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Art. 
(TR,BR, 
m.u.v. 
7.1HR) 

Omschrijving, controlepunten Constateringen Bijzonderheden, afspraken met lid 

7.1 HR 
5.1 TR 

Er wordt actief getuinierd; tuin als geheel wordt in goede 
staat gebracht of gehouden.  
Verzorgde en onderhouden uitstraling van de tuin en op-
stallen op de tuin. 
Hier algemeen beeld van onderhoudstoestand en uitstra-
ling; indicaties voor verwaarlozing 

  

5.1 - Tuinafval wordt gecomposteerd in één/meer compost-
bak(ken) of -ton(nen); 
- Tuin verder vrij van afval. 

  

5.1 Woekerend en uitzaaiend onkruid wordt op tijd verwij-
derd. 
Aandachtspunt: ‘gecontroleerd’ laten staan van onkruid 
i.v.m. natuurwaarde/belevingswaarde 

  

5.2 - de groenstrook grenzend aan de tuin is gemaaid en af-
gestoken, of onderhouden (indien geen gras) 
- het pad grenzend aan de tuin wordt onderhouden en 
onkruidvrij gehouden. 

  

5.3 - zieke en verwaarloosde bomen, struiken en planten 
zijn/worden verwijderd 
N.B. strikt genomen alleen als ze een gevaar vormen voor 
andere tuinen en/of de borders. 
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5.4 -. Bomen en heesters met overmatige schaduwwerking 
terugsnoeien of verwijderen; 
-.Tenzij afwijkende afspraak met het bestuur. 
N.b. ‘overmatige schaduwwerking …. ter beoordeling van 
het bestuur’. Na signalement van de TCC moet bestuur 
beoordelen of er ‘overmatige’ schaduwwerking is. 

  

5.5 - Talud slootkant één maal per jaar gemaaid (N.B. voor 
najaarscontrole); 
- grasstrook langs de sloot is geregeld gemaaid 
- opschot van bomen en struiken verwijderd; 
- bomen en struiken op/bij talud of beschoeiing beschadi-
gen deze niet; 
- de beschoeiing is onderhouden en evt. gerepareerd; 
- er is geen drijfvuil in de sloot bij de tuin. 

  

5.6 Evt. netten zijn zo aangebracht dat er geen dieren in ver-
strikt of gevangen kunnen raken; 
Maaswijdte van netten =< 25 X 25 mm. 

  

5.7 
9.6 

De tuin bestaat, gezien vanaf de voorafscheiding, mini-
maal één meter diep uit gras, lage heesters of planten. 
Er is vanaf het wandelpad bij de tuin vrij zicht op de tuin. 

  

5.8 De tuin is/wordt alleen opgehoogd met schone tuin-
aarde, potgrond of teelaarde. 
Evt. indicaties voor gebruik van niet-toegestaan ophoog-
materiaal bij 5.10 / 10.16. 

  

5.9  de oppervlakte van de tuin bestaat voor ten hoogste 1/3 
uit bestrating (opp. huisje inbegrepen). 
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5.9 Geen permanente bedekking met kunststof folie of 
kunstgras. 

  

5.10, 
10.16 

Geen gebruik van polystyreen (piepschuimkorrels), steen-
achtig materiaal, bouwpuin, niet-organisch afval of grote 
hoeveelheden zand als opvulmateriaal (= toevoegen 
aan/ophogen van de grond). 

  

7.2 Bomen en struiken, aangebracht als tussenscheiding, ver-
oorzaken geen hinder voor aangrenzende tuinen 
P.M. schaduwwerking wordt niet genoemd, maar daar 
gaat het vaak wel om 

  

7.4 Geen greppels voor afwatering direct langs de tussen-
scheiding. 

  

7.5 - aanplant van struiken op ten minste 0,5 m. van de tus-
senscheiding; 
- aanplant van grotere struiken en bomen op ten minste 
1,0 m. van de tussenscheiding. 
P.M. gaat strikt genomen om ‘aanplant’, niet om aanwe-
zige bomen en struiken. Aanwezige bomen/struiken wel 
constateren. Wel uitgaan van oorspronkelijk ‘plantgat’, 
dus stam of kern van de struik. 

  

7.6 - tussenscheidingen niet hoger dan 1,0 m. 
- ter hoogte van het huisje + terras over een lengte van 
ten hoogste 5 m. (of: 1/3 van lengte tussenscheiding) ten 
hoogste 2,0 m. hoog. 
N.B. Tenzij afwijkende afspraak ex 7.9. 
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7.7 - tussenscheiding bestaat uit haag, hekwerk, vlechtscher-
men of gevlochten wilgenschermen. 
-. Geen tussenafscheiding uit steen of dichte schutting 
- geen prikkeldraad 

  

7.8, 
9.5 

Geen compostbak(ken) of compostton(nen) binnen 1,50 
m. van de tussenafscheiding of de voorafscheiding. 

  

8.1 Talud of beschoeiing is toegankelijk voor maaien en on-
derhoud. 
N.B. is strikt genomen alleen verplichting bij aanbrengen 
van achterafscheiding. Bestaande situatie wel melden. 

  

8.3 - achterafscheiding is ten hoogste 2,00 m. hoog; 
- achterafscheiding niet uit steen of dichte schutting, 
geen prikkeldraad. 

  

8.4  de achterafscheiding is in goede staat van onderhoud   

9.1 - voorafscheiding is ten hoogste 1,0 m. hoog; 
- over een afstand van 1/3 van de tuinbreedte ten hoog-
ste 2,00 m. hoog; 
- indien bestaand uit hekwerk: over hele lengte ten hoog-
ste 1,00 m. hoog. 
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9.2, 
9.4 

- Voorafscheiding bestaat alleen uit planten, heesters, 
een heg, struiken of hekwerk, 
- of uit losgestapelde stenen, max. 35 c.m. hoog; 
- voorafscheiding bestaat niet uit steen of dichte schut-
ting;  
- geen prikkeldraad. 

  

9.3 - Evt. toegangshek draait naar binnen open; 
- evt. toegangshek is ten hoogste 1,20 m. hoog en 1,20 m. 
breed. 

  

10.2 Geen huisvuil opgeslagen buiten het tuinhuisje.   

10.4 Geen opslag van materialen die (in redelijkheid) niet 
thuishoren op de tuin. 

  

10.5 Geen verontreiniging van sloten, greppels, paden of bor-
ders. 
Dit is een open formulering; geen omschrijving van ‘ver-
ontreiniging’ 

  

10.7 Geen huisdieren op de tuin buiten aanwezigheid van de 
gebruiker. 
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10.8 - geen vlaggen uitgehangen voor zonsopgang en na zons-
ondergang; 
- geen vlaggen met ongewenste uitstraling. 
Dit is niet nader omschreven. Kan met name om vlaggen 
met (verboden) politieke symbolen gaan. 

  

10.9 Geen dode vogels als vogelverschrikker opgehangen.   

10.10 - tussen 1 november en 1 maart geen bonenstaken, PVC-
pijpen en tunnelkassen op de tuin; 
- materiaal is opgebost en/of uit het zicht geplaatst. 

  

10.14 Geen afstapjes naar de sloot 
P.M. stikt genomen wordt alleen ‘aanbrengen’ genoemd. 
Indien aanwezig wel constateren. 

  

10.15 Geen populieren, wilgen, essen, berken, elzen en woeke-
rend bamboe. 
P.M. strikt genomen wordt alleen ‘aanbrengen’ genoemd. 
Aanwezigheid van niet toelaatbare beplantingen wel con-
stateren. 

  

10.15 Geen beplantingen vallend onder de opiumwet (m.n. 
geen cannabisplanten). 

  

10.17 Geen gebruik van chemisch-synthetische gewasbescher-
mingsmiddelen. 
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5 BR -ten hoogste twee windschermen per tuinhuisje, in het 
verlengde van de gevel; 
-ten hoogste 1,88 m. hoog (incl. fundering) en 2,00 m. 
breed; 
- bestaand uit transparant glas of transparante kunststof 
(in lijst), vlechtmat, vlechtscherm of tuinscherm; 
- stevig verankerd (palen, fundering of borstwering). 

  

7 BR -Kweekbakken/platte bakken ten hoogste 0,80 m. hoog; 
- oppervlakte totaal ten hoogste 9 m2; 
- in één kleur geschilderd. 

  

8 BR -tunnelkassen bestaan uit dragers en transparant kunst-
stof folie, beiden uit één materiaalsoort; 
-tunnelkas is voldoende verankerd; 
-ten hoogste twee lage tunnelkassen, gezamenlijk ten 
hoogste 9,00 m. lang; ten hoogste 0,80 m. hoog en 1,20 
m. breed; 
-of één hoge tunnelkas, ten hoogste 3,00 m. lang, 2,00 m. 
hoog en 2,00 m. breed; 
-hoge tunnelkas alleen in de handel verkrijgbare typen. 

  

9 BR Alleen toegestane combinaties van 
a. 1 kweekkas of 1 hoge tunnelkas en 1 kweekbak 
b. B. 1 kweekkas of 1 hoge tunnelkas en 2 lage tun-

nelkassen 
c. 1 kweekkas en 1 hoge tunnelkas 
d. 1 kweekbak en 2 lage tunnelkassen. 
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10 BR -ten hoogste één of twee bergkist(en); 
-(evt. gezamenlijk) ten hoogste 2,50 breed, 0,80 m. diep, 
0,80 m. breed; 
Of 
- één verticaal geplaatste bergkist, 
- ten hoogste 2,50 m. hoog, 0,80 cm. breed en 0,80 cm. 
diep; 
-. Indien zich in een bergkist één/meer gasflessen bevin-
den zijn ventilatieroosters aan weerszijde aanwezig (on-
deraan); 
-bergkist(en) tegen het huisje geplaatst en ten minste 
0,50 m. uit de achterafscheiding of tussenscheiding. 

  

Algemene opmerkingen over de tuin, evt. algemene adviezen 

 

 


