REGULERING AARDAPPELENTEELT M.I.V. 2003

In het kader van de bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora heeft de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland een
Masterplan ter bestrijding van deze ziekte opgesteld.
Ook volkstuinders dienen zich aan deze richtlijn te houden. In deze richtlijnen is bepaald dat het slechts is toegestaan het
1e, 2e en 3e jaar, een derde gedeelte van de beteelbare grond met aardappelen te zetten Vervolgens mag het 4e, 5e en 6e
jaar weer een derde worden geplant enz.
De vereniging dient hierop streng te gaan toezien. Mochten wij niet aantoonbaar kunnen maken waar en wanneer er op een
tuin aardappelen zijn of worden geteeld, dan kan de gehele teelt op ons complex worden verboden. Om dit te voorkomen zal
het bestuur aantoonbaar moeten maken waar, wanneer en hoeveel aardappelen op ons complex worden geteeld. Dit vereist
een goede administratie van de aardappelenteelt op ons complex. Deze administratie zal z.s.m. moeten worden opgezet. Om
een en ander goed te kunnen administreren heeft het bestuur gemeend de teelt van aardappelen te binden aan een
aardappelteelt contract wat de tuinder met onze vereniging elk jaar opnieuw moet afsluiten als hij aardappelen wil
verbouwen.
Hoe werkt dit.
U wilt geen aardappelen verbouwen, dan hoeft u niets te doen.
U wilt wel aardappelen verbouwen, dan dient u een aardappelteelt contract aan te vragen.
Wat houdt dit in.
Een aardappelteelt contract is een overeenkomst tussen de tuinder en de vereniging waarin de tuinder aangeeft op welke
plek in zijn tuin hij aardappelen gaat poten. Hij houdt daarbij rekening met de richtlijnen zoals beschreven in de eerste
alinea. (zie daar de vetgedrukte regel).
U mag de aardappelen bij ziekten alleen behandelen met door de bij wet toegestane middelen. Dit betekent dat na 1 augustus
2001 het nagenoeg onmogelijk is om tot bespuiting tegen Phytophthora over te gaan. Alle op dat moment bestaande middelen
zijn per die datum verboden.
U verplicht zich zieke aardappelen, en aardappellof wat na het rooien overblijft, van de tuin af te voeren. Dit mag niet in
composthopen worden verwerkt of op de tuin worden verbrand. Tevens dient u zorg te dragen dat dit niet in de sloten komt.
Hoe komt u aan zo’n contract.
Hierbij treft u een aanvraagformulier aan. U gelieve dit aanvraag formulier voor 21 maart 2019 in te leveren bij: Öz Avci
via de brievenbus bij de houten schuur op het tuincomplex of persoonlijk afgeven..
U zult dan z.s.m. een door het bestuur getekend exemplaar van de overeenkomst ontvangen waarin staat vermeld of uw
aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Bij afwijzing zal de reden van afwijzing worden vermeld. Eerst nadat u in het bezit
bent gekomen van een door het bestuur getekende en goedgekeurde aanvraag mag u aanvangen met het poten van de
aardappelen.
Zonder contract is aardappelteelt niet toegestaan. Aardappelen welke zonder aardappelteelt contract zijn gepoot moeten
bij eerste aanzegging door het bestuur binnen een week worden verwijderd. Wordt hier door de aanvrager niet aan voldaan
dan zal het bestuur de aardappelen direct en voor rekening van de tuinder laten verwijderen. Door ondertekening van het
contract verklaart u zich hiermede akkoord.
Zowel het contract als eventuele genomen sancties worden door het bestuur geregistreerd en geëvalueerd. Er wordt slechts
een nieuwe goedkeuring verstrekt als aan alle bepalingen door de aanvrager wordt voldaan.
Het gehele bestuur en in het bijzonder de eilandvertegenwoordigers en de leden van de terrein commissie zullen op naleving
van de voorschriften toezien.

Volkstuinvereniging “Alphen”
Het Bestuur

AARDAPPELTEELT CONTRACT 2019

1.

Hiermede verzoekt ondergetekende in 2019 aardappelen te mogen telen op het volkstuincomplex van onze
vereniging.
Naam ……………………………………………………………
Adres…………………………………………………………
Postcode …………………………Woonplaats ………………………………………….
Tel.nr……………………………………………………………
Lidnummer………………………………………………………
Op tuin nummer………………………………………………….
Email-adres……………………………………………………………………………………….

2.

Te planten kilo’s pootaardappelen: kg………….. ras:……………………………………… Vroeg / Middelvroeg / Laat

3.

Geef aan of in de gevraagde jaren op deze tuin ook aardappelen zijn geteeld:
2016 ja / nee

2017 ja / nee

2018 ja / nee

u dient zelf ook bij te houden waar u de afgelopen jaren aardappelen heeft geteeld.
4.

Geef op achterzijde aan op welk gedeelte van uw tuin u aardappelen wilt telen. Het te betelen aantal m²bedraagt
ongeveer …………..m²

4.

Ondergetekende verplicht zich:

A. Geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken welke wettelijk verboden zijn.
B. Het aardappellof na de teelt niet in compostbakken op te slaan of te verbranden maar volledig van het
tuincomplex af te voeren
C. Draagt er zorg voor dat er geen aardappelen en of aardappellof in de sloten en of op de tuin na de oogst
achterblijven.
5.

Indien aanvrager zich niet houdt aan de aangegeven hoeveelheid pootaardappelen en de aangegeven te betelen
oppervlakte zal hij door het bestuur worden gesommeerd het teveel beplantte stuk direct, uiterlijk binnen een week
na schriftelijke aanzegging, te rooien en af te voeren. Mocht aanvrager de benodigde werkzaamheden niet binnen
één week hebben verricht dan zal het bestuur dit zonder verdere mededeling onverwijld en voor rekening van
aanvrager laten doen.

6.

Inleveradres: Öz Avci, via Postbus bij de Houten schuur of persoonlijk afgeven aan Öz.

Datum:
Handtekening Aanvrager:
Onderstaande in te vullen door het Bestuur:
Aanvraag door het bestuur goedgekeurd d.d.:
Aanvraag afgewezen d.d………………………Reden van afwijzing:……………………………………………………………….
Naam Bestuurslid……………………………...Functie Bestuurslid…………………………………………………………………..
Handtekening Bestuurslid.

Wilt u aangeven aan elke zijde van uw tuin het pad en de sloot lopen

