
 

 

Tuinen/balkons 
 

Een huis met een tuin, een voor velen lang gekoesterde wens. De tuin is er in de eerste plaats voor 

uw plezier en om de buurt groen te houden. Naast het plezier dat een tuin kan geven, is het helaas 

soms ook een bron van ergernis voor buren en omwonenden.  

In deze folder informeren wij u over het tuinonderhoud en de daarbij geldende regels. 

 

 
Inrichten van uw tuin 

Veel groen of grind? Planten of tuinkabouters? 
U bent vrij om uw tuin in te richten zoals u 
dat wenst.  

 
Daarbij is wel van belang dat u de tuin het 
onderhoud geeft dat nodig is. Onkruid en 
vervuiling kunnen een bron van ergernis zijn.  
 
U bent verantwoordelijk voor goed onderhoud 
van uw tuin. Dit betekent: snoeien, maaien, 

onkruid verwijderen en besproeien.  
 
Het is niet toegestaan om uw tuin te 
gebruiken als opslagplaats, werkplaats, 
stortplaats voor vuil of parkeerplaats.  
 

Het is ook niet toegestaan om de gevel van 

uw woning te laten begroeien door een 
klimplant in verband met schade aan de 
gevel.  
 
Gezonde tuin – Tegels eruit  
Een gezonde tuin heeft minimaal 60% 

beplanting en maximaal 40% betegeling.  
Dit is niet alleen goed voor uw eigen 
gezondheid en de biodiversiteit, het biedt nog 
andere voordelen: 
- minder hitte in uw tuin op hete zomerdagen. 
- het voorkomt wateroverlast in uw buurt, 
omdat regenwater weg kan zakken in de 

grond en zo de rioleringen niet overbelast 
raken. 
- het is goed voor de luchtkwaliteit – planten 

filteren de lucht. 
 
Heeft u een tuin maar kunt u zelf weinig tot 
geen onderhoud plegen? Kies dan voor een 

grind- of graslaag in plaats van tegels.  
Hier heeft u weinig onderhoud aan, plus het 
regenwater kan via de grond worden 
afgevoerd. 
 

Indien u wel straatwerk aanlegt, zorgt u dan 

voor voldoende afschot. Ook vanaf uw 
berging. Dit ook om wateroverlast te 
voorkomen 

 
Bomen planten 
Als u een boom in uw tuin wilt planten, 
adviseren wij u om een boom te kiezen uit de 

A-categorie . Dit zijn bomen die niet te 

groot worden en die een nieuwe huurder mag 
overnemen als u de huur van uw woning 

beëindigt.  

De boom dient wel minimaal 2 meter van de 
erfgrens en van de gevel te staan.  
 
Wij raden u af om een boom te planten uit de 

B-categorie. Deze boomsoorten worden snel 
te groot en kunnen zorgen voor overlast.  

Deze bomen mogen bij mutatie niet worden 

overgenomen door een nieuwe huurder.  

 

 A-categorie:  

Sierbomen als sierkers, laurier, vijg, gouden 

regen, blauwe regen, lederboom, sering, 
rozenboom, amandel, sierappel e.d.  
 

 B-categorie: 

Laan, straat en parkbomen als berk, 

jeneverbes, els, hazelaar, wilde appel, 
honingboom, hemelboom, doorn, wilg, beuk, 

eik, kastanje, spar, populier, notenboom, 

linde, es e.d.  

 
Bomen onderhouden/verwijderen 

Een boom in uw tuin dient u te onderhouden. 
Dit betekent; terugsnoeien of toppen als de 
boom te groot wordt, verwijderen van 
overhangende takken of dode takken.  
Laat geen takken groeien over de erfgrens. 

Uw buren hebben namelijk het recht om de 
overhangende takken, zonder uw 
toestemming, te verwijderen. Men mag 
hiervoor echter niet in uw tuin komen.  



 

 

Als eigenaar van de boom bent u 
verantwoordelijk voor de verwijdering van de 
boom (inclusief de boomstronk en wortels) 
indien dit bij mutatie of anderszins van u 
wordt verlangd.  
Houdt u er rekening mee, voordat u een boom 
plant of overneemt, dat de werkzaamheden 

en kosten die dit met zich meebrengen voor 
úw rekening zijn.  
 

Struiken 
Ook bij struiken is het van groot belang dat u 
deze regelmatig snoeit. Laat u goed adviseren 

voordat u een struik plaatst. Een struik wordt 
namelijk snel te groot.  
 
Een struik dient minimaal 0,5 meter van de 
erfgrens en van de gevel te staan. 
 
Plaatsing eigen blokhut/uitbouw 

Als u in uw tuin een blokhut of uitbouw wilt 
plaatsen dient u hiervoor altijd toestemming 
te vragen bij Woningstichting Anna Paulowna. 
Dit kunt u doen door het invullen van het 
‘aanvraagformulier zelf aanbrengen van een 
verandering aan de woning’.   

 

De toestemming van Woningstichting Anna 
Paulowna geldt voor de periode dat u huurder 
bent. Als u gaat verhuizen, dient u de tuin 
weer in de oorspronkelijke staat achter te 
laten. In sommige gevallen is het mogelijk dat 
de nieuwe huurder de voorziening overneemt.  

 
Erfafscheiding 
Een erfafscheiding is de grens tussen uw tuin 
en de tuin van uw buren of een 
gemeenschappelijk pad.  
In principe bent u vrij in de keuze van 
erfafscheiding. Dit kan een schutting zijn, een 

haag of een hekwerk.  
 

Wel dient u rekening te houden met het 
volgende:  
• Overleg met uw buren. U kunt de 

erfafscheiding op de erfgrens plaatsen als 
uw buren het hiermee eens zijn. U en uw 

buren onderhouden de kant die aan de eigen 
tuin grenst. 

 
  

• Zijn uw buren het niet eens met de plaatsing 
van de erfafscheiding, dan dient u deze 
minimaal 50 cm. van de erfgrens te plaatsen 
en dient u de gehele erfafscheiding te 
onderhouden.  

• De toegestane hoogte van de erfafscheiding 
is niet vrijblijvend en overal hetzelfde. 

Informeert u bij de gemeente voordat u de 
erfafscheiding plaatst.  

 

Balkon 
Het onderhouden van het balkon vergt 
natuurlijk minder onderhoud dan van een 

tuin. Toch zijn er tips en regels voor.  
 
• Houd uw balkon schoon.  

Voorkom stankoverlast en het aantrekken 
van ongedierte.  

• Plaatst u de bloembakken niet aan de 
buitenzijde van het balkon.  

De bakken zouden kunnen vallen en of 
lekken bij het water geven. 

• Extra privacy? 
Informeert u vooraf bij ons over de 
mogelijkheden.  

 

Controle 

Regelmatig controleert Woningstichting Anna 
Paulowna de tuinen.  
Daarbij kijken we naar eventuele overlast; 
hoog opschietend onkruid, overhangende 
takken, een kapotte schutting, opslag van 
spullen etc.  

 
Als onze medewerkers achterstallig onderhoud 
constateren of het overtreden van regels, 
wordt u gewezen op uw onderhoudsplicht. 
Zorgt u ervoor dat dit niet gebeurt. 
 
 

 


