
 

 

Voor wie overweegt een huisje te kopen op Tuinwijck 
 
VV Tuinwijck is een vereniging, de Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan. 
 
Tuinwijck heeft in haar beleid gekozen heeft voor natuurlijk tuinieren. Dat betekent dat de 
publieke gedeelten van het complex worden beheerd volgens de principes van ecologisch 
natuurbeheer. De vereniging koestert de Woeste Weelde, de bongerd, de vlindertuin, de 
paddenpoel, de borders. Tuinwijck heeft inmiddels de maximale score ( 4+ stippen) van het 
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Op de tuinen van leden is in het kader van het ecologisch 
beheer het gebruik van niet-biologische bestrijdingsmiddelen verboden. 
 
De publieke gedeelten van het complex worden onderhouden door alle leden samen. Daardoor 
kan de contributie laag gehouden worden en wordt de sociale samenhang bevorderd. Ieder lid 
wordt geacht tenminste 10 uur per jaar tuindienst of ander algemeen werk te doen ten behoeve 
van de vereniging. Daarvoor wordt jaarlijks een rooster opgesteld dat u thuis gestuurd krijgt.  
 
Op Tuinwijck is de bewoner eigenaar van het huisje (en andere opstallen) en van de aankleding 
van de tuin. Dat is wat er te koop wordt aangeboden, en dat deel is in principe een zaak tussen 
verkoper en koper. Er bestaan echter wel regels voor de verkoop van huisjes. De grond wordt geen 
eigendom, maar heeft de bewoner in bruikleen van de vereniging. De vereniging huurt op haar 
beurt het hele complex van de gemeente, telkens voor een periode van 10 jaar.  
 
Om een perceel in bruikleen te krijgen dient de koper lid te worden van de vereniging. Het 
lidmaatschap kan worden verleend aan natuurlijke, meerderjarige personen die wonen in de 
gemeente Groningen. Per tuin kan één persoon lid worden.  
 
Het is geweldig om een plekje te hebben op Tuinwijck, maar niet vrijblijvend. Het gebruik van de 
tuin is gebonden aan wat in de Statuten, reglementen en nadere regels is vastgelegd.  Wie lid 
wordt van de vereniging wordt geacht deze documenten, die op de website onder ‘regels’ te 
vinden zijn, te hebben gelezen en onderschreven.  
 
Als Tuinwijck-bewoner verplicht u zich tot het goed onderhouden van uw tuin en het huisje. De 
percelen zijn tenminste 200 m2, een flinke oppervlakte. Realiseer u dat het tijd en inspanning kost: 
in het seizoen toch zeker zo’n 8 uur per week. Behalve het werk aan uw eigen tuin, bent u ook 
verplicht tot het onderhouden van uw heg, het pad dat voor uw huisje loopt, en van de sloot en 
wal achter uw huisje. Ook dat kost tijd en energie.  
 
De procedure voor koop en verkoop van een huisje vindt u hier op de website. 
 

https://www.tuinwijck.nl/huisje-kopen/

