Spelregels
Als u een tuin huurt/gaat huren spreekt het vanzelf dat u deze goed gaat onderhouden. U moet zich
realiseren dat dit een aanzienlijke hoeveelheid tijd vergt. Bij het onderhoud van de tuin hoort ook het
onkruidvrij houden van het hele pad voor de tuin, het bijhouden van het eventueel gras buiten langs
de tuin. De tuinen die aan de randen van het tuinenpark aan een sloot liggen, moeten een open
ruimte van 1,50 meter vanaf de slootkant vrij en schoon houden.
Iedereen moet het volle genot van zijn tuin kunnen hebben. Daarom moet u er bij het zaaien, poten
en planten op letten dat het gewas bij het opgroeien niet de belendende grond van uw buren gaat
beslaan. In principe houdt u een afstand van 0.50 m. van de grens. Het is in ieder geval niet
toegestaan bomen te planten waarvan men kan verwachten dat deze door hun grootte de
medetuinders het uitzicht zal gaan belemmeren of waardoor een groot deel van hun tuin in de
schaduw zal komen te liggen. Alleen bomen die niet hoger worden dan 5 meter zijn toegestaan.
Bamboe aanplanten is verboden.
Heggen
De heggen langs de paden mogen niet hoger worden dan 70 cm. Hierop zijn een paar uitzonderingen
vanwege autoverkeer en privacy: tuin 57 aan het ingangspad kan 160 cm hoog zijn;in de bocht 100
cm hoog zijn. De heg langs de parkeerplaats (tuin 5 en 51) kan 130 cm hoog zijn. Bij tuin 70 mag de
bestaande pergola gehandhaafd worden. Om dezelfde reden kunnen heggen langs de hoofdpaden
alleen ter hoogte van het huisje wat hoger zijn, maar niet meer dan 160 cm. Bij tuinen 137, 134, 133,
122 kunnen de heggen hoger zijn aan het Koolmeespad. Er is een snoeiplan voor de struiken aan de
andere kant van het pad met als doel doorkijkjes, geschiktheid voor vogels en achtergrond voor
beplanting. Vanwege de ijsvogelbroedplek kan de heg vanaf tuin 91 naar het noorden 150 cm hoog
zijn tot aan het water en 200 cm hoog vanaf het water tot aan de bijenmuur. Langs het water niet
hoger dan 70 cm.
De vereniging heet ecologisch tuinenpark De Driehoek. Dit houdt in dat wij natuurvriendelijk willen
tuinieren. Een aantal zaken past daar niet in:
-een voertuig op het tuincomplex te wassen of daaraan te sleutelen.
-leidingwater anders te gebruiken dan voor huishoudelijk gebruik; water voor uw tuin dient u uit de
sloten te halen.
-te vissen in de sloten op en om het tuincomplex.
-loslopende honden of andere huisdieren bij zich te hebben anders dan op de eigen tuin.
-composthopen, mest, afval, compostbakken e.d. op te slaan of te plaatsen op het deel van de tuin
langs de wandelpaden.
-bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
-vuilnis, afval, snoeihout en andere materialen te deponeren op de paden, groenstroken, houtwallen
en in sloten waardoor deze worden versperd en/of verontreinigd.
-takken en verteerbaar afval kunt u kwijt op de algemene composthoop; gelieve de aanwijzingen
daarvoor te lezen maar nog beter is het zelf te composteren. Het bestuur helpt u graag met
informatie.
-de tuin als opslagplaats te gebruiken en/of er enige tak van handel of bedrijf uit te oefenen, tenzij
met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur.
-gewassen te verbouwen die bij de Opiumwet verboden zijn.
-afval te verbranden op de tuin. U kunt hiervoor van de politie een boete krijgen.

