
 

 

 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2022  

Beste tuinders,  

Wij proberen u weer zo goed mogelijk te informeren over allerlei ontwikkelingen op Kweeklust.  

Voertuigregistratie: Zitmaaier of trekkertje Kweeklust 

Sinds 1 juli 2022 is een kentekenbewijs verplicht voor ons trekkertje of de zitmaaier; deze moet 

geregistreerd zijn bij de RDW.  

De kentekenaanvraag ligt momenteel bij de Bond. Tot het kentekenbewijs binnen is mag het 

trekkertje absoluut niet gebruikt worden op de openbare weg. Wij riskeren een boete van minimaal 

€410,- 

De karren graag direct na gebruik terug plaatsen in de karrenloods, voorál op dinsdag wanneer 

meerdere tuinders deze willen gebruiken voor het afvoeren van (groen)afval naar de dijk, zeker nu de 

trekker niet meer de grote postkar naar de dijk kan rijden.   

Wats geburt 

- De jaarlijkse BBQ 'Summer of Love" werd goed bezocht en was weer een succes. 

- De soeptuin begint écht vorm te krijgen en we kunnen niet wachten op al het lekkers. 

- De border achter het speelhuis wordt aangepakt en daar wordt iets moois van gemaakt. 

- Het dak én afdak is nu helemaal klaar met veel dank aan de tuinders die daar hard aan gewerkt 

hebben. 

- De bloemenweide naast het rosarium staat in volle bloei en wordt druk bezocht door de vier nieuwe 

bijenvolkjes. 

Start 0-meting 

Het bestuur is gestart met opvolging geven aan de door de BTC uitgevoerde nulmeting van 2021 met 

de eerste focus op onderhoud beschoeiing, vrije baggerruimte, begroeiingen langs de slootkant en 

bebouwing/obstakels op beschoeiing.  

Alle noordelijke tuinparken zijn in samenwerking met de stadsecoloog Fred Haaijen een beheerplan 

voor het gehele stroomgebied rondom de tuinparken aan het opstellen en ook de samenhang tussen 

de verschillende pompen en sluiters van de individuele parken in kaart aan het brengen om ook voor 

de nattere en drogere toekomst een optimale waterhuishouding te kunnen blijven onderhouden. In 

dat kader is het van groot belang dat er goed gebaggerd wordt en kán worden, vandaar dat we er als 

bestuur als eerste voor kiezen om díe aspecten van de 0-meting te controleren. 

Aangeboden tuinhuisjes 

Huisje 44 is overgedragen aan Daan Kloosterhuis. Wij wensen hem veel tuinierplezier. 

De huisjes 17, 26, 70 en 86 worden ter taxatie aangeboden. Huidige tuinders die langer dan twee jaar 

een tuin hebben op Kweeklust én die oprechte belangstelling hebben om één van deze huisjes over 

te nemen kunnen dit vanaf nu aangeven bij het bestuur via de mail  info@tuinparkkweeklust.nl 

Zodra de taxatie-bedragen bekend zijn zullen deze worden opgehangen in het informatiebord. 

Degene die het langst ingeschreven staat, gaat voor. 

Twee weken nadat het taxatiebedrag bekend is worden de huisjes op de website geplaatst. Pas dan 

kunnen aspirant leden reageren. 
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Aandachtspunten/reminders 

- tijdelijke bewoning door vrienden/familie i.v.m. vakantie bijvoorbeeld is geen probleem; wel graag even 

melden aan info@tuinparkkweeklust.nl  wie er op je tuin verblijft en voor hoe lang en even je buren 

informeren.   

- het pad langs de vlinderdriehoek én de strook ónder het rosarium worden vergroend. Dit experiment is in 

overleg gegaan met de aangrenzende tuinders van de vlinderdriehoek. Na dit seizoen zal beoordeeld worden 

wat het experiment heeft opgeleverd en de uitkomst voorgelegd worden aan de leden in de ALV.  

- we horen nog steeds graag voorstellen voor een toekomstige bestemming van het huidige speelhuis zoals 

besproken in de ALV.  

- Op last van het Hoogheemraadschap dienen alle sloten vrij te zijn van oppervlaktedrijvers als buizen en palen 

(om bijvoorbeeld kroos tegen te houden...)  

- Nu het weer drukker wordt met auto's verzoeken we alle tuinders tússen de markeringen te parkeren, zodat 

we de beperkte ruimte zo optimaal mogelijk benutten.  

Het bestuur van Kweeklust,  

Freek, Els, Roland, Riet en Marga 

De nieuwsbrieven en andere informatie staan ook op www.tuinparkkweeklust.nl 
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