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Waarom deze brochure? 

 

In de reglementen van onze vereniging wordt 

gesproken over “windschermen”, “vlechtmatten” 

en  “tuinschermen” en dat blijkt in de praktijk 

soms tot wat onduidelijkheden te leiden. 

 

Ook de plaats waar de windschermen aan het 

huisjes mogen worden bevestigd is niet altijd 

duidelijk. 

 

Met deze brochure hopen we meer 

duidelijkheid te bieden.  

 

Windschermen. 

In het kort gezegd zijn windschermen, zoals 

beschreven in art. 6 van het Bouwreglement, 

schermen die deels uit doorzichtig glas of 

kunststof bestaan. De schermen dienen in het 

verlengde van een gevel staan en vast aan het 

huisje te zijn bevestigd. De schermen mogen 

niet groter zijn dan 1,88 meter hoog en 2,00 

meer lang. 

 

Vlechtmatten. 

In hetzelfde art.6 van het Bouwreglement 

wordt ook gesproken over Vlechtmatten. Dat 

zijn schermen waarvan de dunne latten om een 

aantal staanders zijn gevochten.  

Deze schermen worden ook als windscherm aan 

een huisje toegestaan. De vlechtmatten moeten 

volgens het artikel 6 zijn uitgevoerd in Azobe 

(een tropische houtsoort) of geïmpregneerde 

dennen 

 

Versoepeling van de reglementen 

In de najaarsvergadering van 2011 hebben de 

leden ingestemd met het voorstel van het 

bestuur om de reglementen op dit onderdeel 

wat te versoepelen. Dit heeft geleid tot de 

volgende tekstwijzigingen:  

Tuinreglement 

Tussenafscheiding 

Artikel 8 lid 5    

 

Voortaan worden ook vlechtmatten of 

gevlochten wilgenschermen toegestaan.  

 

De nieuwe tekst luidt dan ook: “Afscheidingen 

tussen de tuinen onderling mogen niet hoger 

zijn dan 1,00 m. Echter in verband met de 

privacy is het toegestaan om over een lengte 

van 5,00 m. een haag, tuinschermen (niet zijnde 

schuttingen), vlechtschermen of gevlochten 

wilgenschermen ter hoogte van het terras te 

plaatsen met een maximale hoogte van 2,00 m.” 

 

Bouwreglement  

Windschermen (aan het huisje) 

Art. 6 lid 5  

 

Voortaan worden ook vlechtschermen of  
tuinschermen toegestaan. En vlechtmatten  
behoeven niet meer speciaal uit azobe of  
geïmpregneerde dennen te bestaan. 
 
De nieuwe tekst luidt dan ook: “Vlechtmatten,  

vlechtschermen en tuinschermen zijn ook  

toegestaan, mits maximaal 1,88 m. hoog en  

maximaal 2,00 m. breed; in het verlengde van 

een gevel, vast aan het huisje, niet overdekt en  

niet haaks op elkaar. 

 

Overleg met bouwcontrolecommissie. 

Om er zeker van te zijn dat u geen onnodig  

werk gaat verrichten of onnodige kosten gaat  

maken doet u er verstandig aan om eerst uw  

plannen betreffende het plaatsen van een  

windscherm of tuinafscheiding even voor te  

leggen aan de bouwcontrolecommissie.  
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