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TUINVE RENIGING ATV  UTRECHT-ZUID  
 
Er zijn 157 tuinen waarvan een aantal halve tuinen. In 1955 is de vereniging opgericht. Iedereen met een tuin op het 
complex is lid van de vereniging. Dat betekent minimaal dat hij of zij: de contributie betaalt, de tuindiensten 
uitvoert en zijn tuin en opstallen (huisje, schuur, kas etc.) goed onderhoudt. 

Hiernaast verwachten we van ieder lid een actieve bijdrage binnen de vereniging door bijvoorbeeld bij te dragen 
aan het bestuur, horeca/kantine, administratie/financiën, klussen/onderhoud, communicatie/pr, natuur en milieu. 

 DE GEMEENTE UTRE CHT,  HET WATERSCHAP EN DE AVVN  
 
De vereniging huurt de grond van het complex van de gemeente Utrecht. De gemeente is eigenaar van de grond. 
De huur loopt tot 31 december 2024 en we verwachten ook na 2024 het tuincomplex te kunnen behouden. Het 
waterschap onderhoudt de sloten. De gemeente voert het uit. De vereniging betaalt dan ook waterschapslasten. 

Als volkstuinvereniging zijn we lid van AVVN. Dit is een landelijke vereniging die de belangen behartigt van 
volkstuinders. Hiernaast zijn we aangesloten bij OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht), een club voor alle volkstuinen 
in Utrecht. De consulenten staan de vereniging en bestuurders bij als ze raad nodig hebben. Alle tuinleden worden 
automatisch lid van AVVN. Eén keer per kwartaal ontvang je het huisblad “De Tuinliefhebber” dat wordt 
uitgegeven door de AVVN. Leuk om wat wetenswaardigheden over het tuingebeuren te lezen. 

 STATUTEN &  REGLEMENT  
 
Nieuwe leden krijgen een exemplaar van de statuten waarin de rechten en plichten van de tuinder staan. 
Daarnaast is er ook een reglement als aanvulling op de statuten. Statuten en reglement worden per e-mail 
verzonden. Als e-mail niet mogelijk is, worden de stukken bij de overdracht uitgereikt. 

 NATUURVRIENDELIJK TUINIEREN  
 
Natuurvriendelijk tuinieren is tuinieren met respect voor de natuur. Niet alleen voor de planten maar ook voor de 
bodem en de dieren rond de tuin. Dit is ons streven, onze tuinvereniging heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren. Compost van de eigen tuin is het beste voor je tuin maar lukt dat niet, dan vind je in de tuinwinkel 
uitstekende alternatieven. Als lid mag je geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruiken.  

 ONTVANGST VAN BEZOEKERS  
 
Tuinenparken van de gemeente Utrecht zijn toegankelijk als openbaar wandelgebied van 9.00 tot 17.00 uur. Ons 
tuinencomplex staat daarom open voor bezoekers die vanaf de paden kunnen genieten van de tuinen en de mooi 
aangelegde openbare ruimte. Het zal duidelijk zijn dat er geen bloemen e.d. mogen worden geplukt in de tuinen. 
Op de informatieborden vind je actuele informatie en uitleg over diverse onderwerpen. 

 VOORKO M DIEFSTAL:  DO E HET HEK TIJDIG OP SLOT!  
 
Leden krijgen een sleutel van de hekken en het toilet. Ieder tuinlid moet erop toezien dat vanaf 17.00 uur het hek 
wordt afgesloten. Heel belangrijk in verband met inbraak! 
Helaas gedraagt niet iedere bezoeker zich even goed. Soms wordt er fruit of groente gestolen en het komt ook 
voor dat wordt ingebroken in huisjes en schuurtjes waarbij bijvoorbeeld ruiten vernield worden. Vooral (elektrisch) 
gereedschap is populier bij dieven. 
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Sociale controle is wat dat betreft erg belangrijk. Ben je getuige van vandalisme of diefstal, meld dit alstublieft bij 
de voorzitter: voorzitter@atvutrechtzuid.nl, of op het calamiteitennummer 030-2886665. 
Zie je de inbraak? Bel dan meteen de politie, tel.0900-8844 zodat zij de dieven misschien op heterdaad kunnen 
betrappen. Constateer je de diefstal achteraf? Doe aangifte bij de politie via internet 
(https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen) of bij het bureau (Marco Pololaan). 
 
Daarnaast kun je zelf ook iets doen om diefstal, vandalisme en inbraak te voorkomen, namelijk: 

- zorgen dat de hekken van het complex vanaf 17.00 uur dicht zijn 
- je huisje, gereedschapskist etc. goed afsluiten, ook i.v.m. de verzekering 
- vreemden erop attenderen dat ze niet op de tuintjes mogen komen, alleen op de paden 
- geen waardevolle spullen achterlaten, zeker niet in de winterperiode. Dit ook i.v.m. de verzekering, deze 

betaalt maar 10% van de waarde van begin oktober t/m eind maart. 

 GEZAMENLIJK GEREEDSCHAP  
 
Als tuinder kun je gebruikmaken van het gezamenlijk gereedschap: 
Kruiwagenstalling: je kunt hier als tuinder een kruiwagen pakken en weer (schoon natuurlijk) terugzetten als je 
klaar bent. Blijkt de kruiwagen kapot, meld dit dan bij de tuincommissie en plak als het kan een briefje op de 
kruiwagen.  
Grasmaaier: via de tuincommissie kun je een grasmaaier op benzine huren. Per dagdeel kost dit  € 2,50. 
Frees: frezen wordt gedaan door een erkend bedrijf. Bij het frezen wordt de bovenste laag van de grond 
fijngemalen. Wil je (een stukje) tuin gefreesd hebben, dan kun je dit opgeven bij de winkel. Er wordt dan contact 
met je opgenomen. De prijs kun je opvragen bij de tuincommissie, tuin@atvutrechtzuid.nl 

 FUNCTIE VAN DE TUIN:  LET OOK OP DE SPELREGELS…   
 
Iedereen heeft zo zijn eigen reden om een tuin te willen huren. De één wil er groente en fruit op telen of bloemen, 
de ander wil ontspannen en buiten zijn, en ook het opdoen en onderhouden van sociale contacten speelt een rol. 
Diversiteit in het gebruik van de tuinen vinden wij heel belangrijk mits tuinieren het doel blijft. We hebben een 
aantal regels opgesteld om het samen tuinieren zo prettig mogelijk te laten verlopen. Een paar belangrijke 
factoren zijn: 

 De slootkant vrijhouden. De slootkant moet begaanbaar zijn zodat de sloot kan worden schoongemaakt.  
 Je tuin vrijhouden van onkruid. Als de tuin vol onkruid staat, is er weinig plaats voor groente of planten en 

zal de opbrengst gering zijn. Naast het feit dat het onkruid ook naar de buren gaat, is het niet leuk als alle 
tijd opgaat aan onkruid wieden. 

 Natuurvriendelijk tuinieren. 
 Goed onderhoud van huisje, schuurtje en kas is belangrijk voor de waarde van de opstallen en zorgt 

tevens voor een mooi aanzicht van het complex. 
 Veranderingen aan opstallen zijn alleen mogelijk na het verkrijgen van een bouwvergunning van de 

bouwcommissie of van de gemeente Utrecht. 
 Geen open vuurtjes stoken in de tuin. BBQ-en mag met houtskool.  

 
Op een aantal punten in de omgeving van je tuin staat een kraan. Dat is leidingwater en bedoeld voor drinkwater, 
om uw handen te wassen of iets schoon te maken. Iedere tuin heeft een slootkant. Met het water uit de sloot kun 
je de planten watergeven.  

Er vindt regelmatig een zogenaamde tuinschouw plaats door de bouwcommissie en de tuincommissie. Zij 
controleren of je je tuin en huisje, schuurtje, kas etc. goed hebt onderhouden. Als dit niet het geval is, word je 
daarop aangesproken o.b.v. de statuten en reglementen.  

 VRIJWI LLIGERS:  OOK JOUW INZET IS NODIG  
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Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers die een bijdrage leveren. Ons motto is “vele handen maken 
licht werk” waarvoor we met ieder tuinlid in gesprek willen zijn. Vrijwilligers zijn nodig voor bestuur, evenementen, 
kantine, winkel, communicatie, tuin-, bouw-, beheer- en evenementencommissie.  
We vragen je vriendelijk om het expertiseformulier in te vullen. Als wij een klus hebben waarvoor we  
je expertise kunnen gebruiken, nemen we contact met je op. 

 4 X PE R JAAR TUINDIENST  
 
Onze openbare ruimte onderhouden wij gezamenlijk, daarom wordt ieder tuinlid 4 x per jaar ingedeeld voor een 
tuindienst op een zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het tuindienstenrooster ontvang je na de Algemene 
Ledenvergadering in maart.  Kun je een keer niet, dan bel je af en doe je de tuinbeurt volgens afspraak een andere 
keer. Blijf je in gebreke, dan kost je dat € 50,- per tuinbeurt. Dit is niet afkoopbaar en de tuinbeurt moet alsnog 
worden ingehaald. 

 WINKEL  
 
De winkel van de inkoopcommissie is minstens één keer per week open op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur. In de zomer is de winkel vaker open, afhankelijk van het aantal vrijwilligers. De openingstijden staan 
aangegeven op het raam van de winkel en op de website.  

De winkel verkoopt allerlei zaden, plantjes, grond, meststoffen en andere benodigdheden. Het assortiment 
plantjes wisselt steeds. Ook zijn er vogelhuisjes en andere leuke artikelen te koop in de winkel.  

 VERZEKERING TUIN HUISJES 
 
Hierover ontvang je apart uitleg. 

 OUD PAPIER INZAMELEN  
 
Door het inzamelen van oud papier vullen we het gezamenlijk budget aan. Bij de ingang van het complex staat een 
witte kist bij de groene container. In die witte kist kun je je oud papier doen.  

 GROENAFVAL  
 
Op de parkeerplaats is ruimte gemaakt voor snoeiafval. De gemeente haalt dit groenafval op en maakt er compost 
van. Voor klein groenafval adviseren we om zelf een composthoop aan te leggen. 

 GROOT EN KLEIN RESTAFVAL  
 
Groot afval: heb je grootafval zoals hout, balken, stenen, plastic, metaal of glas, breng dit zelf naar de vuilstort 
van de gemeente. Vrijwilligers kunnen dit niet voor u oplossen. In Lunetten is dat dat het afvalscheidingsstation 
aan het Zwarte Woud (vlakbij het station). 
 
Klein restafval: heb je naast groenafval nog ander klein afval, dan kun je dit in de metalen container gooien die 
voor de loods staat, naast het grasveld bij de kantine. Zit de container vol, neem het afval mee naar huis en zet het 
in ieder geval niet naast de container. Maak het afval ook kleiner als dit nodig is, zorg dat het niet uit de container 
steekt. 
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 BESTUUR  
 
Een vereniging kan niet bestaan zonder een bestuur. Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit: 

 Voorzitter: Petra Dreiskämper voorzitter@atvutrechtzuid.nl 
 Vice-voorzitter: Henny Hagen vice-voorzitter@atvutrechtzuid.nl 
 Secretaris: Ernest Bressers secretaris@atvutrechtzuid.nl 
 2e secretaris: Ineke Bijkerk secretariswachtlijst@atvutrechtzuid.nl 
 1e penningmeester: Riet van Zwam penningmeester@atvutrechtzuid.nl 

 
Voor al je vragen verwijzen we naar de website van ATV Utrecht-Zuid of je kunt mailen naar: 
voorzitter@atvutrechtzuid.nl 

 BELANGRIJKE TELEFOONNUM MERS  
 
Alarm (politie, brandweer, ziekenwagen): 112 
Politie (geen spoed): 0900-8844 
Kantine: 030-2886665 
 
Ruilen tuindienst: tuin@atvutrechtzuid.nl 
Calamiteiten: Petra Dreiskämper (voorzitter) voorzitter@atvutrechtzuid.nl of telefoonnummer 030-2886665. 


