
 
 

Faciliteiten         

         
ACCU’S  
Bij de kas is een accu-oplaadstation aanwezig. Tuinders kunnen bij het bestuur een sleutel aanschaffen en 
tegen betaling gebruik maken van het accu-oplaadstation.  
 

AED 
Er is een AED-defibrillator aanwezig op het park. Hij hangt aan het clubhuis in een speciale kast. In geval 
van nood kunt u deze uit de kast halen. Laat de kast dan vooral openstaan, er klinkt dan een alarm waar 
anderen ook weer op kunnen reageren. 
 
AFVAL 
Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden om huisafval en tuinafval aan te leveren. 

 
HUISAFVAL 
Bij de ingang langs de A2 aan de Pelikaansingel staan diverse containers voor het verzamelen van 
huisafval. Deze plaats is geopend op zondag van 10.30 en 11.00 uur en in de maanden mei tot september 
ook op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur. Eventuele wijzigingen voor dagen en/of tijden worden 
aangekondigd in de mededelingenborden. 
 

Huisafval kan tijdens het seizoen in goed gesloten zakken, tegen betaling per zak, ingeleverd worden 
Glas kunt u tijdens het seizoen kwijt in de glasbak naast de ingang aan de Pelikaansingel.  
Papier kunt u tijdens het seizoen bij de daarvoor bestemde containers kwijt. Dit wordt opgehaald door een 
speeltuinvereniging 
Vergif en restanten van bestrijdingsmiddelen kunt u tijdens het seizoen bij de daarvoor bestemde 
container kwijt. Het gif wordt door een tuinder opgehaald en naar het chemisch depot gebracht van de 

gemeente. Wilt u het wel in gesloten flacons en in een afgesloten plastic zak aanleveren? 
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? 
 
Grofvuil 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 v.d. 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.  
 
Puin, bakstenen en tegels 
Achter de composthoop, bij de plek waar gehakseld wordt is een plek ingericht waar u uw overbodige 
tegels, bakstenen en puin kunt storten. De plek is aangegeven met een bord. Zie ook de plattegrond bij de 

ingang van de compostplaats. 
 
TUINAFVAL 

Zacht tuinafval, zie Compostplaats 
 
Takken tot 12 cm breed 

Takken tot 12 cm breed kunnen elke zaterdag tussen 10 en 12.00 uur aangeleverd worden bij de 
hakselmachine op de plek achter de composthoop. De takken dikker dan 12 centimeter kunnen niet door 
de machine. De lengte maakt niet veel uit (niet korter dan 80 cm), zijtakken moeten verwijderd worden. U 
kunt haksel meenemen voor eigen gebruik op uw tuin. 
 
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, ernaast leggen of er gewoon overheen gooien. 
 
Takken met grote stekels  

Voor planten met stekels (bramen, rozen, mei- en vuurdoorns en meer) hebben we aparte plekken 
ingericht op de ruimte achter de compostplaats.  
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Stronken 

Boomstronken kunt u op uw tuin laten verteren of zelf afvoeren naar de compostplaats op de daar 
aangegeven plek. U mag ze ook afvoeren naar het Gemeentelijk Afvalpunt Rozenburglaan, zie Grofvuil.  

De plekken voor stekels en stronken zijn aangegeven met borden. Zie ook de plattegrond bij de ingang 
van de compostplaats. 
 
BOEKENKASTEN 
Op ons park staan 2 boekenkasten waaruit u boeken gratis kunt lenen of meenemen of boeken in plaatsen. 

Ze staan op de Flamingolaan en op het Kabouterpad. 
 
COMPOST en COMPOSTPLAATS 
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 verwerken. Het maken en regelmatig verspreiden van 
eigen compost is de beste en goedkoopste manier om de grondkwaliteit in de eigen tuin te verbeteren.  

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 
kunt u contact opnemen met de Tuincommissie of neem de folder ‘composteren’ uit het rek in het clubhuis. 
 

Compostplaats 
U kunt uw tuinafval ook naar de algemene compostplaats brengen. Die vindt u naast de ingang bij de Put.  
We hebben deze ruimte in bruikleen van de gemeente op voorwaarde dat we de plek goed onderhouden. 

Zo niet, dan kan het zijn dat we deze weer moeten sluiten.  
De compostplaats is geopend op zaterdag tijdens de tuindiensten en op woensdagavond in de maanden 
mei tot september. Deponeer het tuinafval op de aangegeven plekken, zover mogelijk naar achter. Laat 
geen zakken en potten achter.  
Op de algemene compostplaats is regelmatig gecomposteerde aarde beschikbaar voor de tuinders. 
 
FOLDERS 

In de kantine is een rek met allerlei informatiefolders over Natuurlijk Tuinieren en andere zaken. Deze kunt 
u gewoon meenemen. 
 
GAS 
Flessen en controle 

Gasflessen kunnen van 1 april tot 1 oktober ingeleverd en aangeschaft worden bij het gasopslaghok naast 

de put op zaterdag na de tuindienst en van 1 mei tot 1 september ook op dinsdagavond. 
 
Gascontroles worden jaarlijks gehouden door de gascontrole commissie die de opslag van de gasflessen, 
de gasslangen en de gasdrukregelaars inspecteert. Er wordt ook met een gassnuffelaar gecontroleerd op 
eventuele lekkages van uw installatie. U mag maximaal 4 gasflessen op uw tuin hebben. Gasflessen 
moeten in een goed geventileerde gaskist buiten uw tuinhuis staan. Het gaat om ventilatie aan de 
onderkant van de kist (zie de bouwvoorschriften). Ze mogen niet in de schuur staan.  

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. 
 
INTERNET 

In en rondom het clubhuis kunt u gebruik maken van internet. De wifi-code vindt u in het informatiebord.  

 
KARREN EN KRUIWAGENS 
Bij het materialenhok staan een aantal platte karren en kruiwagens die u mag gebruiken. Omdat er grote 
vraag naar is, vragen wij u deze karren meteen na gebruik weer terug te brengen naar deze plaats. Laat 
ze niet bij de in/uitgang of in de lanen staan. Dit is van belang voor de bereikbaarheid voor nooddiensten 
en veiligheid in de lanen bij calamiteiten. 

Bij het materialenhok hangt ook 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. 

 
OPLAADPUNT 
Er zijn speciale stopcontacten gemaakt links op het materialenhok. Hier kunt u de accu van uw scootmobiel 
of elektrische fiets opladen. Het oplaadpunt is buiten en op eigen risico.  
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PARKEREN  
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 altijd aangifte bij de 
politie bij calamiteiten en meld het ook aan het bestuur. 
 

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 geen 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 deze 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 (of papier apart te 
verzamelen) en voldoende water te gebruiken helpt u uw septic tank beter functioneren. Er mag nooit 
direct in de sloot geloosd worden, maar altijd via een grindbed of zakput. 

 
VERLOREN SPULLEN en GEVONDEN VOORWERPEN 
Aan de kantine tegenover het fietsenrek hangt een kastje waar u gevonden sleutels of brillen o.i.d. kunt 

ophangen en waar u kunt kijken of iets wat u kwijt bent misschien gevonden is. U kunt gevonden sleutels 
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 inboedel brand en inbraak verzekering. 
De premie en verzekerde waardes worden vanaf 2016 vermeld op uw tuindiploma/jaarrekening. Tot dan 

staan getaxeerde en verzekerde waardes in een overzicht.  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 van de 
verzekering of een andere wijziging wilt, kunt u dat via het bestuur doorgeven. Schades dient u altijd te 
melden aan het bestuur 
 

WALSEN 

Op het complex is een wals aanwezig, die u kunt gebruiken voor het walsen van uw tuin. Deze ligt bij het 
materialenhok 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 de kantine. 
 

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 bestuur. Lekkages 
na de put en in uw huisje zult u zelf moeten verhelpen. 

 

WINTERKRAAN 
Buiten het seizoen is er water te vinden bij de winterkraan achter het clubhuis/bij de kas. 
 
 


