Checklist Tuincontrole commissie
Datum:
Tuin:

en/of Boomplaats :

Ingevuld door :
Criterium
OK?
De gewassen op de tuin veroorzaken geen overlast voor de omliggende tuinen.
Woekerende planten worden onder controle gehouden.
2 De tuin maakt een verzorgde indruk. De paden en bedden zijn niet overwoekerd door onkruid.
3 Losse spullen, zoals plastic, hout emmers e.d. liggen niet los op de tuin, maar zijn netjes
afgedekt/opgeborgen.
4 Op de tuin groeien géén bomen of struiken (zoals hazelaars).
Fruitstruiken en bramen zijn goed onderhouden en groeien niet over andermans tuin.
5 Er bevinden zich geen kruiwagens of gereedschap dat eigendom is van de vereniging op de tuin.
Dit is direct na gebruik schoongemaakt en terug naar de schuur gebracht.
6 Op de tuin worden géén geestverruimende gewassen geteeld.
7 De opstallen, zoals gereedschapskisten, watertonnen, compostbakken, bessenkooien en platte
glasbakken hebben een milieuvriendelijke deklaag die qua kleur in het landschap past (liefst
kleurloos of groen).
8 Tussen 1 april en 1 september is stalmest afgedekt opgeslagen (overheidsvoorschrift).
Er zijn geen met ziekte aangetaste gewassen (zoals phythophtora) aanwezig op de tuin of
composthoop (dit moet direct mee naar huis worden genomen).
9 Bessenkooien en kweekkassen mogen afgedekt zijn met gaas, netten, glas of doorzichtig plastic.
Het gaas is strak gespannen en goed gesloten, zodat er geen dieren verstrikt in kunnen raken.
10 Er staan géén hoge gesloten opstallen (gesloten huisjes), caravans, tenten of dieren
kooien/stallen.
11 De kas is niet hoger dan 2,25 m en het oppervlak is niet groter dan 10 m2.
12 Op de boomplaats staan als vaste planten alleen fruitbomen. In de boomspiegel mogen bloemen
groeien.
13 De fruitbomen zijn op een hoogte van maximaal 2,25 m gesnoeid (je kunt ze zonder trap snoeien)
en de takken hangen niet over het pad of over andermans tuin.
14 Het gras op de boomplaats is netjes gemaaid om onkruid zaad verspreiding te voorkomen.
15 De heggen rond de tuin en boomplaats geven geen schaduw op aangrenzende tuinen. De haag
wordt regelmatig teruggesnoeid op een maximale hoogte van 80 cm en een maximale breedte
van 40 cm. De wortels van de heg worden jaarlijks afgestoken op de breedte van de heg.
16 Het hoofdpad langs de tuin en boomplaats is netjes onderhouden, er woekert geen onkruid.
Opmerkingen, bevindingen, afspraken met tuineigenaar over afwijkingen van bovengenoemde criteria:
1

Schrijf op wat is afgesproken met het lid en informeert het bestuur (stuurt de ingevulde checklist op naar
onderhoud@tuinverenigingkringloop.nl) of overleg indien nodig over te nemen stappen met het bestuur.

