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 VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN 

NIEUWSBRIEF 

 

7e jaargang nummer 16, oktober 2021 

Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie voor huurders van de Twickelcomplexen: 
Cramersweide, Noorderhagen, Watertoren, Watertorenlaan en Rentmeesterlaantje. Het bestuur 
gaat ervan uit dat iedere huurder van dit complex dit goed leest.  
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1 Inleiding 

 
Vanwege de natte zomer en de daarmee gaande vraat door slakken bleef de opbrengst wat achter bij 
de voorgaande jaren hoewel andere gewassen een buitengewoon goed resultaat gaven. Om de 
hoeveelheid slakken zo klein mogelijk te houden zou een goede habitat voor egels in de moestuin 
aangelegd moeten worden. Egels zijn gek op rommelhoekjes, waar ze beschutting kunnen vinden. 
Eventueel kunt u een ‘egelhuisje’ plaatsen waar ze kunnen overwinteren. Dus als uw tuin niet geheel 
omheind is, bestaat de kans dat een egel uw tuin bezoekt en zich tegoed doet aan slakken. 
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Vanwege de vele regen was de noodzaak niet aanwezig om veel te gieten. Het goede nieuws is dat 
we uiteindelijk een ontheffing van de bevoegde instantie hebben gekregen om oppevlaktewater uit 
de watergangen langs de Rondweg te ontrekken. Voor enkele tuinders op de Twickeltuinen is er ook 
minder goed nieuws. Een tuinder langs de Rondweg heeft kritiek geuit op enkele bouwwerken op de 
Twickeltuinen. Deze zullen nu verwijderd moeten worden, waarvan de betreffende tuinders al op de 
hoogte zijn gesteld. Ook zullen enkele aanpassingen in het huishoudelijk reglement worden 
doorgevoerd die in de Algemene Ledenvegadering in januari nader toegelicht zullen worden. 
Vederop in deze nieuwsbrief zijn al wat algemene punten weergegeven. 
 
In september en oktober is en zal er weer het nodige groente en fruit geoogst worden. Heeft u 
recepten die u wilt delen die kunnen varieren van taart tot stamppot of traditionele Twense 
gerechten tot de internationale keuken. Dus van appeltaart tot boerenkool of humkessoep tot pizza. 
Zolang er maar producten uit eigen tuin in verwerkt worden. Uw recept kan gestuurd worden naar 
volkstuinders.delden@gmail.com en daarna geplaatst worden in de rubriek van tuin tot bord in het 
Hofweekblad.  
Heeft u nog bloemen- of groentezaad over? Dit kan gedoneerd worden bij de ZadenBieb. Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u hoe.  
 
Het houden van een moestuin was in de vorige eeuw zeer populair, maar de populariteit nam 
gaandeweg af. Of het door corona komt of een andere reden weten we niet, maar het aantal 
aanmeldingen voor een tuin is gestaag toegenomen. Hierdoor heeft de Vereniging van Volkstuinders 
Delden een wachtlijst van mensen die graag willen tuinieren. Een goed teken! 
 

2 Randvoorwaarden gebruik tuinen Twickelcomplexen 

De complexen Noorderhagen, Watertoren, Watertorenlaan en Cramersweide maken deel uit van de 
Twickelcomplexen, die cultuur-historisch gezien als moestuinen zijn gebruikt.  
In 2007 zijn de randvoorwaarden voor het gebruik door huurders van deze tuinen door Twickel 
aangescherpt. Deze randvoorwaarden zijn ook in het 
huishoudelijk reglement opgenomen.  

Het gaat om:  

• geen bebouwingen toegestaan hoger dan 1,0 
m; 

• een tijdelijke seizoensbebouwing zoals een 
tomatenkasje is toegestaan, mits dit na het 
seizoen wordt afgebroken; 

• onopvallende materialen gebruiken, (buizen 
van wit plastic eventueel zwart maken, 
zwarte netten en geen groene, enz.) 

• heggen regelmatig knippen op de 
afgesproken maximumhoogte van 180 cm 
(voor zover bereikbaar !!, is Twickel bereid 
de hagen knippen met de Twickel 
‘hagenknipmachine’); 

• geen materialen naar de tuin brengen die 
met tuinieren niets uitstaande hebben .  

mailto:volkstuinders.delden@gmail.com


 

3 
 

Het in 2007 vastgelegde gedoogbeleid betrof schuurtjes, die er bij de oprichting van de 
volkstuinvereniging in 1976 al stonden. Deze schuurtjes mochten blijven staan totdat de huurder het 
perceel opzegde. Het aantal schuurtjes is sindsdien toegenomen. Dit gebeurde zonder vooraf het 
bestuur schriftelijk over de plannen te informeren en dus zonder de noodzakelijke goedkeuring van 
het bestuur én van Twickel. Ook zijn schuurtjes bij beëindiging van de huur niet afgebroken maar 
overgedaan aan volgende huurders.  

Onlangs is door Twickel een ronde langs de volkstuinen van deze complexen gemaakt. Alle 
bebouwingen zijn geïnventariseerd en gefotografeerd. Enkele huurders hebben een brief ontvangen 
met de mededeling dat hun bebouwing moet worden afgebroken.  

Voor de overige schuurtjes en te hoge gereedschapskisten geldt het volgende: 
1. Het schuurtje/de te hoge gereedschapskist wordt gedoogd tot opzegging van de huur. 
2. De wijkende huurder breekt de schuur af en levert de ondergrond schoon en zwart op. De 

kosten voor het verwijderen van de schuur komen voor rekening van de wijkende huurder, 
ook als bij aanvang van de huur het schuurtje is overgenomen.  

3. De bebouwing moet gecamoufleerd worden door middel van beplantingen (nieuwe situaties 
beukenhaag). 

Voor alle duidelijkheid: het is dus niet toegestaan om een schuurtje over te doen aan een volgende 
huurder.  
Moestuinieren op een Twickelcomplex is moestuinieren op ‘oale grond’ en dat is voor een 
moestuincomplex heel bijzonder. Het bestuur rekent erop dat de richtlijnen vanuit Twickel door de 
huurders opgevolgd worden.  
 

3 Pompen Rondweg 

Zonder vergunning van Provincie Overijssel én zonder toestemming van Twickel is het verboden om 
water aan de sloot te onttrekken.  

Voor afname van water uit de watergangen langs de Rondweg (noord- en zuidzijde) heeft het 
bestuur dit jaar ontheffing van de bevoegde overheid (Provincie Overijssel) én toestemming van 
Twickel aangevraagd. De ontheffing betreft het onttrekken van water door middel van een 
dompelpomp, aangesloten op een zwengelpomp.  

Met heel veel moeite heeft het bestuur onlangs na een periode van zes maanden vergunning 
verkregen voor twee afnamepunten, één bij de tuinen Watertoren Rondweg 21 en 22 en de andere 
voor Noorderhagen. Het gaat in beide gevallen om afnamepunten voor gemeenschappelijk gebruik. 
Voor het afnamepunt bij Rondweg Watertoren tuin 26b voor gemeenschappelijk gebruik heeft het 
bestuur van de Vereniging van Volkstuinders Delden al twee jaar geleden officieel toestemming 
verkregen.  
We hebben nu één ontheffing voor een tweede pomp op dit complex en één ontheffing voor 
complex Noorderhagen. Voor watervoorziening op de vier tuinen aan het Rentmeesterlaantje is 
toestemming van Twickel verkregen voor het plaatsen van een dompelpomp en een zwengelpomp 
voor gemeenschappelijk gebruik. 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om op andere plaatsen, zoals in uw eigen tuin, water uit de sloot 
te onttrekken. 



 

4 
 

4  Wachtlijst: Help de mensen op de wachtlijst! 
 
In 2021 is 100% van de volkstuinen verhuurd. Ook is de wachtlijst voor alle complexen flink gegroeid. 
Er staan op dit moment 18 mensen op de wachtlijst. 

Het is een goede zaak dat er in Delden steeds meer 
mensen een volkstuin willen huren. Minder mooi is dat 
sommigen al een paar jaar wachten op een plekje. Het 
bestuur wil niemand zijn/haar tuinplezier ontnemen, 
maar als vereniging moeten we samen naar 
mogelijkheden zoeken om de wachtlijst niet nog langer 
te laten worden.  

Het bestuur wil u vragen om erover na te denken of u 
een stuk van 50-100 m2 van uw tuin zou willen afstaan. 
Misschien merkt u dat het oppervlak van uw tuin wat te 
groot is geworden en is een wat kleinere tuin daardoor 
voor u meer tuinplezier? Of wil u als huurder van een 
groot perceel een steentje bijdragen om de mensen op 
de wachtlijst een kans op een tuin te geven?  

Het bestuur is u zeer erkentelijk, als u eraan wil bijdragen om de wachtlijst korter te maken. Wilt u 
daarvoor contact opnemen met Heleen Driessen, toewijzing tuinen via 
volkstuinders.delden@gmail.com of 0680 155 068.  

Namens het bestuur ontzettend bedankt als u ruimte wil maken voor iemand op de wachtlijst.        

5 Zaden inleveren voor ZadenBieb Twente 

Half juni is de ZadenBieb in bibliotheek Hengelo en 
Goor stilletjes van start gegaan. Door de 
coronamaatregelen kon het helaas niet anders. In de 
ZadenBieb kan ieder gratis een aantal zakjes met 
zaden ‘lenen’. Na het moestuinseizoen is het de 
bedoeling dat er weer zaden terugkomen. Zie ook 
www.zadenbiebtwente.nl.  

Volgend jaar komt er ook in Bibliotheek Delden een 
ZadenBieb. De ZadenBieb wil toe naar een 
zadencollectie voor moestuinbeginners en voor de 
liefhebbers: groenten en bloemen. Uiteraard moet 
die elk jaar aangevuld worden.  

Heeft u dit jaar zaden overgehouden en wilt u 
volgend jaar toch nieuw zaad kopen? Of verzamelt u 
na de bloei bijvoorbeeld bloemzaden, wilt u dan dit jaar ook aan de ZadenBieb denken? Wilt u ook de 
bloemknoppen met zaad drogen die u anders laat staan omdat u voor uzelf genoeg zaad heeft.  

Breng dan het zaad naar de brievenbus van de bieb in Delden in Stadshagen. Per envelop graag één 
soort zaad, behalve als het al in zakjes zit. Op de envelop graag wat erin zit, de bloemkleur en uw 
naam en e-mailadres. Alvast hartelijk dank daarvoor. 

mailto:volkstuinders.delden@gmail.com
http://www.zadenbiebtwente.nl/
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In januari en februari 2022 worden de zaden in de 
bibliotheek verpakt in de kleine zakjes. Vele handen 
maken licht werk. U kunt zich aanmelden voor de 
gezellige inpakochtenden via info@zadenbietwente.nl.  

Ook voor het maken van de zadenbak, waar de zakjes in 
staan, is hulp nodig. Bouwmaterialen worden geleverd, er 
is een bouwtekening en iemand die daar al ervaring mee 
heeft. Mooie winterklus als het moestuinwerk toch stil 
ligt. Meld u zich daarvoor aan via 
info@zadenbietwente.nl.  

 
 
 
 
 
 

6 Vooraankonding jaarvergadering 2022 
 
De precieze datum moet nog vastgelegd, maar indien mogelijk zal in de tweede helft van januari de 
algemene ledenvergadering als vanouds in het Parochiehuis wordt georganiseerd.  
Natuurlijk met de dan eventueel geldende gezondheidsregels.  
De exacte datum met de agenda zal in een nieuwsbrief van december en op de website bekend 
worden gemaakt. 

mailto:info@zadenbietwente.nl
mailto:info@zadenbietwente.nl
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(advertentie) 

Bij Pets&Co is de catalogus 2022 voor tuinzaden weer aan te vragen.  

Ook biologisch zaaigoed, pootaardappels en plantgoed worden door Pets & Co geleverd. 

 

 


