Bijlage 8c
REGELING PROEFTERMIJN NIEUWE TUINDER (PNT)
Hoe zal het een en ander in de praktijk gaan werken? Veel staat en valt uiteraard met de
TUINVRIENDEN die het bestuur helpen bij het uitvoeren van de bovengenoemde werkwijze. Zoals in
de inleiding genoemd ontvangt de nieuwe tuinder door het overleg adviezen om de tuin op een
goede manier te onderhouden. Zeker wanneer er bij de overdracht van een tuin sprake is van matig
onderhoud dan duurt het dikwijls lang voordat de nieuwe tuinder de tuin weer op orde heeft.
Veel nieuwe tuinders hebben de neiging om in het begin vooral aandacht aan het huisje te besteden
zodat dat gebruikt kan worden. Het lijkt dan alsof de tuin minder belangrijk is, terwijl het hebben van
een volkstuin juist gaat om tuinieren als hobby. Belangrijk aspect bij het overleg en de beoordeling
zal zijn dat aan de minimale onderhoudseisen wordt voldaan. Hierbij moet gelet worden op
onderhoud heg, pad, overhangende takken, sloot vrij van riet houden, inperken van woekerplanten,
geen vuilniszakken, etc. en geen overlast naar de buren. De belangrijkste insteek van de PNT is om
het hebben van een tuin op Tuinpark Buikslotermeer tot een succes te maken.
NIEUWE TUINDERS EN HUN TUINVRIEND
Proeftijd
Op Tuinpark Buikslotermeer kunt u geregeld mensen tegenkomen die een semiofficieel bezoekje
brengen aan nieuwe tuinders. Deze mensen vervullen de functie van TUINVRIEND. Ze begeleiden
nieuwe tuinders bij hun pogingen iets moois te maken van hun nieuw verworven stekje op ons
tuinpark.
Het project de TUINVRIEND, dat door de algemene ledenvergadering van 27 november 2021 is
aangenomen, voorziet hierin. Allemaal prachtig natuurlijk zo’n regeling, maar wat houdt het in de
praktijk nu eigenlijk in.
TUINVRIENDEN
Aan de slag
Vanaf het voorjaar van 2022 krijgen nieuwe tuinders, bij overdracht of kort daarna, een TUINVRIEND
toegewezen. Gedurende een periode van twee jaar, de proefperiode voor de nieuwe tuinder,
worden regelmatig bezoekjes afgelegd om de nieuwe tuinder te begeleiden en te adviseren.
Vinklijst
De TUINVRIENDEN gebruiken onderstaand vinklijstje met punten waarnaar gekeken wordt.
Daarnaast zorgen de TUINVRIENDEN voor kennisoverdracht over diverse onderwerpen. (Wie weet is
dit lijstje ook nog nuttig voor tuinders die al geruime tijd op Tuinpark Buikslotermeer een tuin
hebben.)
Er wordt door de TUINVRIEND vastgelegd over welke zaken de nieuwe tuinder is geïnformeerd en
welke zaken met betrekking tot het onderhoud zijn beoordeeld.
Kennisoverdracht kan bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:
✓ Inrichting van de vereniging: bestuur, commissies, werkgroepen, platforms, etc.
✓ Voorwaarden gebruik tuin en verwijzing naar de reglementen
✓ Veilige omgang met gasflessen
✓ EHBO en AED-locaties
✓ Doel en functioneren van algemeen werk
✓ Wintervoorbereiding (afsluiten waterleiding, inbraakpreventie, etc.)
✓ Tips voor tuinonderhoud
✓ Werking elektra op de tuin
✓ Tips voor onderhoud van de houten opstallen.
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Beoordeling vindt plaats op de volgende punten:
✓ Wel/niet achterstallig onderhoud aan de heg
✓ Takken van bomen en/of struiken hangen wel/niet over het algemene pad
✓ De mate van overwoekering door onkruid van de tuin en het terras
✓ Erfafscheiding met buren is slecht/goed onderhouden
✓ Tuinafval is wel/niet opgeruimd. Composthoop voldoet wel/niet
✓ Dode struiken of bomen wel/niet aanwezig
✓ Wel/geen rommel (huisvuil, bouw- en sloopafval, etc.) op tuin
✓ Slootkant is goed/slecht onderhouden. Staan er bomen binnen 1 meter van de slootkant.
Wellicht dat er in de nabije toekomst aan dat lijstje nog een aantal punten zal worden toegevoegd
naar aanleiding van de ervaringen die worden opgedaan door de TUINVRIENDEN.
Begeleiding van nieuwe tuinder staat voorop
Nu gaat het bij de TUINVRIENDEN overigens niet alleen om controle. Het gaat hier om begeleiding
van, vaak onervaren, nieuwe tuinders in hun proeftijd van twee jaar. Binnen het tuinseizoen (1 maart
tot 1 november) maakt de toegewezen TUINVRIEND binnen 2 weken na overname van de tuin een
afspraak met de nieuwe tuinder voor een eerste opname van de tuin. Het eerste bezoek wordt
gedaan door twee TUINVRIENDEN. Zo ontstaat een goede afstemming over de beoordeling van het
onderhoud van de tuin en de te geven adviezen. De nieuwe tuinder moet dan ook aanwezig zijn.
Er wordt immers niet uitsluitend gekeken naar het onderhoud van de tuin, maar er wordt ook
gevraagd en ongevraagd advies gegeven. De algemene regels die gelden op Tuinpark Buikslotermeer
zijn voor doorgewinterde tuinders wellicht gesneden koek, maar voor de nieuwe tuinders vaak nog
onbekend of niet eenduidig. Vaak, maar zeker niet altijd, treft de nieuwe tuinder (veel) onkruid aan;
onder de heggen, in de borders, aan de slootkant en in het gazon.
Maar wat is dat eigenlijk, onkruid
Hoe herken je zevenblad, wilgenroosje, wilde aardbei, Japans knoopkruid, distels of brandnetels
eigenlijk en waarom hebben de buren er een hekel aan. Dat bamboebos ruist toch heel mooi,
waarom moet dat nu eigenlijk in potten worden gezet? Overlast is dan het toverwoord; er zijn ca.
250 tuinen op ons complex en we moeten het samen zien te rooien. Planten stoppen immers niet
met groeien bij de erfgrens of voor de haag bij het pad. Voor vlinders zijn brandnetels en distels
welkome planten, maar eenmaal rijp zweven zaadpluizen prachtig op de wind ... naar de tuin van een
ander. Overigens, een mooie gemengde haag oogt misschien wat minder strak, maar is daarmee nog
geen broedplaats van het gevreesde zevenblad, heermoes of kweek. En een border gevuld met de
kruipende vorm van Hedera Helix hoeft ook geen probleem te zijn.
Strak, wild of weelderig
Zoveel tuinders, zoveel meningen als het gaat om een mooie, goed verzorgde tuin. De één wil graag
een strak gazon met hier en daar een roos, een ander houdt meer van een wilde tuin. Maar vergis je
niet, een wilde tuin is nog geen verwilderde tuin. Nieuwe tuinders zijn vaak heel enthousiast over
hun tuin en dat willen we graag zo houden. Enige terughoudendheid in het op de schop nemen van
een tuin is echter op zijn plaats. Afhankelijk van het seizoen waarin een tuin is overgedragen zie je
lang niet altijd meteen wat de tuin te bieden heeft. Veel prachtige vaste planten sterven in de herfst
tot op de grond toe af om vervolgens in het voorjaar of pas in de zomer van het jaar daarop weer in
volle glorie te voorschijn te komen.
Aanstekelijk enthousiasme
De TUINVRIENDEN delen graag hun enthousiasme voor het tuinieren met nieuwe tuinders. Ze willen
de nieuwe tuinders graag helpen hun eigen weg te vinden en te ontdekken op hun eigen tuin.
Dat maakt het zijn van TUINVRIEND ook zo leuk en interessant; geen twee tuinders zijn hetzelfde en
ook geen twee tuinen.
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