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Charter van de leden van de vereniging "Let's plant in Rode" 
 

Artikel 1: Voorwoord 

Let’s plant in Rode heeft als doel  

 verbondenheid te promoten tussen mensen, de natuur en onze directe omgeving 
 te werken aan samentuinen, een plek waar samen technieken geëxperimenteerd 

worden met respect voor de omgeving, het milieu en de biodiversiteit. 
 ontmoetingsplaatsen te creëren voor Rodenaren, buren,… en zo de sociale 

barrières weg te nemen, de betrokkenheid te vergroten en de mensen aan te 
zetten tot zorg dragen voor hun omgeving 

 de lokale economie te promoten, te opteren voor een gesloten systeem waarbij 
zoveel mogelijk materiaal lokaal herbruikt wordt 

 mee te denken hoe we de klimaatverandering aanpakken, hoe we een duurzame 
wereld bevorderen en hoe we er kunnen op inspelen  

 harmonieus samen te leven en wederzijds respect in praktijk brengen tussen 
verschillende taalgemeenschappen, godsdiensten en andere persoonlijke 
overtuigingen.  

Door de ondertekening van het charter verbindt elk lid zich ertoe de verschillende 
bepalingen van de statuten en de regels die in dit charter worden beschreven na te 
leven. Dit charter betreft zowel vaste leden als toegetreden leden van de vereniging.   

Het charter is van toepassing op alle activiteiten van de vereniging.  Momenteel 
situeren deze zich rondom de samentuin in het Boesdaal park. Later kunnen ze 
aangevuld worden met andere initiatieven.   

Artikel 2: Activiteiten in samentuinen 

Een eetbare tuin is een beschermd gebied: beslissingen over het planten rond 
fruitbomen, snoei- en entinterventies, biologische behandelingen, oogsten en het delen 
van de oogst zullen genomen worden door het Bestuursorgaan, die zal zorgen voor 
communicatie met de leden van de vereniging.   

Aangezien de tuin een verzamelplaats is van eetbare en/of nuttige soorten voor de 
biodiversiteit, is het ten strengste verboden om in dit gebied onkruid te wieden of te 
beplanten zonder de goedkeuring van het Bestuursorgaan.   

Het delen van de oogst door het Bestuursorgaan zal gebaseerd zijn op wederzijds 
vertrouwen.  Gezamenlijke maaltijden kunnen georganiseerd worden om zo samen van 
de oogst te genieten. Seizoensdagen worden georganiseerd en staan open voor alle 
leden en hun gasten. 

Het hele jaar door zullen er workshops aangeboden worden om de kennis van de 
permacultuur te verdiepen en de ontwikkeling van experimentele gebruiken in praktijk 
toe te passen. Thematische workshops, bezoeken en projecten laten ook toe om 
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informatie en ervaringen uit te wisselen over verschillende onderwerpen, zoals 
heuvelbedden, vruchtbaarheid van de bodem, onderhoud fruitgewassen, samenhang van 
de planten, het belang van mulchen, ... 

Artikel 3: Specifieke regels voor de samentuin in het Boesdaal park  

Eric Van Campenhout van Hof te Lansrode ontwierp het plan van de beplanting en wordt 
nu beschouwd als onze coach. Alle acties op de site worden gedaan in overleg met hem 
en het Bestuursorgaan.  Pierre Kestemont is de boswachter, aangesteld door het 
Agentschap Natuur en Bos. 

Deze tuin is een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats. Commerciële activiteiten voor 
privédoeleinden zijn verboden. 

De vereniging blijft verantwoordelijk voor de oogsten op de site. Elk initiatief wordt 
voorgelegd aan het Bestuursorgaan, die toeziet op het respecteren van de met het 
"Agentschap Natuur en Bos", eigenaar vande grond, overeengekomen regels. 

Elk lid van de vereniging brengt zijn gereedschap mee voor de uit te voeren werken. 
Op termijn hopen we het benodigde gereedschap te kunnen aanschaffen en een 
opslagruimte op de site te hebben. 

Elk lid van de vereniging zorgt voor de netheid van het terrein. Elk materiaal dat per 
ongeluk meegenomen werd, wordt terugbezorgd aan de eigenaar.  

Artikel 4: Toegang tot de samentuin in het Boesdaal park 

Om de rust te garanderen zijn de toegangsuren van de samentuin dezelfde als deze 
van het Boesdaal park. 

Het is verboden om het terrein met voertuigen te betreden. Deze moeten op de weg 
blijven en op de voorziene parkeerplaats gestald worden.  Onder toezicht van het 
Bestuursorgaan zullen bij sommige werkzaamheden, bij wijze van uitzondering, het 
gebruik van machines toegestaan worden. 

Huisdieren moeten aan de leiband gehouden worden, zoals de regels van het park 
voorschrijven. De kwaliteit van onze gewassen wordt erdoor beïnvloed. 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst in het Boesdaal park 

De concessieovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos specifieert dat we het 
perceel voor 5 jaar ter beschikking hebben en dat de concessie, onder voorbehoud van 
een opzegtermijn van 2 jaar, stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van 5 jaar.   

Artikel 6: Communicatieprincipes en -middelen 

Om iedereen correct te informeren en onnodige herhalingen te vermijden gebeuren 
alle publicaties door het Bestuursorgaan. 

De volgende communicatiemiddelen en hun doelstellingen worden hierna toegelicht: 
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 de Facebookpagina "Let's plant in Rode"  heeft als doel de buitenwereld te 
informeren over de initiatieven van de vereniging en goede praktijken in de 
permacultuur te verspreiden; 

 de website www.Letsplantinrode,be maakt het mogelijk om de structurele 
informatie te groeperen over de vereniging en de samentuinen die zij beheert; 

 het e-mailadres Letsplantinrode@gmail.com waar iedereen nuttige informatie 
kan melden of vragen kan stellen over de vereniging en de samentuinen die zij 
beheert; 

Artikel 7: Verbintenissen  

Elk lid van de vereniging onderschrijft dit charter, en engageert zich om: 

 mee te werken aan het tuinieren volgens zijn/haar capaciteiten (advies, 
onderhoud, aanbrengen van grondstoffen,...); 

 zijn kennis te delen, te communiceren over het project en bezoekers te 
verwelkomen en uit te leggen hoe de samentuin werkt,...; 

 de netheid en ordelijkheid van de site en het gebruikte materiaal te 
respecteren; 

 geen bomen of struiken te planten, zonder overleg met onze coach en de 
instemming van het Bestuursorgaan;   

 geen planten te telen die bij wet verboden zijn of giftige bijwerkingen 
kunnen hebben; 

 de grenzen van de site te respecteren; 

 geen gewassen te oogsten, te verwijderen of af te snijden zonder 
voorafgaande toestemming van het Bestuursorgaan;   

 de noden aan mulch te respecteren, naargelang de periode; 

 een positief klimaat binnen het team van leden van de vereniging te 
bevorderen en andere religieuze, taalkundige en andere overtuigingen te 
respecteren.  Iedereen spreekt in zijn moedertaal en waar mogelijk zal alle 
communicatie beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans, Duits en Engels;  

 zich in te zetten voor het onderhoud en het tuinieren met het oog op een 
ecologisch beheer van de ruimte, zoals: 

a. het gebruik van milieuvriendelijke methoden en producten (geen 
gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden of chemische meststoffen die 
de bodem kunnen vervuilen); 

b. te composteren in lijn met de instructies van onze coach 
c. het waterverbruik efficiënt te organiseren 
d. de buren, omliggende terreinen en de openingsuren van de samentuin te 

respecteren. 
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Artikel 8: Lidgeld 

De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks het lidgeld voor het komende jaar. De 
lidmaatschapsbijdrage van de vaste en toegetreden leden kan nooit meer zijn dan 25 
Euro per jaar.  

Artikel 9: Verantwoordelijkheden en veiligheidsprincipes 

De leden van de vereniging zijn bijzonder voorzichtig met de risico's die elk 
gereedschap (snijvlakken, vorken, scherpe punten, ...) en hun gebruik meebrengen. 

De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van schade of diefstal 
van persoonlijke bezittingen in de samentuin, en wijst elke verantwoordelijkheid in 
geval van een ongeval af.    

Artikel 10: Mededeling en beeltenis-rechten  

Voor communicaties rond samentuinen of in het kader van verschillende activiteiten 
kunnen foto's of video's worden gemaakt om artikelen of rapporten in verschillende 
media (pers, televisie, internet, tentoonstellingen, ...) te illustreren. 

Als je niet wenst dat je foto (of die van een familielid) wordt gepubliceerd of gebruikt 
in een communicatiemedium, meldt dit schriftelijk of via e-mail aan het 
Bestuursorgaan.   

Artikel 11: Geschillen 

Ingeval van een geschil tussen de leden van de vereniging, met de buurt, of over de 
niet-naleving van dit contract, zal het Bestuursorgaan een beslissing nemen na het 
horen van alle betrokkenen bij het geschil. 

Indien een lid van de vereniging aan de oorsprong van het geschil ligt, kan het 
Bestuursorgaan de procedure opstarten om het lidmaatschap te beëindigen in lijn met 
de bepalingen van de statuten van de vereniging.   

Artikel 12: Wijzigingen aan dit charter 

Het charter kan door de vereniging worden gewijzigd overeenkomstig de regels die 
zijn vastgelegd in de statuten. 

 
 
Datum, naam en handtekening voorafgegaan  
door de woorden "Gelezen en goedgekeurd" ……………………………………………………. 


