
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Uitgave van de Amateur Tuinders Vereniging - Koedijk  

2022  

  



  2  

 

 

 

 

Gefeliciteerd!   

Je bent aspirant-lid geworden van de Amateur Tuinders Vereniging Koedijk (ATV-Koedijk) en 

hebt een tuin toegewezen gekregen op ons complex aan de Gaffelstraat of op ons complex 

aan de Achtergraft en je bent nu vast nieuwsgierig naar 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 allemaal aan de orde in dit boekje. Je leest daarnaast ook wat je als lid van de ATV-

Koedijk allemaal kán doen, wat je pas mág doen na toestemming en wat je móet doen.  

Beide complexen kennen namelijk verschillen als het gaat om de regels die er gelden en dat 

komt weer voort uit de geldende bepalingen die in het betreffende bestemmingsplan staan. Je 

kunt deze regels terugvinden in ons tuinreglement.  

  

Het werken in je tuin zal je zeker veel plezier geven. Je bent nuttig bezig in de buitenlucht en   

je ontmoet mensen die met hetzelfde bezig zijn. En, je oogst vers, gezond en bijzonder 

smaakvol voedsel. Maar, een tuin schept ook verplichtingen. Vergelijk het met het nemen van 

een huisdier. Heel leuk, maar je moet er wel goed voor zorgen. Ook als 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, dat 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, dan benadeel je je buren.   

  

Dit boekje is geschreven om je op weg te helpen met het tuinieren, om je wegwijs te maken 

binnen onze vereniging en te attenderen op een aantal onderlinge afspraken die wij met elkaar 

hebben gemaakt.   

Natuurlijk is het niet volledig, maar het helpt je hopelijk wel op weg.   

  

Het bestuur  

https://atvkoedijk.nl/website/images/files/reglementen/Tuinreglement%202019.pdf
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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  

a. Heb je een welkomstbrief ontvangen van de vereniging?  

Dan weet je zeker dat je bent ingeschreven als lid van de ATV-Koedijk.   

b. Heb je het huurcontract getekend voor je tuin?   

Zolang dat niet is gebeurd, ben je officieel nog geen huurder!  

Vraag erom bij de penningmeester van de vereniging; hij beheert namelijk de 

ledenadministratie van onze vereniging.   

c. Heb je een sleutel(s) ontvangen? 

Daarmee kun je de poort op het complex aan de Gaffelstraat en het clubgebouw 

openen.   

d. 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   

De tuinen op het complex zelf zijn alleen toegankelijk voor de huurders (hun partners en 

eventuele kinderen).  

Het complex is overdag vrij toegankelijk voor iedereen die langs wil komen om een kijkje 

te nemen of een praatje te maken. Het is toegestaan om je hond aangelijnd mee te 

nemen, maar uiteraard niet om je hond uit te laten.    

Bestuurders en commissieleden, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op tuinen, 

sloten en kassen, hebben wel altijd toegang tot alle tuinen.   

 

(Her)inrichten van je tuin   

Een nieuwe tuin kun je op twee manieren aanvaarden: “zoals die was” of geheel “zwart” 

opgeleverd (dat wil zeggen: gespit en/of gefreesd). 

In beide gevallen staat je meestal twee dingen te doen: het (her)inrichten van je tuin en deze 

plantklaar maken. 

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. 
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Denk bij het ontwerpen aan:   

• Waar wil je de groentebedden 

hebben? Wil je verhoogde 

plantbedden? 

Houd daarbij rekening met de 

wisselteelt (zie pagina 9) van 

diverse gewassen. 

• Maak de plantbedden ook niet te 

breed (max 1 m), zodat je er van 

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.  

• Waar komen de vaste planten en waar mogen (bessen)struiken en laagstam-bomen? 

Bomen groeien op onze tuin verrassend snel en dan kunnen ze hinderlijk in de weg 

staan. Struiken en bomen moeten op voldoende afstand van de grens met je buren 

staan om schaduwwerking bij de buren te voorkomen (denk hierbij vooruit: ook geen 

schaduwwerking wanneer ze groter worden). 

• Composthopen en opslag van 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, paden en de grens met je buren. De sloot/greppel en de paden 

moeten altijd voor onderhoud bereikbaar zijn.    

• Meestal is de eerste stap na het ontwerp om paden te maken m.b.v. terrastegels (30x30 

cm) of tuintegels (40x60 cm), gras of andere materialen; in onze reglementen lees je 

meer hierover.  



  6  

Tuinieren   

 

Grondbewerking   

Onkruidbestrijding is een van de belangrijke redenen om de grond in je tuin te bewerken. 

Met het handspitten keer je de grond om en komt het ongewenste gewas en het eventuele 

zaad diep in de grond te liggen. Het ongewenste gewas zal verteren, regenwormen ruimen 

de plantresten op en zetten het om in voedingsstoffen. 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 andere reden voor grondbewerking is het omwerken van mest of 

compost in de grond. Tenslotte maakt grondbewerking de grond ook luchtiger (zeker als je 

ook wat compost door de bodem werkt). En dat is weer goed 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!   

Loop alleen op de paden en zo min mogelijk op de los gespitte plantvakken.  

Overigens, een aantal leden laten door een andere manier van werken zien dat zwaar 

spitten of frezen niet altijd nodig hoeft te zijn. Maar het merendeel ontkomt er niet aan om 

te spitten en te schoffelen, vooral omdat wij op zeer vruchtbare, maar ook vette klei zitten, 

die na hevige regenval geleidelijk zal dichtslaan.  

  

Ken je “vijand”.  

Zorg dat je tijdens het spitten de wortels herkent van heermoes, (haag)winde, 

zevenblad en kweek; verwijder de wortels van deze planten zoveel als mogelijk is. 

Dit viertal heeft gemeen dat ze doorgroeien met een heel stelsel aan wortelstokken en, 

als je niet oppast, deze je hele tuin kunnen overnemen.  

Verwijder ook planten als 

de paardenbloem, distels 

en zuring voordat ze 

uitzaaien. 

Het is zinloos om te spitten 

zonder de onkruidwortels te 

verwijderen, want je maakt 

dan feitelijk de grond 

“plantklaar” voor deze 

ongewenste soorten en je 

eigen plantjes zullen het 

onderspit delven. Voer de 

onkruidwortels zoveel als 

mogelijk af of laat ze 

volledig uitdrogen alvorens 

te composteren.  
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Machinaal grond bewerken  -  het frezen 

Wil je of kun je niet spitten, dan kun je ervoor kiezen om je tuin vlak voor het tuinseizoen 

ca. 15 cm diep te laten frezen. Weet wel dat onkruidwortels in de grond blijven.  

Met frezen wordt de grond door een snel draaiende schoepen-as door elkaar gehusseld. 

Het eindresultaat is een mooi egaal 

zaaibed.  

 

Elk jaar gaat er ruim voor de aanvang van 

het tuinseizoen een mailbericht uit naar alle 

leden van onze vereniging met de vraag of 

je jouw tuin wilt laten frezen. Je kunt dan 

aangeven of je de hele tuin of slechts een 

gedeelte wilt laten frezen.  

Aan het laten frezen van je tuin zijn wel kosten verbonden. 

Het tijdstip van bewerken is afhankelijk van de grondtoestand (de grond mag niet te nat 

zijn) en beschikbaarheid van een onze vrijwilligers die met de apparaten kunnen en 

mogen omgaan. Manoeuvreren is moeilijk en zwaar werk, dus je tuin moet het liefst over 

de hele breedte toegankelijk zijn. Ook moet je tuin volledig vrij zijn van stenen, (stukken) 

stoeptegels, touw en dergelijke, omdat die de frees kunnen beschadigen.  

 

Andere manieren van grond bewerken   

In plaats van spitten kun je ook woelen of op een andere manier de 

grond “openen”.  

Dat doe je met een grondwoeler, cultivator of een grondklauw.  

Dit is een alternatief voor spitten en/of frezen, maar het effect op 

onkruiden en op doorluchting is minder en korter.   

 

 

Planten en zaaien. 
 
Zaaien kan op twee manieren: sommige planten zaai je rechtstreeks op het zaaibed in je 

tuin, andere kun je beter eerst thuis of in een kweekkas zaaien, verspenen en in kleine 

potten planten om ze een tijdje daarna in je tuin neer te zetten. 

Het planten van die voorgetrokken plantjes gaat het beste 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.  
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Kijk op de zaadpakjes of op internet hoe je moet 

zaaien en wat het juiste tijdstip is. Er zijn op het 

internet een groot aantal zaaikalenders te 

vinden. Op een zaaikalender staat wanneer je 

welk gewas precies kunt voortrekken of zaaien 

in de koude grond. 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.   

Om aan zaden te komen kun je aan het eind van het jaar bestellijsten invullen voor zaad- 

en plantgoed voor het hele jaar.  

 

Heb je geen zin in al dat gedoe met die zaadjes en 

potjes, dan kun je je plantgoed ook kant en klaar kopen 

bij een van de tuinverenigingen bij ons in de buurt, 

tuincentra of andere aanbieders.  Na de ijsheiligen 

wordt het veilig geacht om vorstgevoelige planten 

buiten te zetten.  

 

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. Het overwinteren van 

koolplantjes noemen wij 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 Planten in het najaar of hier Wat kun je in het najaar zaaien en planten 

Op de laatste site vind je ook artikelen die het tuinieren anders aanpakken dan de 

gemiddelde tuinder nu op het complex.   

https://www.buitenlevengevoel.nl/moestuin-planten-in-het-najaar/
https://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/wat-kun-je-het-najaar-zaaien-en-planten
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Wisselteelt  en combinatieteelt 

Van oudsher passen alle boeren over de hele wereld wisselteelt toe en dat is niet voor 

niets! Het telkens achter elkaar telen van hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond is 

vragen om ziektes en ellende; niet alleen bij jezelf maar mogelijk ook bij je buren. 

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, kolen 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 

passen. Voor ons volkstuinders geldt dat eens in de vier jaar aardappelen op dezelfde plek 

geteeld mogen worden. Wisselteelt is dus heel belangrijk! Zo belangrijk dat hierop wordt 

toegezien door de tuincommissie op beide complexen. 

Feitelijk geldt een verbod om aardappels te snel na elkaar op dezelfde plek te verbouwen 

maar 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. Hieronder staan 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: 

a. Wettelijk verplicht om wisselteelt toe te passen!   

b. 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.   

c. Een ander gevaar van het achter elkaar telen van 

Solanacea is dat de grond een bron wordt van 

Phytophtoraschimmels. 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.  
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Familie Kruisbloemigen (koolachtigen):  

alle koolsoorten, koolraap, koolrabi, meiknol, 

paksoi, radijs, rammenas en rucola.  

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 en een groot aantal andere peulvruchten.   

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 de vier genoemde 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 eens voor een uitgebreide beschrijving van wisselteelt in nog meer groepen op:  

Diana's mooie moestuin 

 

Combinatieteelt  

Het combineren van verschillende gewassen in de moestuin kan ook voordelen opleveren. 

Sommige gewassen groeien beter als ze bij elkaar gezet worden. Prei met 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: combinatieteelt in de moestuin. 

https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/vruchtwisseling/
https://www.tuinen.nl/combinatieteelt-in-de-moestuin/
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Bestrijding van ongewenste planten en vraat 

 

Bestrijding ongewenste planten   

Van alle ziekten en plagen zijn ongewenste planten, het “onkruid”, voor veel tuinders veruit 

het grootste probleem. In het hoofdstuk over grondbewerking is al gemeld dat 

grondbewerking veel te maken heeft met bestrijding van een grote groep ongewenste 

planten. Bij een juiste aanpak hoef je “onkruid” alleen in het beginstadium te bestrijden, 

daarna neemt een goed groeiend gewas die taak 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 “onkruid” zaad is heel fijn en de daaruit 

komende plantjes dus ook. Dat maakt pas uitgekomen “onkruid” zaad nauwelijks 

zichtbaar, maar het is dan extra gevoelig voor schoffelen. Is het plantje groter en heeft het 

al meer dan 3 blaadjes, dan is deze min of meer gevestigd en is het meteen beter bestand 

tegen schoffelen. Wanneer je schoffelt met droog weer zullen de los geschoffelde 

ongewenste plantjes snel verdrogen. 

 

Chemische bestrijding   

Op onze complexen is geen enkel chemisch bestrijdingsmiddel tegen ongewenste planten 

toegestaan, ook niet op paden en niet langs slootranden. 

Dit is gedaan met het oog op je buren (schade op het gewas door verwaaiing) en voor het 

milieu. Vooral sloten zijn heel gevoelig.   

In de praktijk betekent dat voor ons dus: schoffelen, schoffelen en nog eens schoffelen.   

 

Ziektebestrijding (en bemesting) 

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. Bestrijden van ziekten op je tuin mag alleen maar met 

biologische middelen die toegestaan zijn voor particulieren. Let erop dat niets naar je 

buren mag waaien dus 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 biologische ziektebestrijding te doen. 

 

Het vermijden van een te hoge mestgift (kunstmest, maar ook verse stalmest) draagt ook 

bij aan het voorkomen van ziekten! 

Bij (te) veel mest ➔ veel bladontwikkeling ➔hoge luchtvochtigheid ➔ veel schimmels en 

bacteriën. Wanneer je de bodemvruchtbaarheid toch op peil wilt brengen kun je het beste 

kiezen voor natuurlijke meststoffen als beendermeel of steenmeel. Steenmeel (lava- of 

basaltmeel) is gemalen niet verweerd gesteente. Na het aanbrengen van steenmeel in de 

bodem treedt versnelde verwering op waarbij minerale voedingsstoffen (bulk- en 

sporenelementen) voor het gewas zeer geleidelijk vrijkomen. 
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Andere voordelen zijn: 

• Stabiliseert de bodem-pH zonder de gebruikelijke uitstoot van CO2 ; steenmeel houdt  

het broeikasgas CO2 vast. 

• Verbetert de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem. 

• De productie van steenmeel kost minder energie dan die van kunstmest.  

• Steenmeel stimuleert het bodemleven, zorgt voor opbouw en stabilisatie van 

organische stof in de bodem en zorgt voor een betere natuurlijke weerstand van 

planten.  

• Steenmeel spoelt zelf niet uit en stimuleert ook geen uitspoeling van andere 

nutriënten. Dit maakt het mogelijk steenmeel voor meerdere jaren tegelijk toe te 

dienen.  

 

Bestrijding van insectenvraat   

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 biologische middelen uit 

de winkel. Ook hier mag je alleen biologische middelen gebruiken die zijn toegestaan voor 

particulier gebruik. Denk ook hier aan je buren bij toepassing ervan.  

 

Bestrijding van slakkenvraat   

Slakken vormen vaak een groter probleem voor de tuinder dan insecten of ziektes. Vooral 

vlak na het zaaien zijn de plantjes erg gevoelig. Er zijn veel huismiddeltjes en methoden, 

maar de meeste tuinders grijpen toch naar de korrels. Niet goed, maar soms noodzakelijk. 

Mijd als het even kan de klassieke korrels op basis van metaldehyde. 

Ze zijn giftig voor alle andere dieren.  

Neem dan liever slakkenkorrels op basis van ferrifosfaat (ijzerfosfaat). Die lijken minder 

kwalijk voor de nuttige dieren die slakken eten, zoals egels, padden, kikkers en allerlei 

vogels.   

Zitten er veel slakken in je tuin en word je langzaamaan moedeloos, investeer dan in 

aaltjes (nematoden). Je kunt ze online bestellen, je lost het pakje op in water en besproeit 

er de plek met de meest aangevreten planten mee. De aaltjes dringen de slak binnen en 

infecteren haar, waarna de veelvraat ondergronds sterft. 

 

Voorkomen van vogelvraat   

De meest effectieve manier om vogels uit je gewas te weren is het plaatsen van 

(vogelvriendelijke!) netten of gaas. 

Informeer bij je medetuinders welke gewassen hier last van hebben.   

 

In de detailhandel zijn verschillende soorten netten te koop. Gebruik bij voorkeur een zo 

‘vogelvriendelijk’ mogelijk net.  
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Op nevenstaande foto zie je een 

drietal verschillende netten.  

Het voorste net op de afbeelding is 

een nylon net met een 

enkelvoudige draad.  

Dit is een zeer ‘vogelonvriendelijke’ 

net waar vogels snel in verstrikt 

kunnen raken en zichzelf lelijk 

kunnen verwonden. 

 

De beide achterste netten zijn 

gevlochten (met een gebreide 

draad). 

 

Deze meer ‘vogelvriendelijke’ netten vallen als een een doek en is gemakkelijk weer op te 

ruimen zonder in de knoop te raken. Ze zijn veelal vervaardigd van zeer weersbestendig 

polyethyleen en daardoor vele jaren achtereen (her)bruikbaar. 

Nadeel is dat ze in aanschaf duurder zijn dan de meer ‘vogelonvriendelijke’ netten van 

nylon met een enkele draad.  
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Plantenkassen   

  

Kweekkas.  

Op de meeste tuinen van het complex aan de 

Gaffelstraat is een kweekkas toegestaan. Dat is 

een volledig gesloten kas 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.  

 

Platte bak. 

Een meestal houten of betonnen bak 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.   

 

 

Toegestane afmetingen van een kas  

Een kweekkas en platte bak moeten voldoen aan allerlei regels. Daarbij moet je 

bijvoorbeeld denken aan de maximaal toegestane oppervlakte van een kweekkas die 

afhankelijk is van de tuingrootte. Een kweekkas is alleen toegestaan op het complex aan 

de Gaffelstraat maar niet op alle tuinen.  

De geldende regels en bepalingen t.a.v. kassen kun je terugvinden in onze reglementen.  

Om een kweekkas te mogen bouwen heb je toestemming van het bestuur nodig.  

Daartoe dien je een bouwaanvraag in bij de secretaris van het bestuur met daarbij een 

tekening van de toekomstige kas met de afmetingen, een situatieschets waar de kas in de 

tuin gepland is en een aantal aanvullende gegevens. Meer hierover kun je terugvinden in 

onze reglementen. Let op; je mag pas beginnen met bouwen nadat de formele 

toestemming van het bestuur is verkregen.  



  15  

 

Het volkstuincomplex   

 

Eén vereniging op twee locaties 

Een stukje geschiedenis. Onze vereniging is in 1972 opgericht door een aantal 

hobbytuinders en ex-beroepstuinders die in die tijd vanwege de ruilverkaveling en de 

intredende landbouwmechanisatie hun bedrijf moesten beëindigen. In de periode 1972-

1982 tuinden wij op één tuincomplex aan het Daalmeerpad. In 1982 volgde, vanwege de 

voorgenomen woningbouw, een “gedwongen” verhuizing naar de huidige locaties aan de 

Gaffelstraat in de wijk ’t Rak (complex Zuid) en de Achtergraft in Koedijk (complex Noord).  

 

Beide complexen verschillen van elkaar op een aantal punten. Zo mogen er op het 

complex Noord, vanwege de bepalingen in het bestemmingsplan, geen hoge kweekkassen 

staan die op de meeste tuinen op het complex Zuid wel zijn toegestaan.  

Ook is er een duidelijk verschil in de grond, Noord zware klei, Zuid ook wel klei maar door 

het opspuiten van de grond een stuk losser. 

Ons verenigingsgebouw met kleine kantine, toiletgroep en berging (voor materieel en 

voorraad aan tuinartikelen) is te vinden op complex Zuid. Op complex Noord is een 

sanitaire voorziening met een eco-toilet, waar de leden tijdens het tuinseizoen gebruik van 

kunnen maken.  

 

Tuincomplex Gaffelstraat 

Het tuincomplex is voorzien van een afsluitbaar stalen hek om de toegang voor 

ongewenste bezoekers in de nachtelijke uren te bemoeilijken.  

Met de sleutel van de toegangspoort heeft u ook toegang tot het clubgebouw om bijv. 

gebruik te kunnen maken van het toilet. Houd het toilet netjes.  

Controleer wanneer u als laatste het terrein verlaat altijd of het clubhuis is afgesloten, sluit 

de deur van het clubhuis en beide poorten af.  

In het gebouw hangt een rooster betreffende de schoonmaak van de wc en keuken. Hier 

kunt u op zien wanneer het uw beurt is om schoon te maken. De vereniging zorgt voor 

schoonmaakmiddelen en toebehoren, u vindt deze in de keukenkastjes onder het aanrecht.  

 

Tuincomplex De Achtergraft 

Ook dit complex is afgesloten met een poort, mede om te voorkomen dat loslopende 

honden etc. het complex te makkelijk op kunnen lopen. U wordt verzocht dit hek af te 

sluiten wanneer u als laatste het complex verlaat.  

Sinds het voorjaar van 2021 heeft het complex een toiletvoorziening met een eco-compost  

toilet. De deur van het toilet kunt u openen met een sleutel. De sleutel treft u aan in een 

kluisje dat aan de zuidzijde van het gebouwtje is bevestigd. Het kluisje is te openen met 

een toegangscode. Houd het toilet netjes. Een eco-toilet is anders dan u (waarschijnlijk) 

thuis gewend bent. De gebruiksinstructie treft u aan in de toiletruimte. 
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Uw tuin 

Uw tuin maakt deel uit van complex Noord of Zuid. De tuin wordt, tenzij anders 

afgesproken, schoon en vrij van onkruid aan u opgeleverd. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap dient u de tuin ook weer zwart, dat wil zeggen: vrij van kweekkas, platte bak, 

verhardingen, terrasschermen, e.d. en onkruidvrij achter te laten. 

U betaalt een waarborgsom van €50,- aan de vereniging die geretourneerd wordt als u de 

tuin weer netjes oplevert, dit ter beoordeling van de tuincontrolecommissie. 

Op het complex aan de Achtergraft zijn drainagebuizen ingegraven. Ze lopen van noord 

naar zuid en zijn op een vaste onderlinge afstand van elkaar geplaatst op een diepte van 

60 cm. Als je goed kijkt zie je dat in de slootranden op regelmatige afstanden 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 of palen moet gaan slaan 

in je tuin zonder te weten waar de drainagebuis in je tuin loopt. Merk je dat je een buis 

kapot hebt gemaakt (je treft zand en geen klei aan tijdens het boren van gaten), geef het 

dan aan bij iemand van het bestuur. Samen kunnen we een plan bedenken om de buis te 

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.   

 

Grenst uw tuin aan een slootkant dan bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud van 

het talud (kort houden van riet en gewas). 

 

Het beplanten met in de omgeving 

passende planten of wilde bloemen is 

na overleg ook toegestaan (foto 

complex Achtergraft).  

Een aantal walkanten op het complex 

aan de Achtergraft wordt tijdens 

gemeenschappelijke werkdagen, onder 

het genot van een kopje koffie met 

gebak, gezamenlijk onderhouden. 

 

Een paar van onze huisregels 

Wij adviseren u om geen kostbare zaken op uw tuin achter te laten en uw kweekkas en/of 

gereedschapskist goed af te sluiten. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor vermissing of vernieling van uw eigendommen.  

Probeer allerlei vormen van overlast, als geluidsoverlast door verbrandingsmotoren van 

pompen, bosmaaiers, te luide radio’s, e.d. voor uw mede-tuinders en de buurtbewoners te 

voorkomen. Verbranden van afval is nooit toegestaan. 

De graspaden op de complexen worden regelmatig door vrijwilligers gemaaid. Niets is zo 

ergerlijk dan wanneer er rotzooi in de vorm van stenen, afval of tuinvuil op de grasranden 

ligt. Dit kan de grasmaaier beschadigen. Zorg dus dat de grasrand langs het pad altijd 

schoon is. Steek ingroei van het gras vanaf de graspaden regelmatig af langs je eigen tuin 

om het pad mooi recht te houden en knip zelf je graskantjes bij.  
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In onze reglementen treft u alle overige regels aan die gelden op onze complexen. 

Neem deze alstublieft een keer aandachtig door om overlast voor anderen te voorkomen! 

Winkel  

Op ons complex aan de Gaffelstraat bevindt zich de opslag van tuinbenodigdheden 

zoals tonkinstokken, broeidoek en -plastic, pot/tuingrond en dergelijke.  

Op de deur van de opslag is een prijslijst te vinden van de meeste artikelen. 

Wil je een artikel kopen meld je dan bij de tuinder op tuin 11; hij regelt de verkoop voor 

de vereniging. 

Aan het eind van het jaar wordt per mail een bestellijst naar alle leden verstuurd voor het 

bestellen van zaaizaad, plantuien en pootaardappelen. Bij die gelegenheid kunt u ook  

compost bestellen. Deze compost wordt, bij voldoende belangstelling, door de 

vereniging ingekocht en is van goede kwaliteit. Verkoop aan de leden gaat per 

kruiwagen (80 liter), tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 

De winst van de verkoop komt volledig ten goede aan de vereniging.  

 

Parkeren  

Auto’s, scooters en motorfietsen mogen op het complex aan de Gaffelstraat het terrein 

op, tot en met de parkeerplaats. 

Op complex de Achtergraft zijn auto’s op het hoofdpad van gras niet toegestaan.  

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het brengen van een grotere hoeveelheid 

grond of compost. Parkeren aan de Achtergraft is op normale werkdagen redelijk 

mogelijk, maar op een zonnige dag in het voorjaar, of in het weekend, kan het wel eens 

druk worden.  

Het teveel aan auto’s zal snel de parkeerplaatsen van de buurtbewoners bezetten.  

Dit wordt door hen niet op prijs gesteld. Voorkom ergernis door lekker op de fiets te 

komen.  

 

Natuur op de volkstuin  

Op het complex wordt geprobeerd de natuur, 

waar het kan, te helpen en broedsels van 

eenden en andere vogels niet te verstoren.   

 

Mede door zijn ligging treffen wij op het 

complex aan de Achtergraft regelmatig 

bezoekers als  

hazen, salamanders, e.a. aan. 
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De vereniging   

 

De Amateur Tuinders Vereniging Koedijk is in 1972 opgericht en heeft haar eigen statuten 

en huishoudelijk reglement met als bijlage een tuinreglement.  

De Algemene Leden Vergadering en het bestuur 

Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV wordt jaarlijks in 

het eerste kwartaal gehouden. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur 

verantwoording af aan de leden, wordt de jaarafrekening, de begroting voor het komende 

jaar en de contributie vastgesteld. Daarnaast worden voorstellen tot wijziging van de 

reglementen behandeld en bestuursleden en commissieleden benoemd. Meer hierover 

kunt u teruglezen in onze statuten.  

Het bestuur bestaat uit 5 leden zijnde de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

en daarnaast zijn er 2 algemene bestuursleden, die o.a. als aanspreekpunt voor complex 

Noord en Zuid optreden. 

 

Tuincontrolecommissie Zuid, Tuingroep Noord  

Onze vereniging heeft voor Zuid een tuincontrolecommissie en voor Noord een  

Tuingroep Noord. Deze commissies controleren gedurende het jaar regelmatig of onze 

leden zich aan de reglementen houden. 

De bevindingen worden vastgelegd in een schouwrapport. Geconstateerde afwijkingen op 

onze regels worden (doorgaans) schriftelijk kenbaar gemaakt met een verzoek om die 

punten binnen een bepaalde tijd te verbeteren of te verhelpen. Het komt ook voor dat de 

resultaten van de schouw daarnaast in een gesprek besproken en toegelicht worden. 

Als u onverhoopt door ziekte of een andere gegronde reden uw tuin kortstondig niet  

bij kunt houden meld dit dan bij een van de leden van de tuincontrolecommissie Zuid of 

leden van de tuingroep Noord, er zijn altijd wel mogelijkheden om dit op te lossen.  

Als u op een langere vakantie gaat is het raadzaam om een tijdelijke vervanger te zoeken 

die de tuin op orde kan houden.  

 

Vrijwilligerswerk 

Net als iedere andere vereniging kan de ATV-Koedijk niet zonder haar vrijwilligers. 

Binnen onze vereniging zijn naast de tuincontrolecommissie Zuid en de tuingroep Noord 

nog een aantal andere commissies actief. Dit zijn de commissie van beroep en de 

kascommissie. De leden van het bestuur en de leden van de commissies doen het werk 

dat zij verrichten op vrijwillige basis. 

Daarnaast zijn er een groot aantal andere onderdelen die door vrijwilligers uit ons midden 

worden gerund. Als jij je betrokken voelt bij een van deze werkzaamheden of groepen, 

meld je dan aan bij de secretaris van het bestuur, alleen op die manier kunnen wij de 

vereniging in stand houden. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

• Bestuurswerk (benoeming door ALV) 

• Werkzaamheden in een van de commissies (benoeming door ALV) 

• Beheer en onderhoud aan onze gebouw(en) 
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• Schoonmaakwerkzaamheden 

• Maaiwerkzaamheden en andere werkzaamheden op onze complexen 

• Onderhoud van het machinepark 

• Tuinwinkel; coördinatie jaarlijkse bestellingen 

• Machinale grondbewerking (voor onze leden) 

• Aanspreekpunt voor belangstellenden, tuinverhuur en uitgifte nieuwe tuinen  

• Begeleiding nieuwe tuinders  

• Kweekkascontrole (veiligheid) 

• Redactioneel werk. 

   

Daarnaast zijn alle leden, jonger dan 70 jaar, verplicht om op een aantal dagdelen per jaar 

te helpen bij algemene onderhoudswerkzaamheden op onze complexen. 

Voor de schoonmaak van het verenigingsgebouw worden de leden van complex De 

Gaffelstraat ingeroosterd. Het rooster treft u aan in het verenigingsgebouw. 

 

Tot slot 

Het bestuur van de vereniging hoopt dat je vele jaren met plezier zult tuinieren op ons 

complex. Hopelijk helpt dit boekje je een beetje op weg bij je eerste, ongetwijfeld, lastige 

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 start een werkgroep op 

zodat onze vereniging nog beter gaat draaien.   

En kijk eens in de bijlagen voor handige tips op tuingebied.   
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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”:   

 

Figuur 1; begin met het neerzetten van een paaltje (A) op het punt waar u de haakse 

hoek wilt maken met het (hoofd)pad (de blauwe lijn in onderstaande figuur).  

Figuur 2; cirkel met een meetband (net als met een passer) een lengte van drie 

eenheden af (bijvoorbeeld 50 cm, totaal dus 150 cm) langs het hoofdpad.  

Zet daar een tweede paaltje (B).  

 

Figuur 3; cirkel met een meetband of touw vervolgens vier eenheden (totaal 200 cm) 

vanuit paaltje (A) en doe hetzelfde met vijf eenheden (250 cm) vanaf paaltje (B).  

Waar de cirkellijn van vier eenheden met de cirkellijn van vijf eenheden snijdt, zet u een 

derde paaltje (C). De lijn tussen paaltje  (A) en paaltje (C) staat nu haaks op het 

hoofdpad (met een hoek van 90 graden).  

 

Maak je in dit vroege stadium overigens nog niet al te druk over hekjes, 

grensafscheidingen, 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”.   

 

Wanneer je na verloop van tijd toch graag een afscheiding wilt plaatsen, bespreek dat dan 

eerst met je buren en lees de reglementen er even op na om kennis te nemen van de 

regels waaraan een afscheiding moet voldoen.    
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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 40cm. 

Door regels van 40cm 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 20cm 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 35cm binnen en tussen de regels i.p.v. 40cm 

waardoor je meer planten per m² kunt zetten.   

• Je planten zullen de grond eerder “sluiten” waardoor ze het onkruid beter de baas 

kunnen. En dat 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.   
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BIJLAGE 3 

Tuinnummering   

Je hebt je eigen tuin gekregen met het daar bijbehorend nummer. De plek van je tuin op 

het complex kun je terugvinden op onderstaande plattegronden. 
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