
Informatie  en  afspraken  over  Pergola-‐‑associatie  Tuinderij  De  Volle  Grond  
  
  
Een  Pergola-‐‑associatie  is  een  samenwerkingsverband  tussen  boer  of  tuinder  en  een  aantal  
afnemers/deelnemers.  
  
Tuinderij  De  Volle  Grond  is  een  biologisch  tuinbouwbedrijf  op  de  historische  moestuin  
van  landgoed  Nieuw  Amelisweerd.    
De  twee  ondernemers,  Gertjan  Ankersmit  en  Mieke  Baldé,  werken  samen  met  een  groep  
vrijwilligers  en  mensen  die  in  een  leer-‐‑werktraject  begeleid  worden.  
Er  wordt  een  grote  verscheidenheid  aan  gewassen  geteeld:  ongeveer  50  soorten  groenten,  
ongeveer  80  soorten  bloemen,  25  soorten  kruiden  en  allerlei  fruitsoorten.  
  
Aanmelding  
Door  aanmelding  via  de  deelname  overeenkomst  verplicht  de  deelnemer  zich  elke  week  
zijn/haar  pakket  af  te  (laten)  halen  op  het  afgesproken  afhaalpunt.  Het  is  niet  mogelijk  om  
tijdelijk  het  abonnement  op  te  zeggen.  Bij  afwezigheid  i.v.m.  vakantie  of  om  andere  redenen  
dient  de  deelnemer  er  zelf  zorg  voor  te  dragen  dat  het  pakket  afgehaald  wordt.    
Een  deelname-‐‑overeenkomst  wordt  voor  onbepaalde  tijd  aangegaan  en  wordt  dus  zonder  
tegenbericht  elk  nieuw  seizoen  automatisch  voortgezet.  Een  overeenkomst  kan  op  elk  moment  in  
het  jaar  worden  opgezegd,  met  inachtneming  van  een  maand  opzegtermijn.  Opzegging  dient  
schriftelijk  of  per  e-‐‑mail  te  geschieden.  
  
Het  groentepakket  
Een  groentepakket  bevat  groente  voor  3  à  4  maaltijden.  De  pakketten  bevatten  voornamelijk  
groenten  en  soms  kruiden  en  kleinfruit  van  eigen  land  en  zullen  af  en  toe  worden  aangevuld  met  
biologische  kasgroenten  (tomaat,  paprika,  aubergine)  en  biologische  appels  en  peren,  beiden  uit  
de  regio.  De  tuinder  bepaalt  wat  er  in  de  pakketten  gaat,  er  is  dus  geen  mogelijkheid  tot  kiezen.  
Wel  wordt  er  gezorgd  voor  veel  variatie  en  wordt  er  op  gelet  dat  er  altijd  enkele  goed  te  bewaren  
groenten  bij  zitten.  De  tassen  worden  op  woensdagmiddag  afgeleverd  in  Utrecht,  op  
vrijdagmiddag  in  Houten.  
  
Er  zijn  drie  soorten  pakketten:  
1-‐‑persoonspakket:       6,93  per  week  
2-‐‑persoonspakket:   10,96  per  week     (prijzen  2015)  
4-‐‑persoonspakket:     16,24  per  week  
  

Belangrijk:  om  bij  het  afhalen  van  de  pakketten  vergissingen  te  voorkomen,  zijn    
1-‐‑persoonspakketten  verpakt  in  een  groene  papieren  tas  
2-‐‑persoonspakketten  in  een  bruine  papieren  tas  en    
4-‐‑persoonspakketten  in  een  blauwe  papieren  tas.  
  
Elke  week  wordt  op  maandag  of  dinsdag  een  email  rondgestuurd  met  de  inhoud  van  het  pakket,  
nieuws  van  de  tuin  en  eventueel  andere  informatie,  bijvoorbeeld  over  geplande  activiteiten.  
  



De  Pergola-‐‑associatie  heeft  een  kerngroep.  Dit  is  een  groep  deelnemers  die  activiteiten  voor  de  
Pergola-‐‑deelnemers  voorbereidt,  meedenkt  en  de  tuinders  ondersteunt  met  administratieve  en  
andere  Pergola-‐‑zaken.  
Regelmatig  worden  er  activiteiten  op  de  tuin  georganiseerd  zoals  een  picknick  met  rondleiding  
en  een  pompoenoogstfeest.  Ook  tussendoor  zijn  Pergola-‐‑deelnemers  welkom  om  de  tuin  te  
bekijken.  Wel  graag  het  hek  sluiten  in  verband  met  de  konijnen.  
Verder  houdt  Pergola-‐‑associatie  De  Volle  Grond  elk  jaar  twee  bijeenkomsten  voor  de  
deelnemers:  in  het  voorjaar  worden  de  resultaten  van  afgelopen  jaar  en  de  begroting  voor  het  
nieuwe  jaar  besproken  en  in  het  najaar  wordt  het  jaar  geëvalueerd  en  het  teeltplan,  de  inhoud  
van  het  pakket  voor  komend  jaar,  en  de  pakketprijs  besproken.  
  
Verdere  afspraken:  
  

•   Alle  producten  worden  geteeld  volgens  de  richtlijnen  van  de  biologische  landbouw.  
•   We  werken  volgens  het  principe  van  oogstdeling  en  risicodeling:  bij  minder  oogst  zit  er  

minder  in  het  pakket,  bij  meer  oogst  meer.  Bij  een  calamiteit  zoals  een  hagelbui  in  de  zomer  
zijn  de  tuinders  zo  toch  verzekerd  van  enig  inkomen.  

•   Het  seizoen  van  de  groentepakketten  loopt  van  begin  mei  tot  kerst,  33  of  34  weken.  In  de  
maanden  januari  tot  en  met  april  is  het  assortiment  aan  groenten  van  de  vollegrond  te  klein  
om  er  voldoende  gevarieerde  pakketten  van  te  maken.  

•   Betaling  geschiedt  per  automatische  incasso.    
  
  
  
  

Tuinderij  De  Volle  Grond  
Mieke  Baldé  en  Gertjan  Ankersmit  
Koningslaan  5a    
3981  HD  Bunnik    
tel:  030-‐‑2129094  
www.tuinderijdevollegrond.nl        
  info@tuinderijdevollegrond.nl  
www.facebook.com/Tuinderij  DeVolleGrond    
  
  
  
  

afhaalpunten:  
-   Nachtegaalstraat,  Natuurwinkel           
-   Lunetten,  Hebriden  &  Elzas           
-   Merwedekade  
-   Koningsweg  
-   De  tuin  
-   Houten,  Het  Wed,,  Natuurwinkel  


