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D`n Hofhouding 
 
 
Algemene Spelregels: 
1. Zet de auto op de parkeerplaats en niet voor de vlindertuin 
2. Op de parkeerplaats staat een aanhanger, die door de leden gebruikt mag worden; denk aan een 

nummerbord! 
3. Wees zuinig met stroom. Doe de lampen uit, wanneer niemand in het gebouw aanwezig is. 
4. Doe de poort dicht en sluit het gebouw af, wanneer niemand anders het gebouw in de gaten kan houden. 
5. Controleer of de lampen uit zijn, als je als laatste het gebouw afsluit.  
6. Pas zoveel mogelijk natuurlijke materialen toe in de tuinkamers met natuurlijke neutrale kleuren. 
7. Maak composthopen in de tuinkamer en niet in de houtwal of het bosplantsoen. 
8. Betreedt de houtwal en het bosplantsoen zo weinig mogelijk, zodat het bodemleven en de kwetsbare flora 

niet beschadigd worden. 
9. In de vijvertuin groeien zeldzame plantjes en waard- en nectarplanten voor dagvlinders en bijen. Er is een 

pad aangelegd om dit te bekijken. 
10. Sla geen materialen op in de tuinkamer of houtwal; vraag of er plaats is bij of in het gebouw of neem ze 

mee naar huis.  
11. Gebruik zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk plastic op de tuin. Berg kunststof na gebruik op. 
12. Gebruik zo weinig mogelijk netten, omdat vogels hierin verstrikt kunnen raken; berg ze tijdig op. Gebruik 

het liefst rijshout of takken om peulen etc. te laten klimmen. 
13. Ruim bonenstaken op na de oogst; voor wisselteelt moeten ze in het voorjaar toch op een andere plaats 

worden gezet. 
14. Bestrijdt wortelonkruiden zoals kweek, akkerdistel, schapenzuring, haagwinde etc. door met de spitvork 

de grond uit de kluit te schudden. De kale wortels kunnen in de houtwal uitgespreid worden. Hier 
verdrogen de wortels en vormen een mulchlaag. 

15. Schoffelen verstoort de bodem niet en is handig om de paden onkruid vrij te houden. 
16. Mulchen met blad onderdrukt het kiemen van onkruiden. 
17. Pas wisselteelt toe om ziekten te vermijden. 
18. Bestrijdt plaaginsecten met plantenextracten. 
19. Wanneer je te veel van iets hebt, biedt dit dan aan aan de Werkgroep Producten om donaties te 

verwerven. 
20. De fruitbomen tussen de tuinkamers en bij de vijver zijn van de vereniging. De Werkgroep Eetbare Tuin 

verzorgt de pluk. Het fruit  wordt door de Werkgroep Producten uitgegeven om donaties te verwerven of 
gebruikt voor verenigingsactiviteiten. 

21. De producten van de Eetbare Tuin kunnen gebruikt worden voor kookactiviteiten of worden uitgegeven 
door de Werkgroep Producten. 
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Spelregels kassen: 
1. In de kassen worden gangbare en bijzondere groenten gezaaid en opgekweekt voor gebruik in de 

Gezamenlijke Productietuin en om uit te geven aan leden en niet-leden. Zie lijst op de kas.  
Het aanbod wordt ook via de mail bekend gemaakt. 

2. De Werkgroep Producten regelt de uitgifte van plantmateriaal en groente en fruit. 
3. Er komen in het voorjaar een of meerdere afhaaldagen voor de gekweekte planten. 
4. Voor de kassen komen bakken met plantgoed om af te harden. Na een week tot veertien dagen zijn ze 

geschikt voor uitgave door de Werkgroep Producten. 
5. Advies is om speciale plantjes thuis voor te kweken in de vensterbank. 
6. Het Kassenteam maakt de planning in de beide kassen; de werkzaamheden worden gezamenlijk door het 

team uitgevoerd. 
7. Om besmetting met schimmels in de kassen te voorkomen worden de kweekplantjes en de groenten 

verzorgd en geplukt door de teamleden. 
 
Spelregels Accommodatie: 
1. De Werkgroep Accommodatie verzorgt alle vaste voorzieningen zoals gebouw, apparatuur, gereedschap, 

watervoorziening, omheining en onderhoudt het buitenwerk. 
2. Alle gereedschappen, die de leden in het gebouw bewaren, zijn beschikbaar voor algemeen gebruik. 
3. Maak gereedschap en kruiwagens schoon na gebruik. 
4. Laat geen materialen slingeren op het voorterrein. 
5. In overleg met de werkgroep kan materiaal tijdelijk opgeslagen worden op de zolder. 

 
Spelregels water 
1. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater en grondwater. 
2. Er komen 1.000 liter vaten verspreid over het terrein te staan; hierdoor zijn watertonnen in de tuinkamers 

overbodig. 
3. Gebruik water bij nieuw plantgoed. Door de plantjes aan te wateren wordt de verdamping tegen gegaan. 

Een laagje fijne compost beperkt ook de verdamping en geeft voeding. Wanneer de plantjes voldoende 
groot zijn, kan blad als mulchlaag over het hele bed worden toegepast, zodat het vocht beter in de bodem 
blijft. Hierdoor wordt ook de kieming van onkruidzaden geremd. 

 
Spelregels compost 
1. D’n Hof vraagt de leden bij voorkeur geen eigen composthoop in de tuinkamer te maken. Gezamenlijk 

composteren voorkomt ongedierte in de hofkamers.  
2. Composthopen moeten in ieder geval 1.5 m. uit wal liggen.  
3. Verrijk de composthoop met ander materiaal zoals blad, stro, paardenmest, bokashi, gesteentemeel etc.  
4. Tuinmateriaal voor de centrale composthoop moet kort gehakseld (maximaal 10 cm) en zonder zaden 

aangeleverd worden.  
5. Vooral groen tuinafval en minder verdroogde takken of grassen aanleveren.  
6. De wortelkluit van koolplanten moeten na de winter niet op de composthoop maar in de vuilcontainer 

worden geworpen om verspreiding van knolvoet te voorkomen.  
7. Aardappel- en tomaten-lofblad niet op de composthopen, maar in de vuilcontainer of in de Bokashi. 
8. Er wordt ieder jaar champignonmest en zwarte compost ingekocht. De kosten worden per kruiwagen 

verrekend met de gebruikers: € 1.50 per kruiwagen. 
9. In het najaar wordt door een groenbedrijf blad geleverd.  
10. Op het achter-terrein worden door de compostwerkgroep grote composthoop gemaakt voor gezamenlijk 

gebruik. Deze is gratis.  
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Contributie: 
1. De contributie is berekend op € 70,- per jaar (1 jan t/m 31 dec) voor een halve tuinkamer ongeacht het 

aantal personen; dus twee personen die een halve tuinkamer verzorgen betalen samen € 70,-. 
2. Nieuwe leden vóór 1 juni betalen het gehele bedrag, ná 1 juni is naar rato per maand. 
3. Leden van werkgroepen zonder tuin betalen € 70,- per jaar. 
4. Donateurs van de vereniging betalen € 35,- per jaar. Zij hoeven niet deel te nemen aan activiteiten van  

D`n Hof. 
5. Bij het in gebreke blijven van de betaling volgt beëindiging van het lidmaatschap. 
 


