
10 jaar:

Iris van Swam
 Anita Lubberdink 

Anne Köiter 
Yvonne Kapelle 

Erik de Vries 
Wessel van Schooten 

Margaret Hölscher 
Rob Hennemann 
Loes Groeneveld

 Mario Griek 
Ferry Lausberg 
Nico van Putten

15 jaar: 20 jaar:

Mark Bosch
 J. Schreur 

Annika Maan 
Steffan Webel 
Mustafa Aydin

Dirk Gaasbeek
 Sahin Kardesseven 

Cihat Erkilic 
Annie Schreurs 

Liesbeth Langeveld 
Fred en Bettie van den Oever

25 jaar: 30 jaar:

Nuri Bekmezci 
Theo Hengeveld 
Wil Krechting 

Bart Braune

Lucy Glaap 
Hanna van Gellecum 

Ria Meijer

45 jaar:
Gerry Raats

Jubilarissen 2018:
GEFELICITEERD!!!!

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 19 maart 2018
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur
ALLE BELANGRIJKE STUKKEN voor de ALV STAAN IN DEZE UITGAVE!!!
 

Zondagmiddag 4 maart tussen
13 en 16 uur : uitgifte zaai- en
pootgoed

Locatie: de Blokhut
(clubhuis van de scoutinggroep
St. Christoforus,
Monnikensteeg 4, Arnhem
bereikbaar met buslijn 7,
uitstappen
halte Drie Gasthuizen)

Data tuinkeuringen:

1e keuring: 9 tot en met 19 april      
 
2e keuring: 22 juni tot en met 1 juli
 
3e keuring: 31 aug tot en met 9 sept
 
4e keuring: 2 tot en met 11 nov

Volkstuindersvereniging Arnhem -  jaargang 40 - nummer 1 - winter/lente 2017/18



In onze Knollentuin

Voorwoord van het bestuur

Allereerst wenst het bestuur alle tuinders een prachtig nieuw tuinjaar! Dat alles wat we zaaien, ook opkomt en tot volle wasdom
groeit tot uiteindelijk een mooie oogst. En dat we ook dit jaar weer kunnen genieten van de mooiste plekken van Arnhem.
Anders dan gebruikelijk heeft u afgelopen midwinter geen Knollentuin ontvangen. We hadden hoegenaamd geen kopij. Het
Lentenummer dat normaliter rond 20 maart zou verschijnen met de traditioneel de vergaderstukken voor de Algemene Leden-
vergadering (die altijd op de laatste maandag van maart wordt gehouden) zou dit jaar veel eerder moeten verschijnen: we
hebben de ALV op 19 maart 2018 gepland. Zodoende ontvangt u nu een extra dik ‘winterlentenummer’. Met de uitnodiging voor
de ALV!
 
Voor de komende ALV ziet u dat we vacatures hebben. Allereerst is de secretaris aftredend, zijn tweede termijn van 3 jaar zit
erop. Verderop in dit blad ziet u een oproep met taakomschrijving. Daarnaast zoeken we voor de Commissie van Beroep twee
afgevaardigden, iemand vanuit complex Parkweg en iemand vanuit complex de Kweek. Er zijn ook weer wat (reserve-)Tuinkeur-
ders nodig. Tot slot wordt elk jaar iemand voor de Kascommissie gezocht, die dan twee jaar deze taak vervult. Zonder de vrij-
willigers die zich op een of andere manier voor de vereniging inzetten, kunnen we niet tuinieren.
 
Ik zie u graag op de Algemene ledenvergadering!
Saskya Kamps, voorzitter

VACATURE SECRETARIS

Hoofdtaak van de secretaris is het be-
heer van de ledenlijst. Deze ledenadmi-
nistratie is het hart van de vereniging.
Die toont welke tuinen bezet zijn, welke
vrij zijn of vrijkomen. Met dit overzicht
werken de complexvertegenwoordigers,
de penningmeester, de beheerder van de
wachtlijst en de redactie van de Knollen-
tuin. Die administratie moet dus altijd
kloppen.

Vervolgens is de secretaris het aan-
spreekpunt voor de leden. Hij of zij be-
antwoordt vragen of stuurt ze door naar
de andere bestuursleden. Ook vragen
van buiten bereiken de vereniging door-
gaans via de secretaris.

De belasting van die taken – ledenadmi-
nistratie en aanspreekpunt – zit hem
naast de tijd die je er aan kwijt bent
vooral in het feit dat het klussen zijn die
nooit ophouden. Daarbij moet je ze se-
cuur uitvoeren en werkt het, is mijn erva-
ring, beter wanneer je ze meteen uitvoert
dan wanneer je ze opspaart. Daarbij
weten niet alle leden altijd evenveel
waardering op te brengen voor de werk-
zaamheden die je verricht; soms is een
dikke huid geen luxe.

Tot slot notuleert de secretaris de ALV en
werkt zijn of haar aantekeningen uit tot
een verslag.

Ik heb het bestuur van de VtvA leren
kennen als een plek waar bestuursleden
de ruimte krijgen, en nemen, om hun
kwaliteiten zo in te zetten dat zij de ver-
eniging dienen op een manier die goed
bij hen past. Daarbij is het een groep
aardige en betrokken mensen met wie
het goed samenwerken is.

Doordat ik deze taken een aantal jaren
heb uitgevoerd, heb ik heel veel tuinders
leren kennen. Daar heb ik doorgaans
veel plezier aan beleefd. En ook die en-
kele keer dat ons contact stroef begon,
kwam het uiteindelijk eigenlijk altijd
goed.

Ik wil jullie graag bedanken voor het in
mij gestelde vertrouwen en wens de
volgende secretaris alvast veel succes.
 
Met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden

2



UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG  19 maart 2018

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017

3. Jaarverslag van het bestuur 2017 en Jaarplan 2018

4. Financieel verslag 2017
 - Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2019

5. Samenstelling bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers.

Aftredend is secretaris Peter van der Gulden. Bij het ter perse gaan van deze uitnodiging heeft zich 
nog geen kandidaat voor deze vacature gemeld..

6. Rondvraag

7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
    
De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl   kunnen de stukken ook per mail aan u
worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

PAUZE

Na de vergadering zal hovenier Tinka Chabot, die een tuin heeft op complex Braamberg, een voordracht 
houden over snoeien.



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2017  

Aanwezig: 59 leden waarvan 3 bestuursleden. Afmelding ontvangen van Wietske Hofstee, Marijke Mink, Anne 

Cardinaals, Hennie Mones, Ilse Vonder. 

1. Opening. De voorzitter heet de leden welkom op de 57ste vergadering van de vereniging. Zij staat kort stil bij hen die 

dit jaar zijn overleden. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen.

3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 4 april 2016 leidt tot de volgende toevoegingen:

– De term ‘parkkwaliteit’ wordt toegelicht.

– De onderste strook van complex Bosweg is inmiddels schoongemaakt en zal door de gemeente worden onderhouden. 

De haag aan de onderzijde zal door de vereniging worden aangevuld met nieuwe planten.

– De mededeling dat meidoorn ziektes zou verspreiden blijkt loos alarm. Zolang de heg tijdig wordt geknipt opdat hij niet

in bloei komt, zijn de risico's gering. Er wordt op gewezen dat tuinders om deze reden de heg aan de binnenzijde dienen 

bij te houden en de haag vrij moeten houden van prikkeldraad; dat maakt snoeien immers lastig.

– Er wordt een korte toelichting gegeven op het lopende asbestonderzoek van de gemeente.  

– Twee kleine wijzigingen in het tuinreglement worden genoemd: 

a. het toegestane oppervlak met gras is verhoogt van 10% naar 15%;

b. de mededeling ‘asbest toegestaan mist goed bevestigd‘ dient te worden geschrapt.

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 2016

De penningmeester (Peter de Jong) is wegens beëindiging van zijn lidmaatschap na enkele maanden tussentijds 

afgetreden. Zijn taken zijn sindsdien overgenomen door Bernard van der Lucht, waar nodig bijgestaan door Anjo de Jong 

die voorafgaand aan Peter de Jong penningmeester was.

De penningmeester bedankt Anjo voor zijn steun en licht het verslag toe.  

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.

5. Verslag van de Kascommissie

Klaas van der Hoek licht toe wat het werk van de penningmeester inhoudt waarna de kascommissie verklaart dat de 

penningmeester zijn zaken goed op orde heeft en het bestuur decharge wordt verleend.

6. Begroting

De penningmeester stelt voor de contributie niet te verhogen en de bijdrage voor het grondgebruik wellicht te verlagen.

Verder zal de penningmeester de kosten voor de afvoer van snoeiafval in de begroting opnemen.

Er worden vragen gesteld over de hoogte van de uitbetalingen uit het fonds schone tuinen. De inkomsten lijken groter 

dan de uitgaven, de post groeit. De penningmeester benadrukt het belang op dit punt het nodige achter de hand te



hebben. Vastgesteld dat de hoogte de uit te keren bedragen geen vaste formule kent; het is aan het bestuur de hoogte in

alle redelijkheid vast te stellen.

Besloten wordt het voorschot water met ingang van 2018 anders te berekenen. Niet langer zal dit voorschot jaarlijks 

worden vastgesteld aan de hand van het verbruik van het voorafgaande jaar; er komt een vast bedrag dat periodiek aan 

de realiteit zal worden aangepast.

Verder wordt besloten met ingang van 2018 de post sleutelgeld voor alle tuinders gelijk te trekken en wel op 5 euro. Zij 

die 25 euro (of een bedrag in guldens dat omgerekend gelijk staat aan 25 euro) hebben betaald, zal een korting van 20 

euro worden doorberekend op de jaarrekening 2018.

Voorts wordt besloten om het bedrag dat het bestuur mag uitgeven zonder raadpleging van de ledenraad tot een 

maximum per uitgave van 5.000,00 euro te beperken. Deze beperking geldt ook voor uitgaven die betrekking zullen 

hebben op (de verwijdering van) asbest.

7. Jaarplan 2017 – geen opmerkingen vanuit de vergadering.

8. Benoemingen – voor alle vacante posten bij commissies melden zich vrijwilligers:

a. Benoeming leden Kascommissie

Klaas van den Hoek treedt reglementair af; Bart Willem Leenders neemt zijn taak over. Martijn Scheerder blijft in functie.

b. Benoemingen bestuursleden

– Bernard van der Lucht wordt officieel tot penningmeester benoemd.

– De voorzitter, Saskya Kamps, wordt reglementair herbenoemd.

– De complexvertegenwoordigers Gerard Wiggers, Kemal Colgecen en Erik de Vries worden herbenoemd.

9. Wat verder ter tafel komt.

10. Rondvraag

– Er worden vragen gesteld over de keuring van de tuinen van nieuwkomers. Het bestuur meldt bij de jaarlijkse 

bestuursronde wederom deze tuinen nadrukkelijk in ogenschouw te nemen.

– Gevraagd wordt wat in het verslag van 2016 bedoeld werd met de mededeling dat de vereniging de biodiversiteit hoog

in het vaandel heeft. Gesteld wordt dat we hier onder verstaan: een rijkere variëteit dan grasland of bos.

– Gevraagd wordt of de parkeerplaatsen bij de verschillende complexen exclusief voor leden bestemd zijn. dat is niet het 

geval. Zij zijn voor algemeen gebruik; de grond hoort niet tot het door de vereniging gepachte oppervlakte.

– Afgesproken wordt dat het slot op de algemene toegang aan de bovenzijde van de Bosweg door de klussenploeg van 

de Bosweg zal worden vervangen.

– Benadrukt wordt dat illegale aansluitingen op de waterleiding niet zijn toegestaan en zullen worden verwijderd.

De vergadering wordt gesloten.



JAARVERSLAG 2017

ALGEMEEN

In 2017 bestond Volkstuinvereniging Arnhem (noord) uit 5 complexen met in totaal 375 volkstuinen, 

waarop door 371 tuinders en 79 medetuinders wordt getuinierd. Er kwamen in 2017 44 tuinen vrij. 

Vrije tuinen worden aangeboden aan de langst wachtenden op de wachtlijst. Deze lijst telt op dit 

moment (eindjanuari 2018) 84 namen. De 40 tuinders die de afgelopen 365 dagen een tuin kregen 

aangeboden, stonden gemiddeld ruim 16 maanden op de wachtlijst. Daarmee lijkt de lijn die vorig 

jaar al is ingezet, nl.  dat de lange wachtlijst en lange wachttijd waar de vereniging de afgelopen paar 

jaar mee kampte, beduidend te zijn teruggelopen.

BESTUUR

Het bestuur vergaderde 9 keer in 2017 met de complexvertegenwoordigers en nog drie maal met 

tuinders van respectievelijk de complexen Kweek en Bosweg. Met de gemeente is twee maal 

overlegd. Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod kwamen: onze klachten m.b.t. (nalatigheid van) 

maai- en kapwerkzaamheden, grondverschuivingen en ander mogelijk onderhoud rondom de 

complexen plus de voortgang van het onderzoek naar asbest.

De voorzitter van de Volkstuindersvereniging Arnhem is tevens voorzitter van de Stichting 

Samenwerkende Volkstuindersverenigingen Arnhem (SSVA). Deze koepel kwam in het voorjaar 

bijeen, waarbij presentatie van de bevindingen van het asbestonderzoek het belangrijkste 

agendapunt was. Daarnaast wordt het koepeloverleg voor uitwisseling van problemen en oplossingen

gebruikt – ook bij de andere verenigingen spelen zaken als diefstal en vandalisme, achterstallig en 

nalatig tuinonderhoud, wachtlijsten, veranderend verenigingsgevoel en hierdoor ook een andere 

aanpak van het vrijwilligersbeleid.

In juni heeft het bestuur haar jaarlijkse ronde over de complexen gelopen. Er wordt dan extra 

aandacht besteed aan de nieuwe tuinders. 

ASBEST

In het begin van 2017 werd door de gemeente Arnhem een grootscheeps onderzoek naar Asbest op 

complex Kweek uitgevoerd. Dit onderzoek is in de zomer afgerond en is gepresenteerd door aan de 

koepelvergadering van Volkstuinverenigingen. Ook bij een aantal andere verenigingen zijn opstallen 

met asbest. De gemeente beraad zich op een vervolg, met name op de vraag hoe ondersteunend zij 

wil zijn bij verwijderingsoperaties bij de verschillende volkstuinverenigingen. Zij gaat hierbij niet over 

één nacht ijs. In de loop van 2018 verwachten we meer duidelijkheid.



COMPLEXEN

Over het algemeen was 2017 een rustig jaar met weinig vandalisme, inbraken of door het weer 

veroorzaakte problemen.  

In de zomer van 2017 overleed onverwacht  complexvertegenwoordiger Anton Minkman van complex 

Kweek. De tuinders van het complex zijn in september bijeengekomen om na een korte herdenking te 

bespreken hoe zij gezamenlijk het complex willen gaan beheren. Dit naar het model van complex Bosweg. 

Beide complexen worden nu door een groep vrijwilligers beheerd waarbij taken en verantwoordelijkheden 

zijn verdeeld en men minimaal eens per jaar bijeen wil komen om de voortgang te bespreken. De tuinders 

van de Bosweg hebben in het najaar hun tweede jaarlijkse bijeenkomst gehad, waarin plannen zijn gemaakt

en zaken en taken verdeeld.

In het najaar werd de tweejaarlijkse snoeiafvalinzameling georganiseerd, dit maal op een zondag zodat het 

groeninzamelingsbedrijf maandag direct de hopen kon komen ophalen. Er is goed gebruik gemaakt van de 

gelegenheid.

TUINKEURINGEN

In 2017 zijn de tuinkeuringsleden vier keer op de complexen geweest om te keuren. Naar aanleiding hiervan

zijn diverse brieven verstuurd met opmerkingen over achterstallig onderhoud en rommel op de tuinen. Aan 

het eind van 2017 is van enkele tuinders de tuin opgezegd n.a.v. zwaar nalatig onderhoud. Zij hebben een 

extra rekening ontvangen voor het schoonmaakwerk. 

REDACTIE KNOLLENTUIN

De Knollentuin verscheen drie maal in 2017 onder eindredactie van Steffan Webel, het winternummer 

wordt gecombineerd met het lentenummer van 2018. De website ontvangt en plaatst regelmatig berichten 

vanuit de leden, maar kan meer kopij gebruiken.

COMMISSIE VAN BEROEP

Een lid van de commissie van beroep is in 2017 door het bestuur gevraagd zich te buigen over de juridische 

grond van een klacht van een tuinder. De tuinder heeft zich neergelegd bij het advies van dit commissielid.

INKOOPCOMMISSIE

De inkoopcommissie heeft de verzending van de Garantgidsen en de bestellijsten voor pootgoed verzorgd. 

De gidsen werden verstuurd aan de tuinders die in 2017 een bestelling hadden geplaatst, de overige 

tuinders konden de Garantgids afhalen bij de complexvertegenwoordiger. Men organiseerde zoals 

gebruikelijk een zondagmiddag in maart om bestelde zaden en pootgoed op te kunnen halen.



JAARPLAN 2018

- Tegengaan grondverzakkingen complex Bosweg

Complex Bosweg ligt prachtig tegen de stuwwal aan, maar is ook ons meest steile complex. Enkele tuinen 

op het complex hebben last van zo’n hoogteverschil dat de grond dreigt weg te spoelen of te verzakken. We 

willen samen met de gemeente als grondverhuurder  gaan kijken hoe we dit probleem kunnen gaan 

aanpakken.

- Braamberg krijgt ook nieuwe opzet beheer complex

Complexvertegenwoordiger van de Braamberg Kemal Colgecen heeft aangegeven dat hij vanwege 

gezondheidsproblemen op zal houden met zijn taken. De tuinders van complex Braamberg zullen in februari

bijeen komen om te bespreken hoe de taken en gewenste werkzaamheden kunnen worden verdeeld over 

meerdere vrijwilligers, zoals het ook al op de Bosweg en de Kweek is geregeld.

- Asbestsanering

Met de gemeente zal verder worden doorgesproken over ondersteuning bij de asbestsanering. Eventueel 

kan er een werkgroep van tuinders worden opgericht om de sanering op de complexen verder uit te 

werken.

- Financieel Meerjarenplan

In de ALV van 2017 is door de leden geopperd om een financieel meerjarenplan op te gaan stellen. Nu de 

nieuwe penningmeester een jaar heeft meegelopen, kan daar werk van worden gemaakt.

- Plan van aanpak opgezegde, verwaarloosde tuinen

Een groot probleem vormen de tuinen die worden opgezegd (zowel door het bestuur als door tuinders) die 

erg verwaarloosd zijn en dus vol woekerend onkruid zitten. Eerder lieten we zo’n tuin wel schoonmaken 

door een hovenier, maar daar hebben we geen goede ervaringen mee. Momenteel bieden we deze tuinen 

aan nieuwe tuinders die, als ze de tuin in één jaar schoon krijgen, er geen huur voor hoeven te betalen. 

Sommige tuinen zijn helaas zo verwaarloosd dat niemand er brood in ziet, of elk jaar bijten nieuwe tuinders 

er hun tanden op stuk. Wat zou kunnen werken?



2018 - SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend
Voorzitter Saskya Kamps 2020 (niet herkiesbaar)
Secretaris Peter van der Gulden 2018 (niet herkiesbaar)
Penningmeester Bernard van der Lucht 2020 (herkiesbaar)
Alg. lid/ secr. Tuinkeuring Anne Cardinaals 2019 (herkiesbaar)
Lid/Braamberg* Kemal Colgecen aftredend
Lid/Bosweg* Lia Kalis  n.v.t.
Lid/Cattepoelseweg* Gerard Wiggers 2020 (herkiesbaar)
Lid/De Kweek* Henk te Hietbrink n.v.t.
Lid/Parkweg* Erik de Vries 2020 (herkiesbaar)
*) tevens complexvertegenwoordiger

Wachtlijstbeheer Margreet te Hietbrink

Technische zaken Karel Latté
Jan Veldhoen

Commissie van Beroep complex aftredend
Voorzitter Anne Koiter PA 2018
Lid Iris Kryszat CA 2019
Lid Sabrina Pluijm BR 2020
Lid Carla van Heeckeren BW 2021 
Lid Merijn Smeets KW (vertrokken uit Arnhem)

Kascommissie Martijn Scheerder
Bart Willem Leenders

Tuinkeuringscommissie 
Dorien Verheijden
Chris Verlingen
Bart Braune
Johan van Gilst
Jelle de Jong
Hilde Donia
Lucie Schouten
Paddy McLoughlin

Inkoopcommissie Karel Latté

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel
Ellis Hettinga



VOORSTEL van het bestuur voor nieuwe aanpassingen in het reglement, te bespreken op de ALV.

Vorig jaar zijn al twee aanpassingen in het reglement goedgekeurd. Het bestuur kwam afgelopen jaar tot de conclusie 

dat er meer wijzigingen nodig zijn, o.a. omdat het reglement nog sterk gebaseerd was op het verhuren van tuinen aan 

nieuwe tuinders per aanvang van een kalenderjaar.

Het huidige reglement kunt u vinden op onze website:  http://inonzeknollentuinwebeditie.blogspot.nl/p/reglement-en-

statuten.html 

VOORSTEL TUINREGLEMENT 2018

INLEIDING

Er is op grond van artikel 21 van de statuten een Tuinreglement opgesteld.

De regels zijn opgesteld door het bestuur en bekrachtigd door de Algemene vergadering. Zij zijn voor een deel gebaseerd

op de bepalingen van het huurcontract met de Gemeente Arnhem, van wie vijf complexen zijn gehuurd t.w. de 

Braamberg, Bosweg, Cattepoelseweg, de Kweek en de Parkweg.

Het doel van vereniging is het bevorderen van tuinieren. De regels beogen dat de volkstuincomplexen goed 

functioneren, er esthetisch verantwoord uitzien en overlast aan de leden onderling of aan derden wordt voorkomen. 

Een aantal bepalingen heeft betrekking op de doelmatigheid van het houden van een moes- of bloementuin [ b.v. hoge 

bomen, onkruid, ongedierte of stank ]. Andere bepalingen betreffen het uiterlijk van de tuinen [ b.v. geen ontsierende 

stoffen, bouwsels of onverzorgde heggen ]. Er is periodiek gezamenlijk onderhoud en soms burenhulp te verrichten. Ook 

daarin voorziet het reglement. Voorts zijn de tuinkeuringen vermeld en zijn er nog een aantal bepalingen opgenomen 

die helaas soms van toepassing zijn. Tenslotte zijn de jaarbijdragen en de beëindiging van het lidmaatschap geregeld.

1. GEBRUIK

1.1 Het gebruik van de tuin gaat in wanneer de jaarbijdrage is betaald.

1.1.1 Voor een nieuw lid dat voor de eerste maal een tuin van de vereniging in gebruik heeft, eindigt dat gebruik  12 

maanden na aanvang. Het bestuur zal uiterlijk vier weken daarvoor schriftelijk mededelen als het lid niet in aanmerking 

komt voor voortzetting van het gebruik van de tuin. In de zomer besteedt het bestuur tijdens de rondgang over de 

complexen extra aandacht aan de nieuwe tuinders.

1.1.2 Voor de overige leden geldt eveneens een gebruiksduur van een jaar met dien verstande dat verlenging, tenzij het 

gebruik wordt opgezegd, stilzwijgend van jaar tot jaar plaats vindt.

1.2 Het lid heeft de vrije beschikking over de hem door het bestuur in gebruik gegeven tuin. Het is hem toegestaan de 

tuin op milieuvriendelijke wijze te gebruiken en er groenten, klein fruit, fruitbomen, kruiden, aardappelen en bloemen te

telen.

1.3 Het is toegestaan dat ook inwonende gezinsleden de tuin gebruiken. De aanwezigheid van derden is evenwel slechts 

toegestaan als het lid ook aanwezig is. Indien de tuin tijdelijk, bijvoorbeeld in verband met ziekte of vakantie, door 

derden wordt onderhouden, dient dit aan de complexvertegenwoordiger gemeld te worden.

1.4 Een lid kan het verzoek doen de tuin met een medegebruiker te delen. Het bestuur beslist daarover. Een 

medegebruiker is ook lid van de vereniging. Beiden zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de 

vereniging. De hoofdtuinder blijft eindverantwoordelijk voor de tuin.



1.5 Een medegebruiker heeft na drie jaar lidmaatschap het recht een aanvraag in te dienen bij het bestuur om de tuin 

van het lid over te nemen bij beëindiging van de huur door het lid, of om een aanvraag voor een eigen tuin te doen. In 

geval van ontbreken van een wachtlijst, kan het bestuur deze periode inkorten.

1.6 Het is niet toegestaan aan andere leden overlast in welke vorm dan ook te bezorgen.

1.7 Het is niet toegestaan vee, duiven, pluimvee of andere dieren te houden, noch de vogelvangst uit te oefenen. Het is 

na verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur toegestaan bijen te houden. Het bestuur stelt de voorwaarden 

vast.

1.8 De maximale oppervlakte van een tuin die een lid kan huren is 300 m2. Het bestuur kan van deze regel afwijken in 

geval van leegstand van tuinen. Deze regel is van toepassing zolang de leegstand voortduurt.

2. BOMEN EN STRUIKEN

2.1 Onderscheid wordt gemaakt tussen bomen, gedoogbomen, fruitbomen en struiken.

2.2 Bomen inclusief coniferen zijn niet toegestaan en moeten evenals zaailingen worden verwijderd. Het bestuur kan in 

bijzondere gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van dit verbod.

2.3 Na overleg met de leden van (een deel van) een complex waar bomen staan kan het bestuur bomen, fruitbomen 

inbegrepen, als ‘gedoogboom’ aanmerken of weer van de lijst halen. Deze bomen blijven staan zolang ze deze status 

hebben. 

2.4 Fruitbomen zijn toegestaan mits deze niet hoger zijn dan 3 meter en omliggende tuinders er geen overlast van 

ondervinden. Aanbevolen wordt fruitbomen regelmatig te snoeien.

2.5 Struiken zijn toegestaan mits deze niet hoger zijn dan 2 meter. Woekeren moet ten alle tijden voorkomen worden.

3. MILIEU, MEST EN VERBODEN PLANTEN

3.1 Onkruid, ongedierte of ziekten in de gewassen mogen alleen met milieuvriendelijke middelen worden bestreden

3.2 Materialen

3.2.1 Geïmpregneerd hout is niet toegestaan.

3.2.2 Kunstgras is niet toegestaan

3.3 Aardappelteelt mag in verband met het gevaar van aardappelziekten [mede op grond van de wet] slechts op een 

vierde deel van de bebouwbare oppervlakte van de tuin plaats vinden. Elk jaar geeft het bestuur aan op welk deel 

aardappelen mogen worden geteeld. Aanbevolen wordt om ook voor de groentegewassen wisselteelt toe te passen en 

een teeltplan bij te houden.

3.4 Mest en compost

3.4.1 Het opslaan van mest is in beginsel toegestaan mits afgedekt  en niet meer dan 1 m2. Mest uitgestrooid over de 

tuin moet zo snel mogelijk worden ondergewerkt. 

3.4.2 Het opslaan van tuinafval voor het maken van compost is toegestaan mits de omvang van composthopen niet 

groter is dan de jaarbehoefte van de tuin. De compostbakken of composthopen moeten minimaal 50 cm van de erfgrens

staan.

3.5 Woekerende of uitzaaiende onkruiden zoals bij voorbeeld kweekgras, en planten zoals bijvoorbeeld bamboe en riet, 

moeten stelselmatig worden verwijderd. Vermeden moet worden dat andere tuinders hinder ondervinden.

3.6 De paden langs de tuin moeten schoon, gemaaid en onkruidvrij worden gehouden.



4. OPSTALLEN, HAGEN, MATERIALEN, ONDERHOUD EN WATERLEIDING

4.1 Er mag, uitsluitend na schriftelijk verkregen toestemming van het bestuur, voor eigen rekening en risico een 

schuurtje voor het opbergen van tuinbenodigdheden worden gebouwd. De vloeroppervlakte is maximaal 5 m2 en de 

nokhoogte maximaal 1,5 meter gerekend vanaf het laagste punt van het maaiveld waarop het schuurtje wordt gebouwd.

Het bestuur beoordeelt de aanvraag op materiaal, kleur, vormgeving, de plaats en dergelijke en let daarbij onder meer 

op de inpassing in het landschap.

4.2 Onderscheid wordt gemaakt tussen permanente en tijdelijke kassen. 

4.2.1 Onder permanente kassen worden verstaan kassen gebouwd met een frame van metaal of hout bekleed met glas 

of met een harde duurzame kunststof. 

Voor de bouw van een permanente kas is vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur vereist. De maximale 

grondoppervlakte is 5 m2 en de maximale nokhoogte 1,50 meter gemeten vanaf het laagste punt van het maaiveld 

waarop de kas wordt gebouwd. Het bestuur beoordeelt de aanvraag op constructie, vormgeving, plaats en dergelijke. 

4.2.2 Een tijdelijke kas is iedere kas die niet voldoet aan de beschrijving van 4.2.1 Een tijdelijke kas mag niet eerder dan 1

februari worden neergezet en moet voor 1 november worden afgebroken. Op een tuin waarop een permanente kas 

staat mag geen tijdelijke kas worden gezet. Voor de bouw van een tijdelijke kas is geen schriftelijke toestemming nodig. 

De maximale afmetingen zijn gelijk aan die van een permanente kas.

4.3 De totale oppervlakte van broeibakken mag niet meer bedragen dan 10% van de oppervlakte van de betreffende 

tuin. Onder broeibakken worden verstaan bakken van glas of kunststof, kunststof tunnels, broeikassen en 

bodembedekking met plastic.

4.4 De totale oppervlakte van gras in de vorm van een gazon mag niet meer bedragen dan 15% van de oppervlakte van 

de tuin en moet gemaaid en gekant worden. Terrassen mogen niet groter zijn dan 20 m2 en mogen niet boven het 

maaiveld uitsteken. Pergola’s zijn toegestaan maar mogen niet worden voorzien van een afgesloten overdekking en de 

wanden mogen niet worden afgesloten. Begroeiing met planten is toegestaan. In totaal moet minimaal 80% van de tuin 

gebruikt worden voor het doel van de tuin: tuinieren.

4.5 Hagen 

Onderscheid wordt gemaakt tussen hagen aan de buitenzijde van de complexen en hagen die een aantal tuinders zelf 

heeft aangebracht. 

4.5.1 De hagen aan de buitenzijde van de complexen worden door de gemeente onderhouden met dien verstande dat 

de binnenzijde ervan door de tuinder jaarlijks moet worden gesnoeid. Voor de Braamberg Zuid geldt dat de gemeente 

de buitenhagen niet knipt. Dit moeten de tuinders zelf doen.

4.5.2 Eigen hagen [ afrastering van beplanting ] mogen geen overlast geven aan de buren, mogen niet hoger zijn dan 

1.50 meter, niet breder zijn dan 50 cm en binnen de rooilijn van de tuin blijven. Zij moeten regelmatig worden gesnoeid. 

Zij moeten zo staan dat ze in het geheel vanuit de eigen tuin of het algemene pad gesnoeid kunnen worden`.

4.6 De paden langs de tuin moeten schoon, gemaaid en onkruidvrij worden gehouden.

4.7 In de periode van 1 november tot 1 februari is het niet toegestaan bonenstokken, tunnels van folie, tuinmeubilair, 

tijdelijke kassen en dergelijke te hebben staan.

4.8 Opstallen, broeibakken, afrasteringen e.d. moeten goed worden onderhouden en een verzorgde aanblik geven.

4.9 Asbest, inclusief sterk op asbest gelijkend materiaal, in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Als het op de tuin 

aanwezig is moet dit worden verwijderd.



4.10 Het is niet toegestaan om vaste aansluitingen aan de kranen of leidingen aan te brengen. De aansprakelijkheid van 

de vereniging strekt zich niet verder uit dan tot het watertappunt. In verband met het gevaar van legionellabesmetting 

wordt aanbevolen waterslangen telkens los te koppelen na gebruik en indien er nog water in zit dit eerst weg te laten 

lopen voordat er gesproeid wordt. De legionellabacterie gedijt bij een temperatuur van 25 tot 50 graden Celsius.

4.11 Alleen bestuursleden [ dus complexvertegenwoordigers inbegrepen ] hebben het recht de tuinen van de leden 

zonder toestemming te betreden, op enkele tuinen geldt recht van overpad.

5. GEZAMENLIJKE ARBEID, COLLEGIALE HULP

5.1 Ieder lid is verplicht en is naar zijn mogelijkheden gehouden deel te nemen aan het gemeenschappelijke werk zoals 

algemeen onderhoud.

5.2 De leden zijn gehouden op aanwijzing van het bestuur of diens vertegenwoordiger bijstand te verlenen en de tuin te 

onderhouden van een tuinder die door omstandigheden buiten zijn toedoen tijdelijk niet in staat is dat zelf te doen en 

om bijstand verzoekt. Echter, een tuinder moet eerst zelf bijstand regelen. Het is aan het bestuur om te beoordelen of er 

aan de betreffende tuinder bijstand verleend wordt. De verplichting tot bijstand van een tuin duurt niet langer dan een 

jaar.

5.3 Artikel 5.2 geldt ook bij overlijden van een lid.

6. ENIGE VERBODSBEPALINGEN

6.1 Het is niet toegestaan om: 

- afrasteringen van de vereniging te verbreken of grenspalen te beschadigen, te verplaatsen of te verwijderen.

- afrasteringen van prikkeldraad te gebruiken.

- caravans, voertuigen e.d. op de tuin te plaatsen.

- afval, bouw- of ander materiaal op te slaan; overtollig geworden materiaal behoort te worden verwijderd.

- met auto's op de binnenpaden te komen tenzij voor de aanvoer van mest of materialen.

- water te sproeien bij afwezigheid van de tuinder of overlast te bezorgen aan buren tijdens het sproeien.

- de tuin en berging als nachtverblijf te gebruiken.

- graafwerkzaamheden te verrichten die de natuurlijke terreinligging en waterhuishouding aantasten zoals het afgraven 

van een talud, het opwerpen van een talud of het graven van greppels of kuilen.

- afval te verbranden [ gemeentelijke verordening ].

- zonder toestemming veranderingen aan het waterleidingnet aan te brengen.

- felkleurige materialen die het landschap ontsieren te gebruiken.

- tenten, partytenten en dergelijke te plaatsen.

7. TUINKEURINGEN

7.1 Er worden namens het bestuur door de tuinkeuringscommissie tenminste drie keer per jaar tuinkeuringen 

uitgevoerd. Het doel ervan is de kwaliteit en het uiterlijk van de complexen te handhaven en te bevorderen. De 

beoordelingen vinden plaats aan de hand van de bepalingen van dit reglement.



7.2 De tuinders worden via het verenigingsorgaan tijdig op de hoogte gesteld van de keuringsdata. Om de keuring goed 

te kunnen uitvoeren mogen leden van het bestuur en van de tuinkeuringscommissie alleen uit hoofde van hun functie 

de tuin betreden. 

7.3 Van iedere keuring wordt een verslag opgemaakt. In het geval er een of meer punten ter verbetering worden 

vermeld ontvangt de betreffende tuinder een tuinkeuringsbrief. De tuinder krijgt 4 weken de tijd om de aangegeven 

punten te verbeteren. Indien de keuring na 1 november plaats vindt, krijgt de tuinder tijd tot de volgende keuring.

7.4 Indien de tuinder een A1 beoordeling krijgt, wordt hij verzocht om het ontvangst van de brief te bevestigen. Krijgt 

een tuinder weer een A1 bij de volgende keuring, dan wordt de tuinder verzocht om een plan van aanpak in te dienen bij

het bestuur. Ook wordt direct vermeld dat een A1 bij de volgende keuring (3x A1 op rij) leidt tot royement.

8. JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

8.1 De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een vijftal componenten:

 de contributie

 de kosten van het gebruik van de tuin

 de kosten van waterverbruik

 bijdrage aan het fonds onderhoud en infrastructuur

 een bijdrage aan het fonds “Schone tuinen”

De contributie is bestemd om de algemene kosten van de vereniging te dekken. De kosten van het gebruik van de tuin 

bestaan uit de kosten van het grondgebruik. In de kosten van het waterverbruik zijn mede begrepen alle kosten die met 

het water verband houden. Voor het waterverbruik wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

8.2 De jaarlijkse bijdrage wordt op voordracht van het bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld.

8.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Na de 2e aanmaning worden 10% incassokosten in 

rekening gebracht.

9. FONDS SCHONE TUINEN

9.1 Op 1 januari 1998 is een begin gemaakt met het vormen van een fonds dat is bedoeld om de financiële gevolgen van 

het achterlaten van niet schone tuinen bij beëindiging van het lidmaatschap te dekken of te voorkomen.

9.2 De bijdrage wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de Algemene vergadering vastgesteld.

9.3 Ten laste van het fonds komen de kosten van het schoonmaken van leeg gekomen tuinen en komen de kosten van 

bonussen. Indien een tuinder bij beëindiging van lidmaatschap de tuin achterlaat in een staat die overeenkomt met de 

bepalingen van dit reglement ontvangt de tuinder een bonus. Een tuinder die de tuin overdraagt aan een lid die is 

ingeschreven op hetzelfde tuinnummer [ medegebruiker] ontvangt geen bonus. De bonusbedragen worden jaarlijks op 

voorstel van het bestuur door de Algemene vergadering vastgesteld.

10. EINDE LIDMAATSCHAP

10.1 Het lidmaatschap eindigt behalve in de gevallen genoemd in de Statuten [overlijden, opzegging door het lid, 

opzegging door de vereniging en door royement ] ook door uitschrijving uit het bevolkingsregister van de gemeente 

Arnhem.



10.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gehouden, binnen een door het bestuur te bepalen termijn, zijn 

eigendommen van de tuin te verwijderen en de tuin schoon op te leveren. Deze termijn zal zodanig worden gesteld dat 

het lid gelegenheid heeft de in zijn tuin aanwezige gewassen te oogsten of over te planten. De termijn eindigt in ieder 

geval op 31 december van het lopende jaar. Het bestuur is gerechtigd om een korte termijn van tenminste 14 dagen te 

stellen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd het lid nog langer op de tuin te dulden.

Niet verwijderde eigendommen worden na het verstrijken van de gestelde termijn eigendom van de vereniging. Indien 

er door het bestuur kosten moeten worden gemaakt om de tuin in goede staat te brengen, overeenkomstig de 

bepalingen van dit reglement, worden deze kosten verhaald op de tuinder.

10.3 Leden, die om welke reden dan ook van het lidmaatschap worden uitgesloten, kunnen geen aanspraak maken op 

enige vergoeding van schade. Te allen tijde kan het bestuur van de leden, die hun lidmaatschap beëindigen of daarvan 

worden uitgesloten, de contributie en andere kosten van het lopende jaar vorderen.

10.4 Het bestuur kan op grond van artikel 6 lid 6 van de Statuten een lid royeren. De procedure is als volgt:

- het bestuur stelt het lid schriftelijk in gebreke en gunt hem, in het geval herstel mogelijk is, een termijn van tenminste 

14 dagen om voor herstel zorg te dragen. Heeft naar het oordeel van het bestuur het herstel niet of niet voldoende 

plaats gevonden, of betreft het voorgenomen royement een niet voor herstel in aanmerking komend gedrag waaronder 

3x A1 beoordeling op rij door de tuinkeuring valt, dan zal het bestuur het betreffende lid van het voornemen tot 

royement per aangetekende brief op de hoogte stellen onder opgave van de redenen en van het tijdstip en de plaats van

de bijeenkomst bedoeld in de volgende zin. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld zich te verweren in een bijeenkomst 

waarbij tenminste 7 leden van het bestuur aanwezig zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats tenminste 14 dagen en ten 

hoogste 4 weken na verzending van de hiervoor genoemde aangetekende brief.

- het besluit tot royement wordt slechts genomen in een bestuursvergadering waarbij tenminste 7 leden van het bestuur

aanwezig zijn. Het besluit dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal ter 

vergadering uit te brengen stemmen. Het besluit wordt onder vermelding van de redenen met een aangetekende brief 

ter kennis van het lid gebracht. In de brief wordt op de beroepsmogelijkheid gewezen.

- het betrokken lid kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep

binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem het royement is medegedeeld. Voor de 

procedure wordt verwezen naar artikel 18 van de statuten.

- gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De verplichting van het lid zijn tuin te 

onderhouden en zijn overige verplichtingen jegens de vereniging na te komen blijven gedurende de schorsingstermijn 

bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.

11. SLOTBEPALINGEN

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

11.2 Indien er een geschil rijst tussen het bestuur en het lid kan dit geschil op verzoek van een der partijen worden 

voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De procedure is opgenomen in artikel 18 van de statuten.
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In onze Knollentuin

OVER ONZE PRIVACY

Dit voorjaar wordt de Algemene veror-
dening gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Deze wet regelt op Europees
niveau hoe de overheid, bedrijven, in-
stellingen maar ook een vereniging als
de onze om moet gaan met persoonsge-
vens. Gevolgen heeft deze wetswijzi-
ging niet voor ons maar de invoering is
wel een goede aanleiding om te vertel-
len welke gegevens wij bewaren (en
welke niet), wat wij met die gegevens
doen, hoe we die gegevens bewaren (en
waarom op die manier) en wie toegang
heeft tot de gegevens (en wie niet).
 
Wat bewaren wij?
De ledenadministratie bevat de namen
en adressen van alle tuinders en van de
meeste tuinders een telefoonnummer en
een mailadres. Die gegevens zijn gekop-
peld aan de tuinnummers.
 
Sinds een paar jaar vragen we niet meer
naar gegevens over uw beroep, uw leef-
tijd en uw geslacht. Die gegevens heb-
ben we inmiddels weggegooid. Wat we
sinds kort ook niet meer vragen is uw
rekeningnummer. Met de invoering van
de IBAN werd automatische incasso voor
ons te duur en te bewerkelijk. Ook die
gegevens hebben we weggegooid.
 
We houden wel bij of u uw jaarbijdrage
heeft betaald.
Verder noteren we op welk moment u lid
bent geworden van de vereniging.
Zodra u zich uitschrijft, gooien we al uw
gegevens weg.

 
Daarnaast bewaren we gegevens over de
tuin: of op uw tuin een huisje staat, of
een kas, of een boom die te hoog is. Als
we weten dat op een tuin asbest aanwe-
zig is, dan maken we daar ook een notitie
van.
 
Verder bewaren we de gegevens die
verzameld worden tijdens de tuinkeurin-
gen. Wij zijn er nog niet uit hoe lang we
deze gegevens willen bewaren.

 
Wat doen we met deze gegevens?
We hebben deze gegevens nodig om
deze vereniging te besturen. We moeten
weten wie welke tuin huurt en naar welk
adres we de rekening voor de jaarbijdra-
ge moeten sturen. We willen ook graag
bijhouden of u uw tuin op orde heeft en
of die voldoet aan het reglement. Dat
alles lukt alleen met een goede admini-
stratie.
 
Verder verwerken wij (een liefhebberij
van uw secretaris) de gegevens op gea-
nonimiseerde basis tot grafieken en ta-
bellen die inzicht verschaffen in de aard
van onze vereniging (zie eerdere uitga-
ven van de Knollentuin en de webpagina
https://www.volkstuinarnhem.nl/platte-
gronden/grafieken-en-tabellen.php).
 
Hoe bewaren wij uw gegevens?
De leden- en tuinadministratie staan op
de server waarop de website van de
vereniging draait. Wij hebben toegang
tot die server via een versleutelde web-
verbinding en een beveiligde website.
Die server wordt beheerd door een pro-
fessionele organisatie: Vevida. Daar

staan onze gegevens veilig, veiliger dan
op onze privécomputers.
 
Wie heeft er toegang tot de gegevens?
De voorzitter, de penningmeester, de
secretaris, het toegevoegd bestuurslid
belast met de tuinkeuringen en de be-
heerder van de wachtlijst (deze beheert
namelijk ook de interne wachtlijst) heb-
ben volledige toegang tot uw gegevens.
De complexvertegenwoordigers hebben
enkel toegang tot de gegevens van de
tuinders op de locatie die zij vertegen-
woordigen.
Karel, de man van de bestellijsten, krijgt
jaarlijks een uitdraai van de ledenlijst.
Steffan, van de Knollentuin, heeft onze
adresgegevens uiteraard ook nodig.
 
De tuinkeurders voeren hun bevindingen
sinds kort ook digitaal in maar zij kennen
alleen tuinnummers, geen namen.
 
Wij zullen uw gegevens nooit met ie-
mand van buiten de vereniging delen. De
enige externe partij aan wie wij namen
en adressen verstrekken is de drukker
van de Knollentuin: die verzorgt naast
het drukken ook de verzending.
 
Tot slot
De nieuwe verordening verplicht ons om
u inzicht te verschaffen in bovenstaande
zaken. Aan die verplichting hebben wij
bij deze voldaan. De wet verplicht ons
ook om alle gegevens up to date te hou-
den. Dat laatste kunnen we alleen met
uw hulp. Gaat u verhuizen, heeft uw een
nieuw telefoonnummer of ander mail-
adres: laat het ons weten.
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In onze Knollentuin

Bruine rat in zijn natuurlijke omgeving.

http://www.zoogdiervereniging.nl/bruinerat

foto Bruine Rat (c) MaaikePlomp

 

Rattenoverlast – een gezamen-
lijke aanpak door alle tuinders

De laatste tijd is rattenoverlast erg in
beeld, niet alleen ver weg zoals in Parijs
waar parken tijdelijk worden gesloten,
maar ook in Arnhem - zoals in de wijk Sint
Marten en op het complex Parkweg van
onze volkstuinvereniging.

 
In deze bijdrage gaat een van de tuinders
van het Parkwegcomplex in op het aan-
pakken van ratten, iets waar verschillen-
de collega-tuinders over mee kunnen
praten.
 
Verschillen tussen ratten en muizen
In zijn algemeenheid zijn ratten grotere
dieren dan muizen. Maar hoe herken je
nou een rat als je ze niet ter plekke kunt
vergelijken met een muis. Aan de staart
kun je zien of het een rat of muis is. Rat-
ten hebben een kale staart en muizen
hebben een behaarde staart.
 
Aan de uitwerpselen kun je ook zien of je
last hebt van ratten of muizen. Uitwerp-
selen van ratten zijn tot 2 cm lang en 0,5
cm dik en je vindt ze vaak in hoopjes aan
elkaar geplakt. Op plekken waar ratten
veel lopen, laten ze een vettige laag
achter die buiksmeer wordt genoemd.
Muizen hebben spitse losse keutels van
maximaal 0,5 cm lang.

 
Ratten zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid
In Nederland zijn de zwarte (Rattus
rattus) en de bruine rat (Rattus
norvegicus) de bekendste ratten. De
zwarte rat komt in Nederland in het wild
weinig voor. Als in de Nederlandse na-
tuur een rat wordt waargenomen, zal het
dus bijna altijd om een bruine rat gaan.
 
Ratten kunnen dragers zijn van ziekte-
kiemen. In theorie kunnen dierziekten
als varkenspest, pseudovogelpest, tri-
chinosis en de ziekte van Aujeszky (pseu-
dorabiës) worden overgedragen via rat-
ten. Voor mensen is vooral de overdracht
van de ziekte van Weil (leptospirose) in
Nederland een risico. De infectie ont-
staat door contact met door rattenurine
besmet water. De leptospira-bacterie
kan dan via de slijmvliezen of via open
wonden in het lichaam komen. Per jaar
worden gemiddeld 30 gevallen van veel-
al ernstige leptospirose vastgesteld,
ongeveer eenderde van dit aantal wordt
opgelopen in het buitenland, met name
in tropische landen.
 
Welke factoren zijn gunstig voor de groei
van rattenpopulaties?
Veilige huisvesting en beschikbaarheid
van voedsel bevorderen het ontstaan
van een rattenpopulatie.
 
Ratten vinden nestmateriaal en beschut-
ting op rommelige plekken waar veel
materialen liggen. De volkstuin biedt
minder beschutting voor ratten als je
struiken langs de onderkant snoeit, en
zorgt dat er geen rommel ligt bij schuur-
tjes en kassen. Ratten houden niet van
open vlaktes omdat ze dan niet veilig zijn
voor de grote roofvogels.
 
Ratten zijn alleseters met een duidelijke
voorkeur voor het beste wat voor handen
is: granen, groenten, fruit, vlees, vis. Als
er dus voldoende voedsel is zullen de

Foto: Martien van den Heuvel

Plaats: Adriaen van Ostadestraat te Box

meer

contact fotograaf: 2mvdheuvel@hetnet.nl

afkomstig van: www.nederlandsesoorten.nl

ratten graag blijven.
 
Niet bestrijden maar beheersen
Bestrijden van rattenoverlast is tech-
nisch bijna niet mogelijk. Dit geeft ook
de gemeente Arnhem aan, waar we de
overlast hebben gemeld. Het gebruik
van gif is wettelijk niet toegestaan, al-
leen erkende plaagdierbestrijders mogen
ratten met gif doden. Dit is om te voor-
komen dat ratten ongevoelig voor gif
worden, waardoor het steeds moeilijker
wordt om ze te bestrijden. En om te
voorkomen dat het gif in de bodem komt
en nuttige of beschermde dieren, zoals
roofvogels, de dupe worden van het gif.
Het plaatsen van klemmen en vallen
heeft als nadeel dat het effect van van-
gen en doden van ratten van korte duur
is. De rattenpopulatie herstelt zich snel
indien er niets aan de werkelijke bron
wordt gedaan: de aanwezigheid van
afval en voedsel. Ratten komen nu een-
maal voor in een waterrijk land als Ne-
derland.
 
Wat kan de tuinder en de volkstuinvere-
niging doen?
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat
preventie de enige remedie is om ratten-
overlast te verminderen. Zolang de rat-
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Bruine rat in zijn natuurlijke omgeving.

http://www.zoogdiervereniging.nl/bruinerat

foto Bruine Rat (c) MaaikePlomp

 

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boom-
takken, onbegaanbare zandpaden,
kuilen in de paden, illegaal gestort
afval, etcetera. Telefonisch meldpunt:
0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte

de transplantatie II

planten-stekjes-en-tuinierspullenruil

https://www.facebook.com/

events/381611842286574/

https://willemeen.nl/

programma/2018-03-18/de-transplantatie-ii-

planten-stekjes-en-tuinierspullenruil

Planten-, stekjes- en tuinier-
spullenruil in Willemeen!

Wegens succes terug voor de tweede
keer: planten-, stekjes- en tuinierspul-
lenruil in Willemeen!
Wat is het?

Een gezellige middag waar mensen
planten, stekjes, bollen, zaden, potten
en meer ruilen, en met elkaar ervaringen
en kennis uitwisselen onder een kopje
koffie en wat lekkers. De opzet is als
volgt:

12:00 - 13:00 inloop en 'pre-swap'
13:00 - 15:30 plantenruil
15:30 - 15:45 free for all
zo 18 maart 2018
Zaal open: 12:00 uur | Entree: gratis
 
Kijk voor het volledige programma en
uitleg op:
https://willemeen.nl/programma/2018-03-18/
de-transplantatie-ii-planten-stekjes-en-
tuinierspullenruil

 
2. Voor elke tuinder geldt dus dat er zo
weinig mogelijk voer voor ratten te vin-
den moet zijn op zijn/haar tuin.
  Dus geen resten van etenswaren en de
barbecue op de composthoop en geen
vogelvoer op het terras.
 
3. Wanneer een rattennest gevonden
wordt op een tuin dient de tuinder de
complexvertegenwoordiger hiervan met-
een op de hoogte te stellen.
 
4. Om het gemeenschappelijke belang
van deze maatregelen voor de gehele
volkstuinvereniging te onderstrepen zal

ten in de volkstuinen kunnen nestelen en
er voldoende voedsel voor hun beschik-
baar is zal de rattenpopulatie niet kleiner
worden.
 
1. Voor elke tuinder geldt dus dat ratten
niet de gelegenheid krijgen zich te vesti-
gen op zijn tuin.
  Dus struiken langs de onderkant snoei-
en en geen rommel bij de schuurtjes en
kassen.
  Ratten leven vaak in ondergrondse
holen en gangen. Let daarom op openin-
gen in de grond en maak deze dicht.
  Beplant de tuin zo open mogelijk en laat
de ruimte rondom composthopen leeg,
hierdoor hebben roofvogels beter zicht
op ratten.

de tuinkeuringscommissie bij de rond-
gang langs alle volkstuinen speciale
aandacht schenken aan deze preventie-
ve maatregelen. Hierdoor wordt het
mogelijk om in de toekomst rattenover-
last op de volkstuincomplexen te voor-
komen.
 
Klaas van der Hoek, Medetuinder Park-
weg 50
 
 
Bovenstaande bijdrage is in overleg met
het bestuur van de Volkstuinvereniging
Arnhem tot stand gekomen. De volgende
bronnen zijn geraadpleegd:
  Bruine rat gezien: is er een risico voor
de volksgezondheid? Brochure bij www.
rivm.nl
  www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-
huis/ongediertebestrijding/ratten/
  Nederlandse Vereniging van Plaagdier-
management Bedrijven, www.nvpb.org
  https://ongediertebestrijden.nl
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_rat
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VERBOD op geïmpregneerd
hout

Een van de aanvullingen op het regle-
ment die het bestuur voorstelt, is een
verbod op het gebruik van geïmpreg-
neerd hout.
 
Het impregneren of verduurzamen van
hout gebeurt met behulp van chemische
middelen. Meest gebruikt zijn de zg.
Wolmanzouten (zo genoemd naar de
uitvinder) die chroom en koper bevatten,
al dan niet in combinatie met arseen of
fluor. Wolmanzouten geven het hout de
typisch groenblauwe kleur. Impregneer-
middelen kunnen door uitloging in het
milieu terechtkomen. Uitloging is een
proces waarbij stoffen uit het hout ont-
snappen (vooral bij (in)direct contact van
het verduurzaamde hout met de bodem
of water) en terecht komen in lucht,
water en/of bodem.
 
Milieuschadelijke stoffen die in verduur-
zaamd hout aanwezig zijn (arseen,

koper, chroom en polycyclische aromati-
sche koolwaterstoffen of PAK's) zijn
slecht afbreekbare stoffen die schadelijk
zijn voor bodem- en waterorganismen.
De mate waarin uitloging plaatsvindt is
afhankelijk van de zorgvuldigheid waar-
mee geïmpregneerd is. Geïmpregneerd
hout mag zeker niet verbrand worden
omdat de verduurzamingsmiddelen bij
verbranding worden omgezet in giftige
arseenoxides, dioxines, PAK's en chroom-
oxides. Zelfs in verbrandingsovens wor-
den alle schadelijke stoffen, zoals ar-
seen, niet altijd weg gefilterd.
 
Aangezien op onze complexen het niet
toegestaan is om bestrijdingsmiddelen

Nieuws van het Onkruidwijzer-
Team

Na een goed tuinseizoen zijn we in janu-
ari begonnen aan de laatste loodjes van
de Onkruidwijzer. Een aantal onderdelen
moeten nog worden afgerond, maar eind
februari is de klus echt geklaard.
 
Daarna wordt de 1ste versie van de on-
kruidgids naar alle volkstuinders ge-
stuurd met het verzoek de inhoud te
testen op relevantie en gebruiksvriende-
lijkheid. Ontvangen commentaar en
suggesties voor verbetering worden na
het seizoen verzameld en in de eindver-
sie verwerkt.
 
Anjo de Jong
Lia Kalis
Rob Hennemann

te gebruiken, o.a. omdat daarmee het
grondwater wordt vervuild, is het logisch
dat we ook geen geïmpregneerd hout
meer toestaan. Alternatieven zijn bijv.
met lijnzaadolie behandeld kastanje- en
douglashout.
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie wat waar?

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
Kemal Colgecen, 06-53672118
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl, 06-13875106
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 450 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december
 

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Inschrijven nieuwe leden en
informatie

U kunt bellen naar de verenigingstele-
foon of bezoek onze website. Hier vindt
u alle informatie en kunt u zich direct
inschrijven. Kandidaatleden worden
uitgenodigd voor een infomatieavond
waarbij u ook uw wensen kenbaar kunt
maken. Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.
Aardappelaanduiding 2018: Vak B

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem

Telefoon bestuur

06 252 004 36
Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie  opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.
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