
Beste volkstuinders, 

Bij de oprichting van onze vereniging hebben we in ons huishoudelijk reglement niets 

voorgeschreven over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Wij hoopten dat de 

traditionele tuinders en de natuurvriendelijke(ere) tuinders elkaar zouden motiveren om zo 

milieubewust mogelijk de tuinen te beheren. Meestal gebeurt dit ook, maar toch ontstaan er 

hier en daar wat fricties. Het gebruik het middel Roundup bij onkruidbestrijding is daarvan 

het meest aansprekende voorbeeld.  

Hoewel het middel overal te koop aangeboden wordt mag Roundup niet meer gebruikt 

worden door de gemeenten en particuliere tuinders. Sinds september 2011 is het middel 

verboden voor niet-commerciële doeleinden.  

Op internet en in vakbladen wordt uitgebreid over dit onderwerp gediscussieerd. Het bestuur 

vraagt jullie nadrukkelijk om de wetgeving te volgen.  Hiervoor hoeven wij ook nu geen 

huishoudelijk reglement aan te passen. Wellicht dat we bij de eerstvolgende algemene 

vergadering een voorstel aan u zullen voorleggen.   

Is het nu zo dat de (chemische) bestrijding van onkruid door de VTV dan volledig wordt 

verboden? Het antwoord is uiteraard: Neen, hoewel we het misschien in ons hart wel het liefst 

deden. Mechanische verwijdering van onkruid verdient altijd de voorkeur boven chemische 

verwijdering. Maar wilt u toch gif gebruiken dat het minste schade toedient dan bevelen wij 

ECOSTYLE ULTIMA aan dat werkt op basis van vetzuren en heet milieuverantwoord te 

zijn. Het werkt zeer direct, binnen drie uur zie je al resultaat, er blijft geen residu achter en het 

is niet giftig voor een grondwater.  

Roundup, ook de aanwezigheid ervan in de verpakking, is dus niet meer welkom op ons 

complexen.  

Voor de bestrijding van luizen, muizen, schimmels, enz., zijn allerlei chemische middelen 

toegestaan. Voor het gebruik hiervan gelden strenge gebruiksnormen, zoals uitsluitend te 

gebruiken bij windstille omstandigheden. Als VTV hechten wij eraan gebruikers ook te 

attenderen op de overlast die dat bij uw buren kan veroorzaken. Voor u zelf zou het óók wel 

eens ongezond kunnen zijn.  Hopelijk leidt ons gezamenlijk toezicht en verantwoordelijkheid 

voor de toekomst ertoe dat wij onze volkstuinterreinen met respect voor de natuur gebruiken. 

En ook verantwoord kunnen doorgeven.  

Het bestuur van de VTV. 

 


