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TUINREGLEMENT 

ARTIKEL 1 

Het Tuinreglement is een uitwerking van de statuten en het huishoudelijk reglement ten aanzien 

van het onderhoud van de tuin en het (toestaan van) toezicht daarop. 

Elke lid dient ervoor te zorgen dat: 

a. Zijn/haar zijde van het pad langs zijn/haar tuin (tot aan het midden) steeds behoorlijk 

onderhouden is. 

b. Bij de ingang van de tuin een brievenbus staat die voldoet aan de volgende eisen: Op de 

brievenbus moeten zijn/haar naam en tuinnummer duidelijk zichtbaar staan en de 

brievensleuf moet tenminste 25 cm zijn.  

c. Er minimaal 1 compostbak/container op de tuin aanwezig is. Als de composthoop op minder 

dan vijf meter afstand van de sloot staat, dan dient deze te worden afgedekt, om te 

voorkomen dat met het regenwater bemest water in het oppervlaktewater komt.  

d. Bomen en struiken dusdanig van omvang en hoogte zijn dat er geen gevaar of overlast voor 

zichzelf en/of andere tuinders ontstaat. 

ARTIKEL 2- Winterovernachting 

1. In de periode van 1 april tot 1 oktober kunnen leden in het huisje op te tuin slapen. Buiten 

deze periode is overnachten alleen bij uitzondering mogelijk na toestemming van het bestuur. 

Deze toestemming moet per jaar opnieuw worden aangevraagd.  Uitzondering hierop zijn de 

weekenden en de schoolvakanties buiten het tuinseizoen. 

2. Indien een lid zich niet heeft gedragen conform de voorschriften van de vereniging en hiervoor 

door het bestuur minimaal éénmaal een boete heeft opgelegd gekregen in het voorafgaande 

zomer- of winterseizoen, kan het bestuur toestemming voor winterovernachting weigeren.  

ARTIKEL 3 

Het is niet toegestaan: 

a. Greppels langs de paden te graven die buiten de eigen tuingrens liggen. 

b. Buiten de tuin of in sloten vuilnis, afval, onkruid, planten en dergelijke te storten, behalve op 

de door het bestuur aangewezen plek en, indien van toepassing, op de daartoe aangewezen 

tijdstippen. 
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c. Afrasteringen te verbreken of te beschadigen, piketpalen te verwijderen of te verplaatsen. 

d. De tuinen van andere leden ongevraagd of zonder toestemming te betreden of er 

werkzaamheden te verrichten, tenzij er sprake is van een calamiteit.  

e. Kennisgevingen, drukwerken enz. op het complex aan te plakken of te verspreiden zonder 

voorkennis van het bestuur. 

f. Een mesthoop of mestput te hebben. 

g. Het tuincomplex of eigen tuin te betreden of te verlaten anders dan via de daarvoor bestemde 

paden. 

h. In het water rondom de tuinen te varen of aan te leggen met boten, vlotten e.d. 

i. De tuin en opstallen te gebruiken voor grootschalige opslag of stalling waardoor bewoning van 

het huisje bij voorbaat onmogelijk is.  

j. Te vissen zonder in het bezit te zijn van de wettelijke vergunningen; bij het vissen dient met 

zich te houden aan de reglementen voor de binnenvisserij. 

k. Bomen en struiken, (houtopstanden) die vallen onder de Bomenverordening Amsterdam 2014, 

te kappen of te kandelaberen zonder voorafgaand advies van de Bomencommissie en 

toestemming van het bestuur (Het bestuur is van rechtswege de aanvrager van de 

vergunning). 

l. Gifstoffen als herbiciden, fungiciden en insecticiden en andere chemische middelen te 

gebruiken. Het bestuur stelt een lijst met verboden middelen samen die ze jaarlijks publiceert. 

ARTIKEL 4- Hinderlijk geluid en werkzaamheden met apparaten 

1. Het is de leden en anderen op hun tuin aanwezigen niet toegestaan voor zijn omgeving 

hinderlijk (al dan niet elektrisch versterkt) geluid te produceren. 

2. Van 1april tot 1 oktober is het niet toegestaan aggregaten te gebruiken of werkzaamheden uit 

te voeren met apparaten die worden aangedreven door een elektrische- of 

verbrandingsmotor, tenzij hiervoor schriftelijke ontheffing het bestuur is verkregen. Het 

bestuur geeft deze toestemming slechts in uitzonderingsgevallen.  

3. Uitzondering: In deze periode is het wel toegestaan om op zaterdag en dinsdag tussen 09.00 

uur en 12.00 uur te werken met licht mechanisch elektrisch gereedschap en om aggregaten te 

gebruiken. 

ARTIKEL 5- Gebruik van leidingwater en afsluiten waterleiding 

1. Het is niet toegestaan roekeloos om te gaan met leidingwater, of dit te gebruiken voor het 

besproeien van de tuin of het vullen van zwembaden en bijvullen van vijvers.  
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2. Aan het eind van het seizoen dient men de hoofdkraan van de waterleiding af te sluiten. 

Herstel van de schade die is ontstaan door verzuim hiervan, is voor rekening van het 

betreffende lid. Naast de kosten voor het schadeherstel kan het bestuur aan het betreffende 

lid een boete opleggen. 

ARTIKEL 6- Open vuur en barbecue 

1. Open vuur, het verbranden van afval of takken al dan niet in vuurkorven is verboden. Het 

gebruik van een barbecue is alleen toegestaan wanneer deze bij de buren geen overlast 

oplevert en wanneer er door het gebruik geen brandgevaar ontstaat. 

ARTIKEL 7- Afvoer huisvuil 

1. Gedurende het seizoen moet klein huisvuil in gesloten plasticzakken op de daarvoor door het 

bestuur vastgestelde plaats van het complex worden afgevoerd. Buiten het seizoen dient het 

afval door de leden zelf afgevoerd te worden.  

2. Grof huisvuil, zoals meubilair etc. dient door de leden zelf afgevoerd/weggebracht te worden 

en dus niet op de plaatsen voor klein huisvuil gedumpt te worden. 

ARTIKEL 8 -Afvoer takken en compost van de tuin 

1. Takken kunnen op door het bestuur aan te geven tijd en plaats gebracht worden. Kluiten en 

stronken worden gescheiden van de takken aangeleverd.  

2. Tuinafval dient op eigen tuin gecomposteerd te worden. Het overschot kan op een door het 

bestuur aan te wijzen tijd en plaats worden gebracht.  

3. Het storten van het tuinafval in de containers voor huisafval is niet toegestaan.  

ARTIKEL 9- Voertuigen 

1. Het is niet toegestaan het complex met motorvoertuigen te berijden. Van voertuigen met 

hoorbare hulpmotor dient de motor uitgeschakeld te zijn. Het gebruik van elektrisch 

aangedreven (stille) fietsen en scooters is toegestaan 

2. Op het hele complex geldt voor alle voertuigen een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur 

(stapvoets).  

3. Als uitzondering op lid 1 kan het bestuur toestemming geven om voertuigen voor 

gehandicapten, zoals gesloten buitenwagens (bijvoorbeeld Canta’s) en scootmobielen op het 

complex te gebruiken. Het bestuur geeft alleen toestemming indien het lid een geldige 

medische verklaring volgens de op dat moment geldende wettelijke regeling kan overleggen. 

4.  Om de paden vrij te houden dienen deze voertuigen op de eigen tuin geparkeerd te worden, 
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waarbij het lid verplicht is om, indien van toepassing, een oliedichte verharding aan te brengen 

ter grootte van het betrokken vervoermiddel. Bij verkoop dient deze parkeerplek te worden 

verwijderd.   

5. Na toestemming van het bestuur mogen motorvoertuigen ten behoeve van 

onderhoudswerkzaamheden op het complex rijden.  

ARTIKEL 10- Dieren 

1. Het is leden toegestaan maximaal twee huisdieren op de tuin te houden. Deze moeten op het 

algemene terrein aangelijnd zijn. Pluimvee is verboden. 

2. Alleen na schriftelijke toestemming van het bestuur zijn meer huisdieren toegestaan. 

3. Huisdieren die overlast veroorzaken, worden niet toegestaan. Deze dienen op aanwijzing van 

de vakvertegenwoordiger of het bestuur onmiddellijk van het complex te worden verwijderd. 

4. Alleen na schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan kooien voor het houden 

van een hond of kat in de tuin te plaatsen. 

5. Leden dienen ervoor te zorgen dat loslopende huisdieren hun tuin niet kunnen verlaten. 

ARTIKEL 11- Aanbod diensten, goederen en waren 

Het is voor iedereen verboden private commerciële activiteiten uit te voeren op het complex. Het 

Bestuur kan hier in individuele gevallen anders over besluiten. 

ARTIKEL 12- Hagen en afscheidingen 

1. Hekken of andere niet-natuurlijke afscheidingen tussen de tuinen en langs de paden mogen 

niet hoger zijn dan 100 cm.  

2. Takkenwallen zijn als tuinafscheiding toegestaan. In verband met brandveiligheid kunnen er 

door het bestuur extra regels worden opgesteld voor het plaatsen van de takkenwallen. 

3. Beplanting dient minimaal 30 cm uit de afscheiding gezet te worden.  

4. Haagvorming is mogelijk tot een maximale hoogte van 1.80 m.  

5. Aanwijzingen van de vakvertegenwoordiger en/of het bestuur over de hoogte van 

afscheidingen en/of snoeien dienen binnen 14 dagen opgevolgd te worden.  

6. Als het lid daaraan geen gehoor geeft, zal de opruiming van hekwerken, bomen en planten e.d. 

door het bestuur op kosten van het betrokken lid worden uitgevoerd.  

7. Hoge begroeiing die toetreding van het daglicht in andere tuinen verhindert, dient in 

samenspraak met de buren teruggesnoeid te worden zodat de overlast verminderd wordt. Bij 

mogelijke geschillen beslist het bestuur. 
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ARTIKEL 13 

Indien een klacht of mededeling aan het bestuur het onderhoud van de tuin of sociale omgang op 

een tuinvak betreft, dient eerst overleg plaats gevonden te hebben met de vakvertegenwoordiger. 

ARTIKEL 14 

1. Melding: Elke tuinder is verplicht om in het tuinseizoen (vooraf) aan het bestuur te melden dat 

er één of meerdere personen komen logeren (maximaal vier personen met een maximale duur 

van drie weken).  

2. Aanvraag vergunning: Ingeval de tuinder niet zelf aanwezig is, is het overnachten van derden 

in het tuinseizoen niet toegestaan. Het bestuur kan hier na schriftelijke aanvraag 

(logeervergunning) van afwijken. Het bestuur kan toestemming weigeren indien er in het 

verleden door de tijdelijke gebruikers overlast is veroorzaakt.  

3. Buiten het tuinseizoen is verblijven op de tuin door tuinders en logees, slechts toegestaan na 

schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur geeft slechts in uitzonderingsgevallen 

toestemming voor een langduriger verblijf dan de maximale duur van drie weken. 

ARTIKEL 15 

1. Het is verboden zich geheel ontkleed, zichtbaar vanaf het tuinpad, in de eigen tuin te 

bevinden.  

2. Het is verboden zich geheel of gedeeltelijk ontkleed op het algemene terrein en in de 

verenigingsgebouwen te begeven. 

ARTIKEL 16  Bomen 

De Vereniging is gehouden aan bovenliggende wetgeving over bomenbeheer 

In dit geval: De Bomenverordening 2014 (van kracht sinds 2016) van de gemeente Amsterdam 

 
1. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur, houtbestanden, die in de ter 

beschikking gestelde tuin staan, te kappen of te kandelaberen. 

2. Dit betreft houtbestanden, die vallen onder de Bomenverordening  Amsterdam. 

a. Bomen waarvan de stam (op 130 cm. hoogte vanaf de grond gemeten), een doorsnede 

van meer dan 10 cm of een omtrek van meer dan 31 cm. heeft. 

b. Struiken die vertakkingen hebben die (op 1.30 m. hoogte vanaf de grond gemeten), een 

doorsnede hebben van meer dan 10 cm of een omtrek van meer dan en 31 cm.  

3. Kappen van deze houtbestanden na het afgeven van een kapvergunning vindt alleen in de 

periode van 1 februari tot 15 maart plaats. 
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a. Noodkap is hierop de enige uitzondering. 

4. De kosten voor het aanvragen van de vergunning zijn voor de vereniging, De kosten van het 

kappen en afvoeren zijn voor de tuinder.  

5. De tuinder is verplicht tot herplant van een boom waarvan de stam tussen de 18 tot 20 cm 

omtrek heeft op 100 cm vanaf de grond gemeten, of tot het planten van 2 grote struiken, op 

eigen kosten. Is herplant in eigen tuin niet mogelijk of niet gewenst, dan betaald zij/hij aan de 

vereniging een bedrag van 150 euro per te kappen houtbestand voor het herplantfonds 

Linnaeus.  

6. Wordt een boom of struik die valt onder de Bomenverordening 2016 Amsterdam zonder 

toestemming van het bestuur, dus zonder vergunning gekapt, dan wordt de tuinder beboet en 

melding gedaan bij de Groenbeheerder van de Gemeente.  De hoogte van dit boete bedrag 

wordt door de leden tijdens de ALV jaarlijks vastgesteld. De consequenties van de melding bij 

de Gemeente worden doorbelast aan de betreffende tuinder. Recidive leidt conform de 

statuten tot aanvraag royement. 

7. Daarnaast blijft ook het genoemde onder lid 5 van kracht. 

ARTIKEL 17  Aanwezigheid van Cannabisplant (wietteelt)  

De vereniging is gehouden aan bovenliggende wetgeving (in dit geval: de Opiumwet (2019). 

 
De Vereniging verplicht zich iedere aanwezigheid van deze plant in een door haar aan een lid ter 

beschikking gestelde tuin, aan te melden bij de politie.  

De politie /gerechtelijke macht bepaald of de aanwezige planten: 

• Vernietigd worden en of er wordt overgegaan tot vervolging en strafoplegging voor eigen 

gebruik of voor handel. 

Slechts het overleggen van een rechtelijke uitspraak met een beroep op Noodweer inzake de 

Opiumwet artikel 3 voorkomt aanmelding door de vereniging bij de Politie. 

 
ARTIKEL 18  Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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