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Algemene informatie voor alle
tuinders
In deze brochure vindt u algemene en
inleidende informatie over onderwerpen
waarmee alle tuinders te maken hebben.
De informatie is alfabetisch geordend
en waar nodig wordt u verwezen naar
uitgebreidere informatie in aparte
documenten zoals:
• De Statuten en Reglementen van de Bond
van Volkstuinders.
• Het supplement van Dijkzicht op de
Statuten en Reglementen van de Bond.
• De Bouwvoorschriften van de Bond van
Volkstuinders.
• Tuinieren op Dijkzicht (2013).
• Natuurlijk Tuinieren op Dijkzicht (2014).

4

Natuurlijk Tuinieren

Welkom bij tuinpark Dijkzicht.

Het tuinpark Dijkzicht bestaat sinds 1938. Op een oppervlakte van 3 hectare
bevinden zich 205 tuinen. Tuinpark Dijkzicht is een vereniging; de leden
vormen samen de vereniging en alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de leden. Naast het bestuur bestaan er verschillende commissies zoals de
tuincommissie, de bouwcommissie, de technische commissie, de water- en
waterhuishoudingcommissie, de gascommissie, de kantinecommissie en de
recreatiecommissie. Op pagina 25 vindt u een overzicht van contactpersonen.
Elk lid doet 16 uur tuindienst, dat kan door het maken van werkbeurten in
het algemeen groen of door plaats te nemen in het bestuur of in een van
de commissies. Bestuursleden worden in de ledenvergadering benoemd.
Tuinpark Dijkzicht is een afdeling van de Bond van Volkstuinders.

Zoals veel tuinparken in Amsterdam en
Nederland heeft ook tuinpark Dijkzicht (in de
jaren negentig) besloten om over te gaan op
Natuurlijk Tuinieren (NT). Belangrijke redenen
hiervoor zijn het bevorderen van de kwaliteit
van het milieu, water, grond, lucht en
leefomgeving, het behoud (of de terugkeer)
van een grotere variatie aan planten en
diersoorten en het vergroten van de kans
op het behoud van de tuinparken als groene
longen in de stedelijke omgeving.
Een consequentie van dit besluit is
bijvoorbeeld dat het gebruik van kunstmest
en chemische bestrijdingsmiddelen
verboden is, dit geldt voor het onderhoud
van de gemeenschappelijke delen op het
park maar ook voor de eigen tuin. Bij de
eerste keuringen In 2002, 2005 en 2009
beoordeelde de landelijke commissie
‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’ ons
tuinpark met 3 stippen. In 2013 haalden we
de 4e stip met een maximumscore, waardoor

we landelijk op een gedeelde 1e plaats
kwamen te staan. In 2014 hebben we het
Europees Diploma voor Ecologisch Tuinieren
uitgereikt gekregen. Hier zijn we natuurlijk
erg trots op. Heeft u vragen over (natuurlijk)
tuinieren, bestrijdingsmiddelen, snoeien
of heeft u suggesties voor een verdere
verfraaiing van het algemeen groen? Neem
dan contact op met de ploegleider van uw
tuindienst.

Nieuws en informatie
Vier keer per jaar ontvangt u het ledenblad
“Dijkzichtnieuws” met de uitnodigingen
voor de ledenvergaderingen in het vooren najaar, het overzicht van de commissies
en informatie over allerlei zaken die op en
rondom ons tuinpark spelen.
In februari ontvangt u het werkschema
van de tuindiensten met relevante
telefoonnummers. De AVVN, de landelijke
organisatie voor hobbytuinders, verstuurt
vier keer per jaar het tijdschrift De
Tuinliefhebber met artikelen over planten, de
moestuin, dieren, cursussen en over actuele
ontwikkelingen op de tuinparken. Via de
Bond van Volkstuinders te Amsterdam krijgt
u ieder kwartaal het blad Vroeg Op met
informatie over tuinparken in de omgeving
en gemeentebeleid. Wilt u meer weten over
ons tuinpark, kijk dan op:
www.tuinparkdijkzicht.nl.
Heeft u opmerkingen of vragen dan horen
we dat graag. Stuur een mail naar:
tuingroep.dijkzicht@kpnmail.nl
We wensen u een plezierig verblijf op
tuinpark Dijkzicht.
Het bestuur
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Papier kunt u tijdens het seizoen bij de
daarvoor bestemde containers kwijt.
Het papier wordt opgehaald door een
speeltuinvereniging.
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Vergif en restanten van bestrijdingsmiddelen
kunt u tijdens het seizoen inleveren bij de
daarvoor bestemde container. Dit wordt door
een tuinder opgehaald en naar het chemisch
depot gebracht van de gemeente. Het
materiaal aanleveren in gesloten flacons en
in een afgesloten plastic zak.

Hierna volgt per onderwerp beknopte informatie met waar nodig een
verwijzing naar relevante diverse reglementen. Voor de volledige reglementen
kunt u kijken in de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders,
het huishoudelijk supplement op het reglement van volkstuinpark Dijkzicht
en het Reglement Bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders. Op de
plattegrond kunt u de belangrijkste punten terug vinden.

Accu’s
Bij de kas bevindt zich een accuoplaadstation. Tuinders kunnen bij het
bestuur een sleutel aanschaffen en tegen
betaling gebruik maken van het accuoplaadstation.

AED
Er is een AED defibrillator aanwezig op het
park. Hij hangt achter aan het huisje op de
zwaluwlaan 7 in een speciale kast. In geval
van nood kunt u deze uit de kast halen. Laat
de kast vooral openstaan, er klinkt dan een
alarm waar anderen ook weer op kunnen
reageren.

Afval, huisvuil en grof vuil
Dit kan aangeleverd worden bij de daarvoor
bestemde containers bij de ingang langs de
A2 aan de Pelikaansingel. De afvalplaats is
tijdens het seizoen geopend op:
• Zondag van 10.30 tot 11.00
• Woensdag van 19.00 tot 19.30
De glasbak is altijd bereikbaar. Eventuele
wijzigingen voor dagen en/of tijden worden
aangekondigd in de mededelingenborden.
U kunt uw afval ook mee naar huis nemen.
Huisafval kan tijdens het seizoen in goed
gesloten zakken, tegen betaling per zak,
ingeleverd worden.
Glas kunt u kwijt in de glasbak naast de
ingang aan de Pelikaansingel.

Vet, frituurvet of bakolie kunt u tijdens het
seizoen bij de daarvoor bestemde container
kwijt. Dit wordt opgehaald door een
organisatie en de vereniging krijgt daar een
kleine vergoeding voor. Wilt u het wel in een
afgesloten bak/fles aanleveren?
Grof vuil en overig afval kunt u gratis
afleveren bij het gemeentelijk afvalpunt voor
particulieren aan de Rozenburglaan. U hoeft
alleen uw (Amsterdamse) postcode op te
geven. Het afvalpunt is als volgt te bereiken:
rechtuit de van de Madeweg uitrijden, onder
het metroviaduct, rechtuit tot het stoplicht,
linksaf, tunnel onderdoor, met de weg mee
richting Watergraafsmeer/Betondorp, op de
rotonde tegenover de kerk van Betondorp
staat al een bord, driekwart rond, tunneltje
onderdoor en u bent er.
Zie ook Tuinafval en stronken.

Aggregaten, generators, etc.
Volgens de reglementen is het verboden om
tussen 1 april en 1 oktober explosiemotoren,
zoals aggregaten en generators, te
gebruiken.
Er is een ontheffing voor zaterdag en
woensdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Auto’s en gemotoriseerd
verkeer
Op het park mogen geen auto’s rijden. Ook
brommers of motoren met ingeschakelde
motor zijn niet toegestaan. In uitzonderlijke
gevallen kan een tuinder een rijontheffing
aanvragen via het bestuur. Om materialen
naar de tuin te vervoeren zijn er platte karren
te leen (bij het werkhok). Hulp van de tractor
is bij uitzondering mogelijk. U kunt hiervoor
een aanvraag doen bij het bestuur.

Bestrijdingsmiddelen
In de statuten en
reglementen van de bond
van Volkstuinders staat in
artikel 15 Milieuhygiëne, dat het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen niet is
toegestaan. Deze regel geldt zowel voor het
tuinpark als voor de individuele tuin. In het
kader van Natuurlijk Tuinieren gebruiken we
ook geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen.
Let op; niet alle preparaten waarop staat
dat ze biologisch afbreekbaar zijn, zijn
milieu of natuurvriendelijk! Mocht u toch
iets willen gaan gebruiken ter bestrijding,
verdiept u zich er dan eerst in en maak
een weloverwogen keus. Op de site van
het AVVN kunt u een advieslijst vinden
met bestrijdingsmiddelen die minder
milieubelastend zijn. Deze lijst kunt u ook
vinden in het folderrek in ons clubhuis. Tips
voor minder milieubelastende middelen zijn:
• Neem een middel zonder toelatings
nummer (een N nr).
• Neem Ecostyle producten (uitgezonderd
Ultima).
• Neem een product dat bestaat uit
één werkzame stof zoals azijnzuur of
organische vetzuren of minerale olie (bijv.
koolzaadolie) of zwavel of pyrethrinen.
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Bestuur
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In het seizoen kunnen alle leden met vragen
bij het bestuur terecht op de open inloop;
eens per 14 dagen op zaterdag tussen 10.00
uur en 12.00 uur. Zie schema met data in de
borden of op de site.
Vragen of voorstellen voor het bestuur
of voor een van de commissies kunt u
tijdens de inloop van het bestuur indienen,
deponeren in de rode brievenbus aan
het bestuursonderkomen of mailen aan
tuingroep.dijkzicht@kpnmail.nl.
Het bestuur zal de vragen zo snel mogelijk
beantwoorden (eventueel na bespreking in
de maandelijkse bestuursvergadering).
Aspirant leden die zich willen inschrijven op
onze wachtlijst kunnen op deze zaterdagen
terecht van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Overdrachten en bezichtigingen van de
tuinen gaan altijd via het bestuur. In de
mededelingenborden en op de site staat het
overzicht van de huisjes die te koop zijn.
Bestuursleden worden in de vergadering
door de leden benoemd.
NB: Bestuursleden zijn ook gewoon tuinders.
Verzamel uw vragen en kom daarmee naar
de inloop.

Beschoeiing
Elke tuin is verplicht een deugdelijke
beschoeiing te hebben die onderhouden
wordt door de tuinder. De voorschriften voor
de beschoeiing staan in het folderrek in het
clubhuis. Aan deze voorschriften dient u
zich te houden. Ook zijn er regels voor de
slootkant. U kunt de voorschriften ophalen
bij het bestuur.

Boekenkasten
Op ons park staan boekenkasten op de
Flamingolaan en op het Kabouterpad.
U kunt hier boeken lenen, meenemen of
plaatsen.

Bouwvoorschriften
U dient een bouwvergunning aan te vragen
bij de bouwcommissie voor het plaatsen
van een tuinhuis, een schuur of een kas.
Zonder toestemming mag u niet bouwen of
verbouwen. Ook voor gaskisten, accukisten,
pergola’s of schuttingen zijn voorschriften.
Controleer in de reglementen of een
bouwsel aan de voorschriften voldoet. Bouwt
u zonder aan de regels te voldoen, dan loopt
u het risico dat het bouwsel verwijderd
moet worden. U kunt de bouwvoorschriften
ophalen bij het bestuur of inzien op
www.bondvanvolkstuinders.nl

Clubhuis
In het clubhuis worden diverse activiteiten
en bijeenkomsten georganiseerd op initiatief
van het bestuur, de recreatiecommissie en/of
de commissie Natuurlijk Tuinieren.
Voor de bezetting van de bar worden
vaak extra vrijwilligers gezocht door de
clubhuiscommissie.

Compost
De beste en goedkoopste manier om de
grondkwaliteit in de eigen tuin te verbeteren
is het maken en regelmatig verspreiden van
eigen compost. Het maken van compost
kan op verschillende manieren; in een
dichte ton, in een gat, op een hoop. Het
meeste tuinafval (bladeren, grasmaaisel,
plantenresten) is hiervoor te gebruiken.
Voor meer informatie: zie de folder
‘composteren’ (folderrek in het clubhuis) of
neem contact op met uw ploegleider.
Op de algemene compostplaats is
gecomposteerde aarde beschikbaar voor de
tuinders.

Commissies
Commissieleden worden door het bestuur
benoemd en in de Algemene Leden
Vergadering (ALV) voorgesteld.

Contactpersonen
Op bladzijde 25 staan contactpersonen en
contactgegevens vermeld.

Cursussen
In het kader van Natuurlijk Tuinieren worden
er regelmatig lezingen en cursussen gegeven
over onderwerpen als nachtvlinders, het
snoeien van bomen, struiken en rozen, het
benutten van wilgentenen in schuttingen

en afscheidingen en over het bouwen van
stapelmuurtjes. Zie de mededelingenborden
in het Dijkzichtnieuws voor de
aankondigingen van de cursussen.

Dierenoverlast
Een van de doelstellingen die we met
Natuurlijk Tuinieren willen realiseren is een
grote(re) variëteit aan inheemse dieren. Dat
neemt niet weg dat dieren soms ook overlast
kunnen veroorzaken. Vraag u eerst af of u
er echt last van heeft, het gaat tenslotte
om dieren die ook onderdeel uitmaken van
onze kringloop. Hieronder een aantal tips om
overlast van dieren te beperken:
Konijnen
Zet een paar oude (stinkende!) schoenen
tussen uw groenten of planten. Zet planten
neer waar konijnen niet van houden of
probeer ze uit uw tuin te houden met
afrastering van gaas.
Luizen
Luizen zitten altijd op de uitlopers. Haal ze in
één beweging weg. De geur van de achtergebleven restjes jaagt nieuwkomers schrik
aan (zegt men). Mocht dit niet afdoende zijn,
spuit ze dan weg met een flinke waterstraal.
Mollen
Mollen zijn een beschermde diersoort. Als er
mollen in uw gras of border zitten, is dat een
teken dat er veel wormen zitten, die er weer
zitten omdat er veel voeding in de grond zit.
Wormen zijn goed voor de grond; ze zorgen
voor lucht in de grond en hun uitwerpselen zorgen voor bemesting. Mollen kunnen
ook een plaag zijn, omdat ze het gazon en
de borders kunnen ruïneren. Omgekeerde
flessen, draaiende molentjes, knoflooktenen
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langs de rand van het gazon of doekjes met
muntolie in de mollengang zijn voorbeelden
van tips die gegeven worden om mollen te
verjagen. Succes is niet gegarandeerd.
De mooie zwarte aarde die de mollen omhoog werken kan goed gebruikt worden om
te stekken in het voorjaar.
Muggen
De mug is een kwetsbaar insect, ze kan niet
tegen tocht. Zet deur en raam tegen elkaar
open en de mug waait als het ware de kamer
uit. Muggen komen ook af op vocht en hun
aanwezigheid wijst op een bron vlakbij of in
huis. Larven ontwikkelen zich in regentonnen
of in water in de dakgoten. De ricinusplant
of wonderboom is door zijn geur voor veel
insecten afschrikwekkend. Een paar bladeren
in een vaas houden al wat vliegt op afstand.
Wat lavendelolie sprenkelen op het hoofdkussen houdt de muggen op afstand en
werkt bovendien rustgevend. Hanteer liever
de vliegenmepper dan een spuitbus.
Rupsen
Rupsen zijn net pubers, echte veelvreters.
Heeft u koolwitjes in uw tuin gezien en staan
er kolen, kijk dan even onder de bladeren
en druk de eitjes dood. Of offer 1 koolplant
speciaal voor de eitjes op. Vergeet niet dat
rupsen prachtige vlinders worden!
Ratten
Ratten worden aangetrokken door voedsel
wat de mensen achterlaten. Dus geen
voedsel op de (open)composthoop.
Brood voor de eenden is ook voer voor de
ratten, geen brood voeren dus!

Slakken
Als het droog weer is kunt u rond de planten
een barrière opwerpen van bijvoorbeeld
cacaobonendoppen, schelpengruis, as uit de
barbecue of slakkenborstels. Een iets minder
aardige manier is een diep bord of kom
ingraven en vullen met bier. De slakken gaan
dan beneveld ten onder. U kunt ook proberen
om de slakkeneieren vroegtijdig op te sporen
en te verwijderen.

Ook kunt u in het voorjaar aaltjes als slakken
bestrijdingsmiddel inzetten, of een groot
blad neerleggen op de vochtige grond waar
de slakken zich aan of onder zullen
verzamelen. Dan kunt u elke avond de
slakken verzamelen en buiten het park weer
loslaten. Dat is de vriendelijkste manier.
Slakken schijnen niet over koper te lopen,
dus een koperen ring om een plant houdt
ze misschien op afstand. Gebruik nooit
zout, soda of gif. Dat is slecht voor het
bodemleven en andere dieren zoals vogels
en egels.
Woelratten
Woelratten maken gangen waar je in
wegzakt in het gazon, zij blijven vlak onder
het oppervlak en maken geen hopen.
Woelratten zijn dol op wortels van jonge
bomen en planten. Rond bedreigde planten
kunt u een rijtje doodgewone uien zetten.
Die zorgen ervoor dat de woelrat geen trek
meer heeft.

Folders
In het clubhuis is een rek met informatie
over Natuurlijk Tuinieren, de tuincontrole,
de beschoeiingregels en vele andere zaken.
Deze kunt u gewoon meenemen.

Gasflessen en controle
Gasflessen kunnen van 1 april tot 1 oktober
ingeleverd en aangeschaft worden bij het
gasopslaghok naast de put op:
• zaterdag van 12.30 tot 13.00
• dinsdag van 19.00 tot 19.30
(1 mei tot 1 september)
Eventuele wijzigingen voor dagen en/
of tijden worden aangekondigd in de
mededelingenborden. Eens in de twee jaar
wordt er een gascontrole gehouden op elke
tuin. De gascontrolecommissie controleert
op elke tuin de opslag van de gasflessen, de
gasslangen en de gasdrukregelaars. Er wordt
ook met een gassnuffelaar gecontroleerd
op eventuele lekkages van uw installatie.
U mag maximaal 4 gasflessen op uw tuin
hebben. Gasflessen mogen niet in de schuur
staan ze moeten in een goed geventileerde
gaskist buiten uw tuinhuis staan. Het gaat om
ventilatie aan de onderkant van de kist (zie
de bouwvoorschriften). Elke drie jaar moeten
de gasslangen vervangen worden. Op de
erkende gasslangen staat een jaartal. Deze
gasslangen zijn te verkrijgen bij de erkende
dealers en bij tuinpark Ons Lustoord. U wordt
geadviseerd om de rubberen ringetjes in de
drukregelaar regelmatig (2 x per seizoen) en
de gasdrukregelaar na 5 jaar te vervangen.

Geluidsoverlast
Muziek mag niet buiten de eigen tuin
hoorbaar zijn. Hetzelfde geldt voor het
geluid van de televisie, geluid van dieren,
van elektrische apparatuur en van personen.

Bij klachten over geluidsoverlast vragen we
u zelf de veroorzaker aan te spreken. Als dit
geen effect heeft, kunt u de overlast melden
aan het bestuur. Het bestuur zal contact
opnemen met de veroorzaker en indien
nodig maatregelen treffen. Feestavonden
met muziek in het clubhuis mogen maximaal
4 maal per seizoen georganiseerd worden.
Deze avonden kunnen geluidsoverlast geven
en mogen niet langer dan tot 1.00 uur duren.

Glasschade
De meeste tuinders zijn collectief verzekerd
voor glasschade. In het geval van schade
meldt u dat bij het bestuur. Na het melden
kunt u zelf een afspraak maken met het
glasbedrijf van de verzekeraar. De rest wordt
met de verzekering afgehandeld.

Heggen
In de ledenvergadering van 2013 is
vastgesteld dat u naast ganzerik (potentilla),
haagbeuk, haagmeidoorn, buxus en liguster
ook berberis (rood en groen) en Lonicera
voor de heg kunt gebruiken. U kunt de
verschillende soorten door elkaar gebruiken.
De heg mag niet hoger zijn dan 80 cm (wel
lager) en niet breder dan 40 cm. U bent
verplicht de heg goed te onderhouden,
tijdig te snoeien en slechte of dode delen te
vervangen. Beplanting en dergelijke achter
de heg dient op minimaal 50cm afstand van
de heg te staan. De heg moet in lijn blijven
met de andere tuinen in de laan.
Het is belangrijk dat de lanen niet te smal
worden, de hulpdiensten moeten er altijd
door heen kunnen én genoeg ruimte hebben
om uit (en in) te kunnen stappen.
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Hekken, ingangen en borden
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Tuineigenaren ontvangen een of twee
sleutels van de deur in de toegangshekken
bij de drie ingangen. In het seizoen zijn de
hekken geopend. Buiten het seizoen (tussen
1 oktober en 31 maart) zijn de hekken dicht
en op slot. In verband met de veiligheid zijn
de zijhekken eind september en begin april
ook gesloten. De hoofdingang is dan wel
geopend.
Iedere tuinder dient de hekken zorgvuldig te
sluiten en op slot te draaien om ongewenst
bezoek te voorkomen. Eens in de zoveel jaar
worden de sloten vernieuwd en kunt u uw
sleutels omruilen. Mededelingen hierover
verschijnen in het Dijkzichtnieuws en worden
opgehangen in de mededelingenborden. Let
erop om uw sleutel tijdig in te ruilen, anders
kunt u er niet meer in als het hek dicht is. De
sleutels zijn gecertificeerd en u kunt alleen
via het bestuur –tegen betaling- een extra
sleutel aanschaffen.

Huisdieren
Volgens de reglementen van de Bond van
Volkstuinders en van Dijkzicht mogen
huisdieren geen overlast veroorzaken.
Medetuinders mogen geen last hebben van
uw huisdier. Katten en honden mogen niet
loslopen. Uitwerpselen van honden en katten
buiten de eigen tuin, moeten opgeruimd
worden. Honden dienen in het clubhuis en
op het terras ook aangelijnd te zijn. Duiven,
pluimvee of pelsdieren mogen niet op de
tuin worden gehouden. Ook vogels die in
volières worden gehouden mogen geen
overlast (geluid en stank) veroorzaken.
Het bestuur kan u bij terugkerende klachten
verbieden om uw huisdieren op de tuin te
houden.

Huisnummer en brievenbus
Elke tuin moet een naar binnen draaiend
hek hebben waarmee de tuin afgesloten
kan worden en een duidelijk zichtbaar
nummer op of bij dit hek. Dit is van
belang bij calamiteiten. U bent verplicht
een brievenbus te hebben die wind- en
waterdicht is en die groot genoeg is voor
een A4.

Informatieblad
Het Dijkzichtnieuws (ons informatieblad)
verschijnt 4 x per jaar, wordt 2 x bezorgd
op de tuin (denk aan uw brievenbus)
en 2 x per post op uw huisadres. Met
het dijkzichtnieuws houden we u op de
hoogte van actuele, leuke en nuttige
info over het park, van de commissies en
het bestuur. In het Dijkzichtnieuws vindt
u ook de uitnodiging voor de Algemene
Leden Vergadering in voor- en najaar met
informatie over de agenda, het verslag en de
begroting. De redactie nodigt iedereen uit
om stukjes en foto’s aan te leveren.

Internet
Op Dijkzicht beschikken we over draadloos
internet. Het is een beveiligde en redelijk
snelle verbinding. Het bestuur kan u
nader informeren en de aansluiting, tegen
eenmalige kosten, regelen.

Kabouterpad
Langs het speelveld loopt het kabouterpad.
Na het bruggetje loopt het pad door naar de
Flamingolaan.

Kappen van bomen
Op Dijkzicht hebben we Bomenbeleid.
U dient altijd toestemming om te kappen
aan te vragen bij het bestuur van Dijkzicht.

Dit geldt voor alle bomen waarvan de stam
op 1.30 meter hoogte een doorsnede heeft
van 11 cm. Het bestuur zal na advies van de
tuincommissie beoordelen of er gekapt mag
worden en of hiervoor een kapvergunning
aangevraagd dient te worden bij de
gemeente. De benodigde kapvergunning
wordt door het bestuur collectief
aangevraagd in september. Aanvragen voor
het kappen van bomen moeten voor half
augustus ingediend zijn bij het bestuur. Het
kappen en afvoeren van het hout dient u zelf
te regelen en te financieren.

Karren, kruiwagens en
werkhok
Bij het werkhok staan een aantal platte
karren en kruiwagens die u kunt gebruiken.
Omdat er grote vraag naar is, vragen wij u
deze karren meteen na gebruik weer terug
te brengen naar deze plaats. Laat ze nooit
bij de in/uitgang of in de lanen staan. Dit
in verband met de bereikbaarheid voor
nooddiensten en veiligheid in de lanen
bij calamiteiten. Bij het werkhok hangt
een pomp om banden op te pompen
(autoventiel).

Kas en stekkenmarkt
Twee keer per seizoen (voorjaar en zomer)
worden er stekkenmarkten gehouden
waarop u uw overtollige plantjes, stekken

en zaaigoed kunt ruilen of weggeven. Ook
is er regelmatig verkoop vanuit de kas. De
stekkenmarkten en kasverkoop worden
aangekondigd in het Dijkzichtnieuws en/
of in de mededelingenborden. In het
plantenweeshuis op de compostplaats kunt u
het hele seizoen planten en stekken halen en
brengen tijdens openingstijden.

Koolmonoxyde
Een geiser, kachel of koelkast die niet goed
functioneeert kan koolmonoxyde (CO)
afgeven, een uiterst giftige stof. U wordt
geadviseerd om een koolmonoxydemelder
aan te schaffen. Een goede plaatsing is van
groot belang, kijk voor instructies in de
gebruiksaanwijzing.

Lekkage
Bij lekkage van de hoofdwaterleiding
en/of de put, moet de tuinder de
waterleidingscommissie inschakelen
(zie pagina 25). Bij spoed direct het
bestuur waarschuwen. Lekkages na de
put en in het tuinhuis vallen onder de
verantwoordelijkheid van de tuinder zelf.
Als uw hoofdkraan stuk gaat door niet
aftappen en afsluiten van het water en/of
door het niet droog houden van de put zijn
de vervanging- en reparatiekosten voor uw
rekening.

15

Oplaadpunt
Er zijn speciale stopcontacten gemaakt links
op het werkhok. Hier kunt u uw scootmobiel
of elektrische fietsaccu’s opladen. U kunt
tegen betaling een sleutel bij het bestuur
afhalen.
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Overnachten

Mededelingenborden
Bij elke ingang staat een mededelingenbord.
Hierin worden mededelingen vanuit het
bestuur, over de te koop staande huisjes en
(recreatieve) activiteiten bekend gemaakt.

Mest
Op Dijkzicht wordt geen kunstmest
(anorganische mest) gebruikt. Kunstmest is
anorganische mest met hoofdbestanddelen
Nitraat (N), Fosfaat (P), Kali (K) en
sporenelementen. Deze letters en cijfers
staan op de buitenkant van pakken zoals
rozenmest, buxusmest en coniferenmest.
Organische mest is natuurlijke mest en
ontstaat uit afval van dieren of van planten.
Organische mest heeft twee voordelen
ten opzichte van anorganische mest; het
is minder schadelijk voor het milieu en
de kosten zijn lager. Koemest wordt vaak
gebruikt bij rozen en bevat veel stikstof (N),
voor paardenmest geldt hetzelfde (kan pas
gebruikt worden na één jaar laten liggen).
Plantaardige mest wordt gemaakt van
groente-, fruit- of tuinval (GFT).

Natuurlijk tuinieren
Op Dijkzicht zetten we ons al vele jaren in
voor natuurlijk tuinieren. Dit houdt in dat
we de kwaliteit van water en bodem én de
diversiteit van inheemse planten en dieren
proberen te bevorderen. Als planten het naar
hun zin hebben zullen ze minder gevoelig
zijn voor ziektes. Door niet alle bladeren en
stengels direct op te ruimen, ontstaan er
schuilplekjes voor dieren en insecten. Dit
lokt weer andere dieren, die hen als maaltijd
gebruiken. Bij overlast of ziektes kan er het
beste gekeken worden hoe dit natuur- en
diervriendelijk te bestrijden is. Het gebruik
van gif is verboden!
Het is een groot misverstand dat
verwaarloosde tuinen het resultaat zijn van
Natuurlijk Tuinieren. Zie voor meer informatie
de brochure over Natuurlijk Tuinieren in het
folderrek in het clubhuis.

Overnachten op de tuin is toegestaan
van 1 april tot 1 oktober (zomertijdwintertijd aanhouden kan ook). ‘s Winters
is overnachten niet toegestaan. Indien een
ander persoon dan het lid dat vermeld
staat op uw huurovereenkomst tijdens het
seizoen op uw tuin verblijft, dient u dit altijd
(schriftelijk) te melden bij het bestuur (artikel
6.2b van het huurreglement van de Bond van
Volkstuinders).

Paden en overhangende takken
Iedere tuinder wordt geacht - gedurende
het hele seizoen- de helft van het algemene
pad dat voor en langs diens tuin loopt vrij te
houden van onkruid en gras. Ook de grasrand
moet worden afgestoken en geknipt.
Takken die over de algemene paden hangen
moeten teruggesnoeid worden tot op 3
meter hoogte en tot achter de heg zodat de
overgebleven uiteinden geen schade kunnen
veroorzaken aan auto’s van hulpdiensten als
Brandweer en Ambulance. Schades hierdoor
veroorzaakt komen voor rekening van de
tuinder.

Parkeren
De officiele parkeerplaats van Djkzicht ligt
bij de achteringang (bij de put). Parkeren
op de buitensingel wordt gedoogd en is
formeel niet toegestaan. Parkeer op de
buitensingel maar aan één kant van de weg
(rechts), zodat de hulpdiensten er in geval

van nood doorheen kunnen. Zorg ook dat
de hoofdingangen vrijgehouden worden van
scooters en motoren voor de hulpdiensten.
Zorg dat er geen waardevolle spullen in uw
auto achterblijven en sluit goed af. Doe bij
calamiteiten altijd aangifte bij de politie en
meld ze ook aan het bestuur.

Politie
Het tuinpark Dijkzicht valt onder de
verantwoordelijkheid van de Gemeente
Ouderamstel. Aangifte van diefstal en
dergelijke kan gedaan worden bij de politie
van Ouderamstel, telefoon algemeen 09008844. Aangifte kan ook gedaan worden
via internet. Stuur altijd een kopie naar het
bestuur van Tuinpark Dijkzicht; Buitensingel
2, 1114 BE, Amsterdam-Duivendrecht.
De dichtstbijzijnde politiebureaus voor
inwoners van Ouder-Amstel zijn:
Bureau Diemen/Ouder-Amstel,
D.J. de Hartoglaan 5
1111 RC Diemen
Bureau Flierbosdreef,
Flierbosdreef 15
1102 BV Amsterdam
Bureau Amstelveen Noord,
Gerard Doulaan 2
1181 WS Amstelveen
Bureau Amstelveen Zuid,
Zetterij 6
1185 ZZ Amstelveen

Reglementen
De algemene reglementen van de BVV,
de bouwreglementen en huishoudelijke
reglementen van Dijkzicht, kunt u bij het
bestuur opvragen.

17

18

Voordat u iets (ver)bouwt, maakt, plant
of weghaalt, controleer of dat toegestaan
is. U kunt ook contact opnemen met de
betreffende commissies, zie pagina 25.

Seizoen
Het tuinseizoen begint bij aanvang van de
zomertijd (rond 1 april) en is afgelopen als de
wintertijd begint (rond 1 november).

Septic tank en stapelput
Op ons park is geen riolering. Het
gootsteen- en douchewater wordt via
een stapelput via een grindbed/zakput in
het grondwater geleid. De afvoer van het
toilet gaat via de septic tank. Dit is een
grote bak met vakverdeling en die werkt
op bacterieen. Gebruik daarom nooit
agressieve schoonmaakmiddelen maar
middelen die milieuvriendelijk en biologisch
afbreekbaar zijn. Gebruik ook deze met mate
en controleer of ze geschikt zijn voor de
septictank. Door de bacteriewerking wordt
ontlasting en papier verwerkt en afgebroken
tot water zodat dit via een zakput aan het
grondwater kan worden toegevoegd. Door
wat minder en dunner papier te gebruiken
en voldoende water te gebruiken helpt
u uw septic tank beter te functioneren.
Nog effectiever is het om papier apart te
verzamelen. Er mag nooit direct in de sloot
geloosd worden, lozen moet altijd via een
grindbed of zakput.

Sierstukken
Op ons park hebben we diverse stukken
algemeen groen ingericht als siertuinen zoals
de boomgaard, de insectentuin en de wilde
bloemenrand. Leuk om eens een wandeling
langs te maken. Kijk voor die wandelingen in
het folderrek in het clubhuis.

Sloot

Slootkant

De sloten moeten goed doorstromen. Teveel
kroos is funest voor het leven eronder, dat
een beetje licht nodig heeft. Kroos kan
goed gedijen als er (te)veel meststoffen
in het water komen. Als er teveel kroos in
uw sloot is, schep het er dan af en laat het
uitlekken, zodat de diertjes die er in zitten
een kans hebben om eruit te kruipen en
gooi het daarna op de composthoop. U kunt
ook een deel van het water kroosvrij maken
door een houten raam of een opgepompte
fietsbinnenband in het water te leggen.
Houd deze ruimte vrij van kroos zodat er
toch licht in het water komt. Haal dit raam
of deze band in het najaar weer uit de sloot.
In verband met de doorstroming mogen er
geen waterplanten zoals lelies of lis in de
zijsloten groeien.

De waterleiding is aangelegd langs de
slootkanten. Om beschadiging van de
waterleiding te voorkomen zijn bomen en
zware beplanting verboden op de slootkant
(tot 1.5 meter gemeten vanaf de sloot).
Reglementair moet de slootkant een grasstrook zijn van 1 meter breed. De slootkant
mag ook begroeid zijn met lage éénjarige
planten, mits u deze wel onderhoudt. Vanaf
15 september moet de slootkant kort
geknipt en beloopbaar zijn. Dit in verband
met de baggeraar die eens per jaar de sloten
baggert en daarbij een zwaaibeweging
moet kunnen maken met een 3 meter lange
baggerbeugel. Ook behoort u te zorgen voor
een deugdelijke beschoeiing
Zie ook beschoeiing.

Teken
Op tuinpark Dijkzicht komen teken voor die
mogelijk met de ziekte van Lyme besmet
zijn. Let goed op als er een teek op u of een
van uw huisgenoten zit, draai hem eraf met
kop en al met een tekentang (ga niet zelf
rommelen met spiritus, een andere verdoving
of een brandende sigaret).
Desinfecteer de plek en houdt deze in de
gaten. Er kan na enige tijd een rode ring rond
de beet verschijnen, ga dan naar uw huisarts.
Met een antibioticakuur is deze besmetting
goed te behandelen, mits je er op tijd bij
bent.
De ziekte van Lyme kan tot ernstige klachten
leiden, onderschat dit niet. Een tekentang is
te koop bij drogist of apotheek.
Zie ook de folder over Teken in het clubhuis.

Tuinafval, stronken en puin
Voor al het tuinafval geldt dat u het op
de eigen tuin moet houden tot u het gaat
afvoeren. Zacht tuinafval kunt u op uw eigen
composthoop gooien (zie ook de folder
“composteren op eigen tuin”) of wegbrengen
naar de algemene composthoop, naast
de ingang bij de Put. De openingstijden
zijn zaterdag tussen 10 en 12 uur en in
de maanden juni, juli en augustus ook op
woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.
Deponeer het tuinafval op de aangegeven
plekken, zover mogelijk naar achteren.
Laat geen zakken en potten achter. Voor
puin en stronken hebben we sinds 2014
aparte plekken ingericht op de voormalige
brandplaats (achterin op de compostplaats).
Die staan aangegeven op de plattegrond bij
de ingang van de compostplaats. We hebben
deze ruimte in bruikleen van de gemeente.
Als de compostplaats een puinhoop wordt,
kan het zijn dat we deze weer moeten
sluiten.
Takken- en takkenwallen
We hebben op verschillende plaatsen
takkenwallen; in het vogelbos, langs het
pad naar de grote parkeerplaats en langs
het pad naar de compostplaats. Tussen de
staanders mogen alleen takken neergelegd
worden, dus geen balkjes, stronken en hele
bomen. De takken moeten ontdaan worden
van zijtakken en coniferen ook nog eens van
groen. Op het bospad kunt u de fijngeknipte
conifeertakjes kwijt als bodembedekker.
Als de wal vol is, is het de bedoeling dat
u een andere wal opzoekt en niet blijft
stapelen, er naast leggen of er gewoon
overheen gooien. Bij de hakselmachine op
de composthoop kunt u elke zaterdag takken
aanleveren.
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Takken die dikker zijn dan 12 centimeter
kunnen niet door de machine. Dat geldt ook
voor takken met daaraan zijtakken en takjes.
De lengte maakt niet veel uit. U kunt haksel
meenemen om te gebruiken op uw eigen
tuin.
Stronken
Boomstronken kunt u op uw tuin laten
verteren of zelf afvoeren naar de
compostplaats op de daar aangegeven
plek. U kunt ze ook afvoeren naar het
Gemeentelijk Afvalpunt Rozenburglaan.
Zie ook grofvuil bij Afval

Tuincontrole
Elke tuinder dient zijn tuin te onderhouden.
Twee keer per jaar vindt er een tuincontrole
plaats waarin wordt gekeken of uw
tuin, heg, paden en sloten voldoende
onderhouden zijn en aan de gestelde
eisen voldoen. De controles worden
aangekondigd in de mededelingsborden en
in het Dijkzichtnieuws. Er is een checklist
beschikbaar waarmee u zelf vooraf de te
controleren punten kunt nalopen
Zie folderrek of de website.
Bij het niet voldoen aan de eisen ontvangt u
direct een administratieve sanctie á 34 euro.

De tuindiensten zijn op zaterdag of zondag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
De verzamelplaats is bij het werkhok
om 9.45 uur. Om 12.00 kunt u daar het
gereedschap schoonmaken en op de juiste
plek terughangen/-zetten. Vergeet niet de
werklijst in- en af te tekenen.
Na afloop is er koffie in het clubhuis.
De tuinder ontvangt bij aanvang van het
seizoen een schema van de tuindiensten.
Bij verhindering moet de tuindienst de week
voor of de week na de eigen ingeplande
dienst worden gewerkt. Dit is nodig om al
het werk tijdig uit te kunnen voeren (zie
ook het Jaarplan in de brochure Tuinieren
op Dijkzicht). Voor meer informatie neem
contact op met uw ploegleider.

Tuinmateriaal
Stenen, aarde en zand zijn verkrijgbaar bij
het winkeltje op buurpark Ons Lustoord.
Zij hebben ontheffing om materialen voor
uw tuin af te leveren. De afspraak is wel
dat de gebrachte kar binnen één dag leeg
gemaakt wordt en dat de lege kar naar de
middensingel verplaatst wordt óf naar het
gras langs het pad. Dit in verband met de
veiligheid en de bereikbaarheid van de paden
voor hulpdiensten.

Tuindienst

Tuinschouw

Elke tuinder is verplicht om 8 keer per jaar
2 uur tuindienst te doen. Zo kunnen we ons
park met elkaar goed onderhouden. Tijdens
de tuindienst wordt er onderhoudswerk
gedaan in het algemeen groen, zoals paden,
struiken en borders. Er zijn een paar stukken
waar vaste groep tuinders in werkt zoals
de boerentuin en het Rosarium. Er zijn ook
tuinders die een eigen stuk onderhouden.

Eenmaal per 3 jaar wordt er een tuinschouw
gehouden om grotere tuinzaken zoals
heggen en andere zaken die niet in orde
zijn te signaleren en om achterstallig (snoei)
onderhoud te voorkomen. Ook wordt naar
de staat van de beschoeiing gekeken. De
uitslag van deze schouw is bindend en zal
bij verkoop financiële consequenties kunnen
hebben. Voor meer informatie kunt u bij het
bestuur terecht.

Vergaderingen
Tweemaal per jaar vindt er een
ledenvergadering plaats in het clubhuis. De
algemene ledenvergadering (ALV) wordt
in april/mei en in november gehouden. In
november wordt de begroting besproken. De
uitnodigingen staan in het Dijkzichtnieuws.
Op deze vergaderingen worden belangrijke
beslissingen voor en door de leden genomen.
Elk lid heeft de verplichting hierbij aanwezig
te zijn of zich hiervoor af te melden.

Verkoop van huisjes
Het verkopen van huisjes gaat altijd via
het bestuur. Een overzicht van de te koop
staande huisjes hangt in de borden en staat
op de website. Er is altijd 14 dagen wachttijd;
gedurende deze tijd kan elk (aspirant)lid van
Dijkzicht reageren op een huisje. Van degene
die gereageerd hebben, heeft de langste
ingeschrevene de eerste rechten.
Voor een uitgebreide uitleg kunt u op de
bestuursinloop langskomen.

Verloren spullen, gevonden
voorwerpen
Aan het clubhuis tegenover het fietsenrek
hangt een kastje waar u gevonden sleutels,
kleding of brillen o.i.d. kunt ophangen en
waar u kunt kijken of iets wat u kwijt bent
misschien gevonden is. U kunt gevonden
voorwerpen ook bij het bestuur afgeven.

Verzekering
De meeste tuinhuisjes en de inboedel
zijn collectief verzekerd voor een
getaxeerde waarde voor brand, storm en
glasbreuk. Er is ook een inboedelbrand- en
inbraakverzekering. De premie en verzekerde
waardes worden vanaf 2017 vermeld op uw
tuindiploma/jaarrekening. De voorwaardes
van de verzekering liggen ter inzage in de
bestuurskamer of zijn te vinden op de site
van de BVV. Indien u iets wilt wijzigen in
uw verzekering kunt u dat via het bestuur
doorgeven. Schade dient u altijd te melden
aan het bestuur.
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Watergeven in de zomer
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Vrijwilligers
Alle werkzaamheden op het park worden
uitgevoerd door de leden als vrijwilligers.
Hierdoor houden we de kosten voor
onderhoud en verblijf op ons park zo laag
mogelijk. De 16 uur tuindienst zijn heel
belangrijk voor het goed onderhouden van
het algemeen groen. Daarnaast voeren
de leden van bestuur en commissies vaak
nog vele andere werkzaamheden uit. Dat
vraagt vrijwel altijd (veel) meer dan 16
uur. Er zijn altijd tuinders nodig voor hulp
bij de activiteiten en regelmatig zijn er
openstaande vacatures. Kom eens langs
om te kijken of u ook iets (extra’s) kunt
betekenen.

Vuur
Open vuur is op de tuin verboden en dat
geldt ook voor het verbranden van afval.
Heeft u een houtkachel, houdt dan - zeker in
het seizoen - rekening met uw medetuinders.
Vermijd ten allen tijde overlast door stank
en rook.

Walsen
Op het complex is een wals aanwezig, die u
kunt gebruiken voor het walsen van uw tuin.
De wals ligt bij het werkhok en moet daar
ook weer teruggebracht worden.

Wandelingen
Op ons park zijn een aantal wandelingen
uitgezet, leuk om eens te doen. De routes
liggen in het folderrek in het clubhuis.

Water
Het water wordt in het voorjaar aangesloten
(half maart) en in het najaar (begin
november) afgesloten. Afhankelijk van het
weer kan het water eerder of later worden
aan- of afgesloten. Buiten het seizoen
is er water te vinden bij de winterkraan
achter het clubhuis. Bij lekkage van de
hoofdwaterleiding moet u direct contact
opnemen met de waterleidingcommissie of
met het bestuur. Lekkages na de put en in
uw huisje zult u zelf moeten verhelpen.

Geef - in droge periodes - alleen nieuwe
planten en eenjarige planten regelmatig
water. In principe is sproeien van de tuin
verder niet nodig en zelfs nadelig. Als u een
plant regelmatig een beetje water geeft
zal deze geen uitgebreid wortelstelsel
ontwikkelen. In een periode van droogte
zal de plant dan snel verdorren. Het is beter
af en toe een flinke plens water te geven,
dat zet de plant aan om dieper te wortelen,
waardoor hij beter zal overleven in droge
periodes. Gebruik geen kraanwater, maar
regenwater uit de regenton of de sloot.
Sommige planten zoals de Japanse esdoorn
gaan dood van kraanwater omdat het teveel
chloor bevat.

Waterput
Op alle tuinen zit een put met daarin de
hoofdkraan van de waterleiding (vernieuwd
in de periode 2014-2017). De tuinder heeft
de verplichting de waterput en kraan schoon
en droog te houden. De hoofdkraan dient
u elk jaar aan het einde van het seizoen
af te sluiten. Indien u uw hoofdkraan niet
heeft afgesloten en er blijkt vorstschade
in of bij uw opstallen te zijn, dan zal dit bij
het aansluiten van het water in maart tot
waterschade en waterverlies leiden.
Bij schade aan de put/kraan door
slecht onderhoud/verwaarlozing zijn de
reparatiekosten voor de tuinder.

Winterklaar maken
Het is belangrijk om in het najaar altijd
het water af te sluiten en de leidingen in
uw tuinhuis leeg te laten lopen. Sluit de
hoofdkraan, draai het aftapkraantje open
en blaas de leidingen leeg. Zorg ook dat de
geiser watervrij is of neem hem naar huis.

Maak de toiletpot leeg van water en sluit
hem af met een prop papier of een doek
(tegen luchtjes). In het voorjaar kan het water
weer aangesloten worden. Sluit eerst het
aftapkraantje en open dan de hoofdkraan.
Houd ook uw dakgoten vrij van bladeren. Als
er water in de goten blijft staan dat bevriest,
gaan uw goten zeker stuk. Ruim losse
plantenbakjes en andere spulletjes op zodat
deze niet wegwaaien en in de sloten terecht
komen. Houd uw gordijnen open zodat
inbrekers niet ongezien in uw huisje kunnen
verblijven. Laat geen etenswaren, drinken of
lucifers achter.
Kom regelmatig langs om te kijken en meld
ongewone zaken bij het bestuur.

Winterkraan
Buiten het seizoen kunt u water halen bij de
winterkraan achter het clubhuis naast de kas.

Zonnepanelen
Vele tuinders maken gebruik van
zonnepanelen om de accu’s op te laden
voor de stroomvoorziening in het huisje.
Dit geeft 12 Volt. U kunt 12 Volt met een
omvormer omzetten naar 220 Volt. Voor
het aanleggen van deze stroomvoorziening
zijn regels opgesteld door de BVV. Een niet
goed aangelegd systeem kan gevaarlijk zijn.
Laat de aanleg altijd door een deskundige
uitvoeren of controleren.
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Websites

Contactpersonen

www.tuinparkdijkzicht.nl
www.bondvanvolkstuinders.nl
www.AVVN.nl

Bestuur
Per mail:
tuingroep.dijkzicht@kpnmail.nl
Telefoon in noodgevallen:
06 44558340, 06 22996122, 0637315821

www.natuurinformatie.nl
Site voor/over Natuurlijk Tuinieren
www.kad.nl
Site van Kennis en Advies centrum voor Dierplagen, zij geven ook een kwartaalblad uit:
Dierplagen Informatie.
www.milieucentraal.nl
Informatie over klussen en tuinieren met oog voor het milieu.
www.oranjebandzaden.nl
Site voor het bestellen van alle soorten zaden van groenten, bloemen en kruiden.

Bouwcommissie voorzitter
Henk Broekhuizen
Merellaan 26
06 23750030
Waterleiding
Jan van Asperen
Fazantenlaan 28
06 48557489

Redactie
Irma en Carolien
Koolmeeslaan 14-16
tuingroep.dijkzicht@kpnmail.nl
Tuincommissie en NT commissie
Frieda Snel
Zwaluwlaan 7
06 16492494
Heeft u een contactpersoon nodig van de
overige commissies, neem contact op het
bestuur.
Verzoek: Bestuur- en commissieleden zijn ook
tuinders. Respecteer iemands privé; loop niet
zo maar iemands tuin op en vraag altijd of
het uitkomt.
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Colofon
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Uitgave
Maart 2016
Tekst
Irma Mittelmeijer, Frieda Snel en Jorien Vollaard
Foto’s
Jan Blom, Arnold ter Weerne en Frieda Snel
Vormgeving
Koudijs buro voor ontwerpen
Drukwerk
Printvisie
Papiersoort
FSC mixed sources
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Buitensingel 2
1141 BE Amsterdam Duivendrecht

www.tuinparkdijkzicht.nl

