
Algemeen
1. Informeer bij de gemeente en kijk op de website van het  

ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
(www.rijksoverheid.nl) of een (lichte) bouwvergunning nodig is. 
Dit is afhankelijk van de plaats en de hoogte van de tuinaf- 
scheiding.

2. De maximum hoogte aan de zijkant van het erf is 1,8 m.
3.  De maximum hoogte aan de straatkant is 1,00 m.
4.  Als u de tuinafscheiding niet samen met uw buren en deze op 

de erfgrens plaatst, heeft u schriftelijk toestemming nodig van 
de aangrenzende buren. Als u deze toestemming niet krijgt, 
moet u de schutting voor de erfgrens plaatsen. Bij een houten 
schutting is dit tegen de rooigrens aan. Een haag moet u min-
stens 50 cm van de erfgrens plaatsen. 

 Aanbevolen beplanting: cupressocyparis leylandu, berberis, 
prunus laurocerases, ligustrum, crotaegus monogipra (meido-
orn), taxus baccata.

Houten tuinafscheiding
5. De schuttingpalen staan minimaal 60 cm in de grond. Bij een 

scherm van 1,80 m hoog heeft u dus palen van 2,40 m lang 
nodig.

6. De bevestiging van de schutting zet u niet aan het kozijnhout 
vast.

7. Het hout moet een KOMO keurmerk hebben. 

8. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie 
van de erfafscheiding. U moet haagbeplanting regelmatig zelf 
onderhouden (bemesten) en snoeien zodat er geen overlast 
ontstaat bij uw buren.

9. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan 
ontstaan uit het plaatsen van een erfafscheiding of andere 
gevolgschade door een verkeerd aangebrachte verandering. 
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10. De kleur van de schutting moet passen in de omgeving. U kunt 
hierbij denken aan houtkleuren of de kleur grijs en zwart. 

11. Als u gaat verhuizen kan de nieuwe huurder de erfafscheiding 
van u overnemen. De huurders regelen dit onderling door 
het invullen en ondertekenen van een overnameformulier.  
Tablis Wonen is hierin geen partij. Als de nieuwe huurder de 
voorziening niet wil overnemen en u heeft de erfafscheiding 
samen met de buren geplaatst, maakt u hierover afspraken 
met deze buren over de schutting. Eventuele schade aan de  
woning herstelt u.
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