenen die worden gebruikt 

voor een pad\stapstenen en dergelijke mogen. Teveel/overschot aan stenen dient u zelf af te voeren 

naar de Dar.  

-Er mogen geen bomen op de tuin staan die hoog worden zoals berken, wilgen, populier, coniferen 

en dergelijke. Alleen laagstam fruitbomen zijn toegestaan.  

-Heeft u stenen nodig voor bv een pad,  in een huisje of stapstenen, overleg dan met de beheerder of 

die er nog heeft alvorens ze te kopen of van elders te halen.  

-Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan.  

-Draai de kraan dicht na gebruik en sproeien. Niet sproeier aanzetten en dan weggaan. 

-Sproei beperkt zodat anderen ook druk genoeg hebben op hun tuin.  

-Gebruik uw tuin niet als opslagplaats voor spullen die niets te maken hebben met moes- en siertuin.  

  

Veiligheid 

het hek moet altijd gesloten worden als u komt of weggaat. 

-er mag geen asbest worden gebruikt, indien aanwezig dan moet worden verwijderd. 

-U mag geen dieren houden op het complex. U mag uw hond aangelijnd meenemen naar de tuin 

maar als mensen overlast ervaren van uw hond dan dient u deze ook aangelijnd te laten in de tuin.  

-Onbevoegden hebben geen toegang tot het complex. Heeft u bezoek dan bent u verantwoordelijk 

voor hun gedrag. 



-U mag de tuin van een andere tuinder niet zonder toestemming betreden. 

-Er mag geen los glas in de tuin staan, ook niet opgestapeld. 

-Bouwvallige tuinhuisjes en kassen dienen te worden verwijdert of opgeknapt. In geen geval 

doorverkocht/gegeven worden aan een andere tuinder op ons complex. 

-Overnachten op de tuin is niet toegestaan. 

-Er mag geen open vuur worden gemaakt op uw tuin, wel een barbecue. 

-Neemt u kinderen mee, dan bent u zelf verantwoordelijk voor hun wel en wee.  

 

Overlast 

-Onkruid moet tijdig worden gewied en verwijderd. Tuin grenzen dient u minstens 30 cm vrij van 

onkruid te houden. Uw planten/onkruid mogen niet voor overlast voor uw buren of vereniging 

zorgen.  

-Binnen 50 cm van de tuingrens mogen geen vaste planten worden gezet. Bv geen struiken, geen 

bramen, geen druiven e.d. Deze moeten ruim op uw eigen tuin staan en geen overlast voor buren of 

vereniging zorgen. Uw tuingrenzen mogen geen overlast veroorzaken voor buren of vereniging. Het 

hekwerk van de vereniging mag niet begroeid worden.   

-Er mogen ook geen aanpassingen worden gedaan aan het hekwerk van de vereniging. U mag het 

bijvoorbeeld niet weghalen, groter maken of er zaken aan vastbinden. 

-Mais en bonenstaken en dergelijke dienen in de breedte van uw tuin gezet te worden zodanig dat er 

geen zon weggenomen wordt bij uw buren. Zeker nergens op de tuingrens. 

-Bomen (laagstam fruitbomen) dienen zo geplaatst te worden dat er geen overlast is voor de buren. 

Door bijvoorbeeld door overhangende takken. U dient die zelf te onderhouden en te snoeien. 

-U dient het toilet van de vereniging netjes achter te laten na gebruik. 

-U bent verplicht berenklauwen in uw tuin te bestrijden. 

-Overhangende takken of struiken over uw tuingrenzen dient u te verwijderen. 

-Nieuwe bomen (alleen laagstam toegestaan) minimaal 1,5 meter van de tuingrens af. Bedenk dat de 

bomen groeien. Ze mogen maximaal 3 meter hoog worden. 

 

Orde en netheid 

-Houdt de paden rond uw tuin opgeruimd. 

-Bij vastgestelde diefstal volgt ontzegging van het lidmaatschap. 

-De tuin mag alleen gebruikt worden als moes en/of siertuin. 

-Wat u verbouwt is voor eigen gebruik. Er mag geen verkoop van op de tuin plaatsvinden. 

-Afscheidingen van de tuinen mogen niet hoger zijn dan 80 cm, behalve buitengrenzen van het 

complex zelf. 

-Afscheidingen van metaal of plastic of houten schutting en dergelijke zijn niet toegestaan. 

-Geen compostbakken langs het pad, geen bakken op hekwerken van de vereniging, bakken mogen 

natuurlijk wel maar binnen uw eigen tuin.  

-Uw tuinafval en ander afval brengt u zelf naar de Dar of u neemt het mee naar huis, in ieder geval 

niet vast op uw tuin laten liggen of ergens op het complex neergooien. 

-Voor afspraken ten aanzien van tuinhuis of kas en dergelijke zie ook elders op onze website 

daarover.  

-Zet geen planken, stenen of dakleer als afscheiding op de grenzen van uw tuin. 

-Ook uw compostbak dient netjes te zijn, geen afvalbak. Zie www.compost.nl hoe om te gaan met uw 

compost. Compostbak liefst achter in uw tuin, in ieder geval niet aan de grens met het pad. 

-Geen aardappelloof, tomatenloof en koolwortels op de compost maar afvoeren, in verband met 

verspreiden van aardappelziekte en knolvoet. In verband met aardappelziekte dient u wisselteelt toe 

http://www.compost.nl/


te passen. 

-Voor 1 januari 1 november dient uw tuin winterklaar te zijn. Dwz onkruidvrij, bonenstaken weg en 

tijdelijk kasjes opruimen. 

-Tijdelijke kassen van plastic dienen voor 1 januari verwijdert te zijn tot het voorjaar. 

-Het complex is geen parkeerplaats. U mag geen aanhangwagens en dergelijke op uw tuin en 

complex parkeren. 

 

Tot slot: 

Bovenstaande spelregels en afspraken maken integraal onderdeel uit van het contract met 

Gemeente Nijmegen, Statuten en huishoudelijk regelement.   

Dit is een lijst die kan veranderen in de loop van de tijd. Soms gaan er dingen weg en soms komen er 

dingen bij. 

Heeft u vragen en of tips of aanmerking, laat het weten aan het bestuur.    

 

        

Bestuur Toss        (versie 1 januari 2020)    


