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Buurtmoestuin Ertbrugge 

Visietekst en afspraken  
Versie 2020 

A. Wat is onze visie?

 Zorg voor de aarde: we tuinieren met respect voor de bodem, de omgeving en de

planeet.

 Zorg voor de mens: we tuinieren met respect voor elkaar.

 Delen: we dragen als groep de verantwoordelijkheid voor het hele project.

B. Waaruit bestaat Buurtmoestuin Ertbrugge?

Buurtmoestuin Ertbrugge ligt in het beschermd landschap "Domein Ertbrugge - Zwarte 

Arend”. Dit maakt dat de buurmoestuin in een unieke en mooie omgeving gelegen is en 

waar we trots op mogen zijn. Wie wil nu niet tuinieren met een zicht op een 

hoogstamboomgaard, schapen, weilanden en bossen? Omdat we in zo een mooie 

omgeving liggen moeten we ervoor zorgen dat onze buurmoestuin ook een mooie plek is 

en blijft. Dit heeft een aantal strenge beperkingen en maatregelen tot gevolg voor de 

Buurtmoestuin vanuit de Vlaamse Overheid(Agentschap  Natuur en Bos en Agentschap 

Onroerend Erfgoed) die opgenomen zijn in dit reglement. 

De Buurtmoestuin bestaat uit: 

 tuinpercelen:

 individuele tuinpercelen

 samentuinpercelen waar een groep van 6 mensen/gezinnen tuinieren

 paden van 50 cm breedte tussen de percelen

 drie tuinkamers. Een tuinkamer is een groep van aanpalende tuintjes, met

tuiniers die op dit niveau afspraken maken, samenwerken inzake onderhoud van

eigen paden en composteren, wegwijs maken van nieuwe tuiniers, elkaar

opvolgen en helpen indien nodig of tijdens langdurige afwezigheid van een

naburig tuinier.

 de haag rondom

 de omheining/raster met de poort die op slot kan

 een gemeenschappelijk tuinhuis - dit zijn 2 voorlopige containers met een cijferslot

 een infobord, met een tuinplan en een overzicht van de gemeenschappelijke taken

 een inkomzone met fietsenstalling
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 het toilet

 1 waterput die op slot is en 4 waterpompen

 gemeenschappelijke bessenstruiken en fruitbomen

 compostbakken per tuinkamer en een composthoop

 het gemeenschapsveld: dat is het grote grasveld

a. waar de notelaar staat

b. met picknicktafels

c. waar een speelzone voor kinderen zich bevindt met een wiglo (=hut van

wilgetenen)

C. Wie is wie?

 De tuiniers en hun gezin, met hun individuele percelen

 De tuiniers en hun gezin, in de samentuinenEigenaar van de grond is de Vlaamse

Overheid – het Agentschap Natuur en Bos

 Het organisatieteam: RLDV (Regionaal Landschap de Voorkempen vzw),Velt,

Agentschap Natuur en Bos, District Deurne, Agentschap Onroerend Erfgoed). Zij waken

mee over het project en ondersteunen het dagelijks bestuur.

 Gedeelde verantwoordelijkheid van de tuinders inzake het beheer van de buurtmoestuin

voor diverse taken; compostmeesters, verantwoordelijke tuinberging (orde en overzicht)

en materiaalmeesters (onderhoud en herstel), onthaalverantwoordelijken voor nieuwe

tuiniers, verantwoordelijke waterpompen, verantwoordelijken afval en sluikstort,

verantwoordelijke poorten & cijfersloten, verantwoordelijken mede-organisatie

samenwerkdagen, oogstfeestcomite, communicatieverantwoordelijken, tuinkamer-

aanspreekpunten,   enz. Zij doen dit vrijwillig, hebben de toestemming van en krijgen

medewerking van alle andere tuiniers en het organisatieteam. Zie lijst als bijlage met de

namen van deze vrijwilligers.

 het dagelijks bestuur/werkgroep buurtmoestuin Ertbrugge: een aantal vrijwillige tuinders

uit de buurmoestuin die het dagelijkse beheer mee opvolgen.

D. Samen tuinieren

Het succes van Buurtmoestuin Ertbrugge hangt af van het engagement van iedere tuinier. 

 Een diverse groep mensen

Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie,

beperkingen of bijzondere talenten. De buurtmoestuin is een inclusieve plek waar

iedereen op zijn manier kan bijdragen. We zijn een aangename en goede buur voor

elkaar.

 Afspraken maken en naleven

Ertbrugge is een vereniging die werkt vanuit een visie en met duidelijke afspraken. De

afspraken worden besproken per tuinkamer, zodat ze door iedereen gedragen worden.
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De tuiniers nemen zo goed mogelijk deel aan vergaderingen hierover. Iedereen mag 

jaarlijks de afspraken mee aanpassen en iedereen leeft de gemaakte afspraken na. 

 Een plek om samen te leren

In Ertbrugge leren de tuiniers van mekaar, over ecologisch leven en tuinieren, over

samenwerken. Als er een cursus georganiseerd wordt, nemen de tuiniers zo goed

mogelijk deel.

 Gemeenschappelijke taken en samenwerkdagen.

Er wordt een lijst opgesteld met gemeenschappelijke taken. Die taken verschillen van

maand tot maand. Elke tuinier werkt tussen maart en oktober mee op de maandelijkse

samenwerkdagen, of op zelf te bepalen momenten. Doel is: alle taken goed verdelen

onder alle tuiniers.

 Gezelligheid en feest

We willen een gezellige, sociale groep tuiniers. Samen werken is fijn, er kan zoveel

meer. Mekaar beter leren kennen, plezier maken, plantgoed en zaden delen, naar

mekaar luisteren of een oogstfeest organiseren.

E. Wie onderhoudt welk deel?

 Een externe ploeg via Agentschap Natuur en Bos (eigenaar grond) zorgt tot en met

2020 voor de grote onderhoudswerken:

 het maaien van de graspaden (grote paden middenin en paden rondom) en het

gemeenschapsveld. 7 keer per jaar

 het snoeien van de haag rondom – minimum 1 tot 2 keer

 het onderhoud van het raster ( ursus en konijnen ) en houten poorten omheen de

volkstuin

 Wiglo

 De tuiniers onderhouden hun eigen tuintje en een redelijk deel van de

gemeenschappelijke ruimten. Ze zijn mee verantwoordelijk voor het onderhoud en goed

gebruik van werkmateriaal in het tuinhuis.

F. Ecologisch tuinieren

 De tuiniers gaan zorgzaam om met de bodem, water, oogst en natuur. Velt reikt daartoe

technieken en inzichten aan, waar de tuiniers zo veel mogelijk gebruik van maken.

G. Ruimte voor biodiversiteit

 De buurtmoestuin past in het omliggende landschap en draagt bij aan het ecologische

evenwicht in de omgeving. Daarom respecteren we bestaande landschapselementen

zoals bomen en hagen.



4 

 Voor dieren voorzien we speciale plekjes: nestkastjes, een insectenhotel, een

takkenwal, bloemenweiden.

 Verder kiezen we voor inheemse planten voor de randbeplanting en natuurvriendelijk

materiaal voor de infrastructuur.

 Biodiversiteit betekent voor de tuinier: veel helpende, nuttige beestjes, die plagen

kunnen bestrijden.

 De tuiniers bevorderen de biodiversiteit onder meer door insectvriendelijke bloemen te

zetten, door heel diverse gewassen te kweken en door de grond goed te bedekken met

organisch materiaal ihb compost (=mulchen).
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H. Algemene gebruiksregels voor de buurtmoestuin

1. De tuiniers sluiten een huurcontract af met het organisatieteam en verbinden zich ertoe

het hun toegekende perceel en de gemeenschappelijke ruimten in goede staat te

beheren.

2. De genummerde percelen zijn 50, 100, 150 of 200 m2 groot. Elk perceel behoort tot één

van de drie tuinkamers. Het plan in bijlage maakt deel uit van dit reglement. Het perceel

is enkel afgebakend adv paaltjes.

3. Iedere tuinier neemt maximaal 1 perceel in gebruik.

4. Per tuinkamer staan er twee keer 3 compostbakken. De tuiniers gebruiken die enkel om

tuinafval te composteren, onder leiding van een aantal compostmeesters.

(*compostmeester)

5. De buurtmoestuin is toegankelijk van zonsop- tot zonsondergang. Het terrein is enkel

toegankelijk voor de tuiniers en hun gezinsleden. Bezoekers komen de tuin enkel in

onder begeleiding van de tuiniers.

6. Iedere tuinier krijgt een sleutel van de inkompoort. Als hij/zij de de buurtmoestuin

verlaat, zorgt iedere tuinier dat het tuinhuis en de toegangspoort gesloten is. Bij het

beeindigen van het contract wordt de sleutel terugbezorgd. (*verantwoordelijke poorten

& cijfersloten)

7. Nieuwe kandidaten melden zich bij het organisatieteam. Dat wijst percelen toe op basis

van een intakeformulier, gevolgd door een gesprek. De onthaalverantwoordelijke licht

voor nieuwe tuiniers het reglement toe en coacht de nieuwe tuinier.

(*onthaalverantwoordelijke). De verantwoordelijke van de tuinberging stelt een plaats ter

beschikking om klein materiaal ordelijk op te bergen op de aangegeven plaats. Elke

tuinier respecteert dit.

8. Het organisatieteam koopt gemeenschappelijk gereedschap dat herkenbaar is aan het

fluo oranje (brand)merk Ertbrugge. De tuiniers gebruiken het gereedschap alleen in de

buurtmoesttuin. Ze maken het na gebruik schoon en zetten het op de juiste plaats in de

berging. De verantwoordelijke tuinberging staat mee in voor de orde van het tuinhuis.

(*verantwoordelijke tuinberging). Als gereedschap stukgaat, melden de tuiniers dat aan

de materiaalmeesters zodat dit gerepareerd of vervangen kan worden.

(*materiaalmeester). Als er materiaal aangekocht dient te worden, meldt de

materiaalmeester dit aan het organisatieteam.

9. Iedere tuinier werkt mee aan de gemeenschappelijke taken. De taken zijn:

a. In de compostbakken groenafval verwerken tot compost.

b. het gemeenschappelijk tuinhuis met gereedschap ordelijk houden

(*ism verantwoordelijke tuinberging).

c. de gemeenschappelijke zone voor kleinfruit vrijmaken van onkruid en tijdig de

bessenstruiken snoeien 

d. paden tussen de percelen onkruidvrij houden per tuinkamer

e. zwerfvuil verzamelen (grijptangen zijn voorzien)
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10. Samenwerkdagen zijn bij uitstek de gelegenheid om deze gemeenschappelijke taken

aan te pakken. Van maart tot en met november zijn er voldoende momenten voorzien.

Deze datums worden elk jaar in de algemene vergadering in het najaar vastgelegd

voor het volgende jaar.

11. Regelmatige deelname aan de samenwerkdagen is verplicht. Vanuit de samentuinen

moet er altijd minstens 1 persoon aanwezig zijn. Voor de individuele tuinen is

deelname voor minstens 50% van de samenwerkdagen verplicht. (*mede-organisator

samenwerkdagen)

12. Wie echt niet kan deelnemen aan de samenwerkdagen, werkt naar best vermogen

taken af die op een takenlijst op het infobord staan, en schrijft daar zijn naam bij. Deze

takenlijsten worden maandelijks opgemaakt op de samenwerkdag.

13. De buurtmoestuin is een ontmoetingsplaats. De tuiniers respecteren de rust.

Huisdieren zijn enkel toegelaten tot aan de inkompoorten. Er wordt enkel op de

voorziene paden gelopen. De kinderen spelen in een daartoe voorziene speelruimte.

14. Fietsen, motorvoertuigen en grondbewerkingsmachines zijn niet toegelaten in de tuin.

Fietsen moeten in de voorziene zone.

15. Iedere tuinier heeft de code van de tuinberging. Iedereen sluit de tuinberging en de

poort goed af bij het verlaten van de buurtmoestuin.

16. De tuiniers lezen en volgen de informatie op dat zich bevindt op het infobord buiten en

in de tuinberging. Er is een facebook-groep en een digitale nieuwsbrief voor al wie

internet heeft.

17. Voor een feestmoment kan er per uitzondering een vuurtje in een vuurkorf. Andere

vuren zijn niet toegestaan.

18. Er zijn 4 grondwaterpompen en 1 waterput. De waterput is afgesloten met een deksel

met slot en mag niet geopend worden. Er is 1 waterpomp op de grens van de paarse

en blauwe tuinkamer en een tweede aan de oranje tuinkamerkamer, vervolgens de

waterput waar 2 pompen voorzien zijn. De pompverantwoordelijken volgen dit verder

op. Je kan bij hen voor verdere vragen terecht.

19. De tuiniers gebruiken water volgens de ecologische principes. Ze houden daarbij ook

rekening met de andere tuiniers.

20. De tuiniers gaan zorgzaam om met de waterpompen. Ze houden er rekening mee dat

de waterpompen eerst aangezogen moeten worden met water. Maw je giet eerst

water in de pomp, dit maakt vervolgens dat er water kan opgepompt worden. Zie

eveneens de infoborden met de pictogrammen aan elke pomp.

21. Als een waterpomp stuk is, melden de tuiniers dat aan de verantwoordelijke, die dan

voor de herstelling zorgt. (*verantwoordelijke waterpompen). Deze verantwoordelijke

bergt de pompen tijdelijk op tijdens de winter. Vanaf 1 maart  kan er 1 pomp

(waterput) opstarten voor de vroege teelt onder kweektunnels. Dit gebeurt op vraag en

in onderling overleg met de tuinders en pompverantwoordelijken.

22. Sluikstort wordt doorgegeven aan het meldpunt van de Stad

Antwerpen.(*verantwoordelijke afval en sluikstort)
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I. Algemene gebruiksregels van het tuinperceel

23. De tuinpercelen zijn bestemd voor de ecologische teelt van groenten, kruiden,

bloemen en kleinfruit.

24. Het perceel ziet er het hele jaar door verzorgd uit. Ten laatste eind april zijn de

percelen zaaiklaar. Tussen 1 november en 1 december maken de tuiniers hun perceel

winterklaar: ze bedekken blote grond, en verwijderen volledig alle tijdelijke

constructies.

25. De tuiniers verwijderen onkruid regelmatig en op tijd. Onkruiden mogen in geen geval

zaad vormen.

26. De tuiniers houden ook de aanpalende paden tussen de percelen vrij van onkruid.

27. Het optrekken van tuinbergingen, tafels met banken, tuinkasten, serres,

plastic afdakjes, koude bakken wordt niet toegestaan. Er zijn picknicktafels voorzien

op het gemeenschapsveld.
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Kweektunnels zijn verboden met uitzondering van volgende 2 elementen: 

 bij voorteelt kan een lage kweektunnel in de periode 1 maart tem 15 mei

(totdat de ijsheiligen gepasseerd zijn)

 bij tomatenteelt kan een kweektunnel met max hoogte van 1,50m met witte
transparante of groene gewapende tuinfolie in de periode 01 mei tot en met
1 november. We spreken hier over Houten constructie op basis van robinia
of kastanje houten palen. De palen die in de grond steken mogen blijven
staan gedurende de winter maar de dakconstructie moet telkens afgebroken
worden.

1,50m 
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28. Zwart gaas ter bescherming tegen vogels en konijnen heeft een maximale hoogte van

1,50m. 

29. Koolnetten voor de koolvlieg zijn enkel in witte kleur verkrijgbaar en zijn toegestaan in

de periode tussen 1 mei en 1 november.

30. Gebruik van buizen om de netten te ondersteunen is toegestaan.

Het gaat om PE  buizen in een zwarte of grijze kleur. PE bevat in zijn chemische

samenstelling enkel waterstof en koolstof. PE is volledig recycleerbaar.
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31. Tijdelijke leidsystemen voor eenjarige teelten hebben een maximale hoogte van

1,50m. Denk maar aan teelt van erwten.

Voor hogere teelten als Mais en Bonen kan rijshout gebruikt worden en mag dit hoger

dan 1,50m gaan. Rijshout zijn dunne takken om groenten te leiden. Voorbeelden van

goed rijshout zijn takken van hazelaar, wilg, bamboe maar ook andere langere takken

kunnen gebruikt worden.

Rijshout      bamboe

Hazelaar 
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32. Alle soorten constructies worden volledig afgebroken en opgeborgen uiterlijk op 1

december, met uitzondering van zwart gaas ter bescherming van een winterteelt en

de houten palen.

33. Palen: enkel onbehandeld kastanje- en robiniahout mogen gebruikt worden. Alle

andere palen in asbesthoudende materialen en chemisch behandeld hout zijn niet

toegestaan. Maximale hoogte is 1.50 meter.

34. Verhardingen zijn niet toegestaan, paadjes mogen wel van houtsnippers.

35. De bestaande afbakening per tuinperceel adv kleine paaltje dient gerespecteerd en

niet aangevuld met draad, betonnen elementen,…

36. De tuiniers respecteren de bezonning bij de buren. Eenjarige tuingewassen kunnen

zoals staakbonen, mais, en dergelijke.

37. De tuiniers houden alle kleinfruit binnen hun perceel door tijdig snoeien op een

maximale hoogte van 1,50m.

38. Fruitbomen mogen niet aangeplant worden op de gehuurde percelen. Enkele

hoogstamfruitbomen worden op het gemeenschapsveld aangeplant.

39. Er mogen geen tonnen ingegraven of vijvers aangelegd worden.

40. De tuiniers bewaren hun eigen tuingereedschap in de centrale berging op de

aangegeven plaats in een doos of kist of thuis. Het perceel is geen opslagplaats.

41. De tuiniers composteren hun groenafval maximaal ter plaatse per tuinkamer, met

respect voor de afspraken rond composteren. Zie de pictogrammen aan de

compostbakken als geheugensteuntje.
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42. De tuiniers nemen hun niet-composteerbaar afval mee naar huis.

43. De kinderen spelen in de daartoe bestemde zone op het gemeenschapsveld of

hoofdpaden, of bevinden zich in de eigen tuin.

44. Gebruik van onkruiddoek in de moestuin is verboden. Als uitzondering kan dit als

tijdelijke maatregel worden ingevoerd om een overwoekerd niet bewerkt/leegstaand

perceel op te starten en dit na overleg met het organisatieteam.

J. Communicatie

45. Via een infobord, mail, telefoon of mondeling brengen de tuiniers en het

organisatieteam mekaar op de hoogte. We communiceren met respect voor mekaar.

Elke tuinier leest geregeld de mededelingen op de infoborden, via de nieuwsbrief en

via mail. (*communicatieverantwoordelijke)

46. Wie van adres verandert of de tuin opzegt, meldt dat schriftelijk/mail aan het

organisatieteam.

47. De samenstelling van de samentuinen kan in het begin van elk tuinseizoen worden

aangepast. Jaarlijks geeft een verantwoordelijke per samentuin de namen en

emailadressen van alle samentuiniers voor het huidige tuinseizoen door aan het

organisatieteam.

K. Toepassing van de ecologische teeltprincipes

48. Velt is in Vlaanderen de partner voor ecologisch tuinieren. Je kan bij hen terecht voor

extra ondersteuning rond ecologische teelprincipes.

i. info@velt.nu

ii. Op http://www.Velt.nu/moestuinvragen vind je de vaakst gestelde

moestuinvragen.

49. Ecologisch tuinieren is slim en preventief. Door verstandige maatregelen

krijg je met minder werk meer oogst en een betere bodem. 

50. De tuiniers maken vaste bedden (bijvoorbeeld 120 cm breed) en paden

(bijvoorbeeld 40 cm breed). Ze werken vanaf de paden en betreden de bedden 

(bijna) nooit. Bedden mogen afgeboord worden met dakpannen, 1 rij smalle stenen, 

onbehandeld hout, ecolatten. De boord is maximum 5 cm boven de grond en is 

eenvormig per perceel. Vaste paden mogen van houtsnippers. 

51. De tuiniers maken de grond vruchtbaar met compost en /of groen-bemesters. Ze

gebruiken geen kunstmest, dus ook geen potgrond die kunstmest bevat.

52. De tuiniers bedekken de grond zoveel mogelijk met eetbare gewassen,

groenbemester en/of mulch ( dit is organisch materiaal). Ze laten de grond zo weinig

mogelijk bloot.

53. De tuiniers bewerken de grond vanaf de paden, en maken de grond eventueel los met

de woelvork.

mailto:info@velt.nu
http://www.velt.nu/moestuinvragen
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54. De tuiniers oogsten op tijd, spreiden en delen de oogst eventueel, en/of maken de

oogst in.

55. De tuiniers gaan zuinig om met water. (bv gebruik terracotta potjes in de grond om

uitdroging te voorkomen). Bij extreme droogte kan hier wel een uitzondering gemaakt

worden en mogen er (plastieken) flessen gebruikt om water te geven. Halve flessen in

de grond zijn dan beter dan het gehele groentebed te voorzien van water. Via de fles

geef je doelgericht water per plant en verspil je het water niet over het ganse bed.

Deze flessen moeten op 1 december vanhet perceel verwijderd zijn.

Maar zet vooral in op het kweken van sterke planten, deze kunnen ook langere

droogtes beter de baas.

OF 

56. De tuiniers sluiten de kringloop: alle oogstresten en onkruiden verwerken ze tot

compost. Opgelet met planten die in het zaad geschoten zijn,aardappelplanten en

kolenplanten. Deze worden apart gehouden zodat er geen ziektes in de compost

komen. Meer info bij de compostverantwoordelijken.

57. De tuiniers doen aan wisselteelt.

1. Koolgewassen

2. Bladgewassen

3. Vruchtgewassen

4. Wortelgewassen

5. Aardappelen, dan Aardbeien

6. Aardbeien

7. Peulgewassen

Dit is een voorbeeld, waarbij de teelten elk jaar 1 bed naar boven opschuiven. 
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58. Commerciële biologische bestrijdingsmiddelen, zoals Conserve, Escar-Go, … zijn

enkel toegelaten als preventieve technieken en middelen falen. De tuiniers gebruiken

Conserve, Escar-Go etc volgens de strikte gebruiksaanwijzing, dus zeker niet

overmatig.

59. Volgende producten zijn dus verboden:

a. Chemische meststoffen, inclusief blauwe en roze korrel·

b. Chemische bestrijdingsmiddelen (insecticides, fungicides, herbicides).

c. Frequente toepassing van commerciële biologische bestrijdingsmiddelen

60. De tuiniers mijden volgende technieken:

a. De bedden betreden

b. Spitten, frezen, ploegen

c. Ondergraven van mest en onkruid

d. Het weggooien van groenafval

e. Monocultuur (= eenzelfde teelt over het hele perceel), met uitzondering van het

tijdelijk inzaaien van groenbemesters. Dit geldt ook voor de aardappelteelt.

L. Organisatie

61. De jaarvergadering

Op de jaarvergadering, laatste dinsdag van november, worden alle tuiniers, het

organisatieteam, eventuele gemeentediensten, compostmeesters uitgenodigd. Dan

maken ze samen algemene afspraken, de jaarkalender en overlopen ze dit reglement.

62. Dagelijks bestuur/werkgroep volgt het dagelijkse beheer van de burmoestuin op..

63. Het organisatieteam:

Het organisatieteam kijkt toe op de naleving van het reglement.

M. Overtredingen

64. De tuinkamerverantwoordelijke en het organisatieteam bespreekt de overtreding eerst

samen met de tuinier en indien er geen opvolging aangegeven wordt, krijgt de tuinier

een eerste geschreven waarschuwing, en eventueel een tweede geschreven

waarschuwing, als hij:

 zijn perceel verwaarloost

 niet voldoet aan de afgesproken aanwezigheid op de samenwerkdagen

en/of de afgesproken taken niet opneemt

 zich schuldig maakt aan diefstal of opzettelijke beschadiging bij een

medegebruiker

 ander storend sociaal gedrag vertoont

 onrechtmatig een ander perceel in gebruik neemt

 groenten/kruiden/kleinfruit teelt op minder dan 50% van de tuin

 de opbrengst van het perceel gebruikt voor commerciële doeleinden

 de jaarlijkse bijdrage niet tijdig betaalt
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65. Als de tuinier na de eerste waarschuwing geen stappen onderneemt om zijn fout recht

te zetten, volgt na 14 dagen een tweede waarschuwing per brief.

66. Als de tuinier na de tweede waarschuwing zijn fout niet rechtgezet heeft, ontneemt het

organisatieteam de tuinier de toelating tot tuinieren, zonder vergoeding of

schadeloosstelling.

67. Bij afstand van de buurtmoestuin, vrijwillig of gedwongen, ontruimt de tuinier die stopt

binnen de 14 dagen het perceel volledig.

68. Het organisatieteam komt niet tussen in overdracht en voorwaarden bij overnamen

van tuinmateriaal en/of leidsystemen en dergelijke.

N. Opzeg

69. Het opzeggen van de huur moet schriftelijk gebeuren voor 1 december en gericht zijn

aan het organisatieteam.

70. De tuinier die stopt laat zijn perceel in dezelfde staat achter als bij ingebruikname:

ontdaan van alle overtollig materiaal, onkruid, verharding, Als hij het perceel niet op

bovenstaande wijze wordt achtergelaten, kan het organisatieteam de kosten voor dit

herstel aanrekenen aan de tuinier die stopt.

71. In geen geval kan de tuinier die stopt de onkosten voor aangebrachte

verbeteringswerken aan de volgende tuinier doorrekenen.

Dit reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst van een perceel in de 

buurtmoestuin Ertbrugge 

Bijlagen: 

- lijst opgenomen taken (elke taak x 3 per tuinkamer)

- overzichtsplan met tuinkamers, namen per tuin

- kalender samenwerkdagen




