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Tuinreglement familietuinen 
Inwoners van Delft en omstreken kunnen een familietuin huren van 20 m²  op een tuin van de 

Stichting Kindertuinen Delft. U kunt zich hiervoor inschrijven met het inschrijfformulier, zie website. 

Huurt u een familietuin, dan moet u zich aan het tuinreglement houden. 

Tuinseizoen 
Het seizoen begint op 15 maart en eindigt op 1 november - later starten door slechte 

weersomstandigheden voorbehouden. Bij uitzondering is het in overleg met de tuinleiding mogelijk 

om in de winter door te gaan met tuinieren. 

Doel 
In de familietuin kunt u zelf groenten, fruit en bloemen verbouwen. Familietuinen zijn bedoeld voor 

educatie en recreatie, niet voor commerciële doeleinden. Het hoofddoel van de kindertuinen is om 

kinderen te onderwijzen over natuur en tuinieren, de familietuinen zijn dus ook alleen voor dit doel 

beschikbaar. 

Kinderen 
De familietuinen zijn bedoeld voor mensen mét (klein)kinderen vanaf 5 jaar tot 15 jaar. De bedoeling 

van de familietuin is om zelf uw kinderen te onderwijzen in het tuinieren. Neem daarom zoveel 

mogelijk, liefst  1 maal per week, de kinderen mee. Anderzijds mogen kinderen alleen op de tuin 

aanwezig zijn onder begeleiding van volwassenen.  

Toegang 
Huurders hebben alleen toegang tijdens de openingstijden van de kindertuin (zie website), of in 

overleg met de tuinleiding. 

Vervoersmiddelen op het terrein 
Fietsen, scooters of brommers moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden gestald. 

Grondbewerking en bemesting 
De tuin kan zo nodig gespit of gefreesd worden op verzoek (zaaiklaar gemaakt). Zelf bemesten is 

toegestaan in overleg met de tuinleiding. Er mag geen kunstmest gebruikt worden. 

Bestrijdingsmiddelen 
Alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn beperkt toegestaan. Bij overlast van ongedierte of bij 

plantenziekten kunt u contact opnemen met de tuinleiding. 

Gereedschap en opslag 
Er is gereedschap beschikbaar. In overleg met de tuinleiding mag u dit gebruiken. U moet dit na 

gebruik schoon terugzetten; laat geen gereedschap achter op de tuin. Eigen gereedschap en andere 

zaken moet u na bezoek aan de tuin mee naar huis nemen.  
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Tuininrichting 
Er mag alleen worden getuinierd in het gehuurde tuinvak. Alle beplanting en overige zaken buiten 

het tuinvak en op de paden zullen door de verhuurder zonder bericht worden verwijderd. 

Onder bepaalde voorwaarden die de tuinleiding zal aangeven, mag geplaatst worden: 

● Bonenstokken. 

● Een mobiel kweekkasje van maximaal 80 cm hoogte. 

Alle andere bouwwerken zijn niet toegestaan. Gebruikte materialen moet u aan het eind van het 

seizoen mee naar huis nemen. 

Onderhoud 
U moet de tuin goed onderhouden. Dit is inclusief de tussenpaden en de aangrenzende tegelpaden. 

Het percentage onkruid in uw tuin mag niet meer dan 30% zijn.  Dit wordt beoordeeld door uw 

contactpersoon. Als de tuin ernstig vervuild is dan krijgt u eenmalig een waarschuwing. Mocht 

binnen de aangegeven tijd de vervuiling niet zijn verwijderd, dan wordt de tuin leeggeruimd en krijgt 

deze een andere bestemming. 

Groenafval 
De composthoop is uitsluitend voor groenafval. Al het andere afval moet in de restafvalbak.  

Niet alle groenafval mag op de composthoop. Sommige planten dienen apart te worden gehouden 

en in de daarvoor bestemde tonnen te worden gedeponeerd. De tuinleiding zal dit aangeven. 

Water geven 
Op de tuinen mag uitsluitend slootwater gebruikt worden om, indien nodig, de planten water te 

geven. Kraanwater alleen te gebruiken voor het handen wassen of groente afspoelen. Wees zuinig 

met drinkwater! Het aankoppelen van tuinslangen is niet toegestaan. 

Groenten 
Er mogen aardappels en kool verbouwd worden, dit dient wel te worden geregistreerd op een 

plantschema in verband met wisselteelt. Zaad, plantjes e.d. dient door de huurder zelf te worden 

aangeschaft. 

(Huis)dieren 
Het is niet toegestaan dieren mee te nemen naar de tuin. 

Oplevering 
De tuin moet per 15 november schoon opgeleverd worden. Al het materiaal dient mee naar huis te 

worden genomen. In overleg is hierop een uitzondering mogelijk mits in de winter getuinierd wordt. 

 


