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Een verzorgde tuin, woning, berging en balkon 
In de Algemene Huurvoorwaarden staat vermeld dat het gehuurde (tuin, woning, berging, balkon) 

gebruikt en onderhouden moet worden zoals het een goed huurder betaamt. Het onderhoud aan tuinen, 

erven, opritten en erfafscheidingen moet zodanig gebeuren dat het een verzorgde indruk maakt.  

De woning, tuin, berging en balkon mogen geen andere bestemming hebben en er mag geen overlast 

ontstaan voor omwonenden. 

 

De buren, de buurt en Woonstichting Land van Altena hebben belang bij een verzorgde wijk.  

Een onderhouden tuin, woning, berging en balkon draagt bij aan een leefbare buurt.  

Verwaarloosde tuinen, woningen, bergingen en balkons kunnen hier afbreuk aan doen.  

Woonstichting Land van Altena is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud, maar ook de 

huurder is verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud van het gehuurde (woning, tuin, berging, 

balkon).  

Dit is wettelijk zo bepaald en is te vinden in het Burgerlijk Wetboek onder “Besluit kleine herstellingen” 

(artikel 7:240).  

 

Regels voor de huurder om tuin te onderhouden 

Als huurder mag u de tuin uiteraard naar uw eigen smaak en wensen inrichten. Met gras, beplanting, 

sierbestrating of een combinatie hiervan. Smaken verschillen en daarom bemoeien we ons niet met 

de inrichting. We vinden het echter wél belangrijk dat uw tuin er netjes en verzorgd uitziet. Dat is 

prettig voor uzelf maar ook voor uw buren. Iedereen wil immers graag wonen in een leefbare, nette 

en schone buurt. Daarom hebben we enkele regels opgesteld voor het onderhouden van uw tuin. 

Het zijn leefregels die voor de meesten de normaalste zaak van de wereld zijn. Ze gelden voor alle 

huurders van Woonstichting Land van Altena. Als iedereen zich aan onderstaande regels houdt, is en 

blijft het prettig wonen in uw buurt. 

 

Een tuin is een tuin 

Gebruik de tuin alleen als tuin. De tuin is niet bedoeld om uw auto, motor, caravan of aanhanger te 

stallen. Ook behoort u in de tuin geen andere dingen op te slaan, zoals bouwmaterialen, huisraad en 

afval. Tot slot is de tuin geen uitlaatplaats voor honden. 

 

Beplanting  

Bij het inrichten van uw tuin is het belangrijk dat de bomen en planten geen hinder opleveren voor 

anderen. Als een boom of struik overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld door overhangende takken of 

doorschietende wortels, kunnen uw buren u vragen om de boom of struik binnen een bepaalde 

termijn te snoeien. Doet u dit niet dan mogen uw buren dit zelf doen, In extreme gevallen kunnen zij 

u zelfs vragen om de boom of struik weg te halen. Of een boom of struik kan blijven staan, hangt af 

van de overlast die de boom of struik veroorzaakt en de schade die de boom of struik veroorzaakt of 

kan veroorzaken. Houd er dus rekening mee dat bomen en struiken uw buren geen licht, lucht of 

uitzicht ontnemen én dat de buren geen last hebben van vallende bladeren of overhangende takken. 

Plant bomen, heesters en heggen niet te dicht bij de erfgrens anders kan deze beplanting makkelijk 

op de grond van de buren verder groeien en/of kunnen de takken en bladeren voor overlast bij de 

buren, op trottoir of in de brandgang zorgen. In de wet is vastgelegd dat heesters en heggen op 

minimaal vijftig centimeter van de erfgrens geplant moeten worden.  

Voor bomen is dat twee meter, gemeten vanaf het midden van de boom. Dit geldt natuurlijk niet als 

u in overleg met uw buren een groene afscheiding op de erfgrens plaatst. 

 

Overleg met de buren over de erfafscheiding 

In overleg met uw buren kunt u een afscheiding op de erfgrens plaatsen. Dit kan zowel een schutting 

als een groene erfafscheiding zijn. Achter het huis mag een erfafscheiding niet hoger zijn dan 1.80 
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cm, voor het huis maximaal een meter. Zodra de afscheiding er staat, is het gemeenschappelijk bezit 

geworden. Dat betekent dat deze moet blijven staan als u (of de buren) verhuist. Ook al heeft u de 

schutting of de platen zelf betaald en neergezet. 

 

Plant geen diepgewortelde bomen en heesters 

Sommige bomen en heesters, zoals een eik, es, kastanje en beuk, wortelen diep. Deze kunnen kabels 

en leidingen in de grond makkelijk beschadigen. Het is daarom niet toegestaan om diep wortelende 

bomen en heesters te planten. Snoei begroeiing die overhangt bij buren of bij trottoir of bij 

brandgang. De planten en bomen in uw tuin zijn voor uw eigen genoegen. Ze kunnen echter hinder 

bezorgen bij de buren of voorbijgangers. Bijvoorbeeld doordat takken overhangen of doordat ze het 

zonlicht bij de buren ontnemen. Snoei daarom regelmatig en verwijder takken die op het erf van de 

buren overhangen of bij trottoir en brandgang. Zorg er verder voor dat de beplanting geen zonlicht 

wegneemt bij uw buren. Heeft u last van overhangende takken van de beplanting van uw buren? 

Vraag dan aan uw buren deze te snoeien. Of haal in goed overleg met de buren de takken zelf weg. 

 

Vraag toestemming als u gaat bouwen 

Wilt u een schuur, schutting, dierenverblijf, vijver of iets anders bouwen in uw tuin?  

Woonstichting Land van Altena heeft daar regels voor. Deze kunt u nalezen in de bijlage 

genaamd ‘Kruisjeslijst’ en op www.landvanaltena.nl 

 

Partytent en speeltoestellen  

Een partytent mag u alleen in uw achtertuin neerzetten. De partytent mag geen overlast geven aan 

omwonenden. Houdt ook rekening met uw buren als u er televisie kijkt, bezoek ontvangt of muziek 

luistert. 

Dit geldt voor speeltoestellen, zoals bv een trampoline, klimrek enz., die mag u alleen in uw 

achtertuin plaatsen en het mag geen overlast veroorzaken aan omwonenden. 

 

Onderhoud uw tuin en erf regelmatig 

Om ervoor te zorgen dat uw tuin en erf er goed uit blijven zien, is het nodig dat u deze regelmatig en 

goed onderhoudt. 

 

Dat betekent dat u in ieder geval het volgende moet doen: 

 Het gras wekelijks maaien. 

 De heggen, hagen en bomen enkele keren per jaar snoeien. 

 Dode beplanting binnen 1 week weghalen. 

 Het onkruid zeer regelmatig verwijderen (in tuin, grind en tussen bestrating). 

 Kapotte bestrating vervangen. 

 De brandgang achter en/of naast uw woning netjes houden en niet gebruiken voor opslag, gooi geen 

olie, vet of milieubelastende vloeistoffen in de brandgang en zeker niet in de afvoerput. 

Woonstichting Land van Altena zorgt voor het onderhoud van de brandgang achter en/of  

naast uw woning, tenzij deze eigendom is van de gemeente.  

 

Onderhoud uw erfafscheiding 

Heeft u een erfafscheiding? Controleer deze dan regelmatig. Hang scheef hangende delen recht en 

vervang kapotte planken en onderdelen. Dit is niet alleen veilig voor u maar ook voor uw buren. Heeft 

u de erfafscheiding geverfd of gebeitst? Kijk dan elk jaar of een nieuwe laag nodig is. Zo heeft u er 

langer plezier van. 

 

Parkeren van uw auto, bus, vrachtwagen, aanhanger, camper of caravan 

Voor het parkeren van uw auto, bus, vrachtwagen, aanhanger, camper of caravan kunt u gebruik 

maken van uw oprit of de daarvoor bestemde parkeervakken. Wij accepteren het niet dat u uw auto 

parkeert in de voortuin of trottoir. 

Zorg er ook voor dat omwonenden geen overlast kunnen ervaren van uw auto, bus, vrachtwagen, 

aanhanger, camper of caravan. 
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Wat is een verwaarloosde tuin? 

 Het gras wordt niet of te weinig gemaaid. 

 Er staat onkruid en/of verwilderde beplanting in de tuin. 

 Toegangspaden zijn niet begaanbaar. 

 Beplanting overwoekert de gevel en/of het schilderwerk en/of erfafscheiding. 

 Aan –en bijgebouwen zijn sterk verwaarloosd en in slechte staat. 

 Beplanting dreigt schade te veroorzaken aan de woning, berging, kabels, leidingen. 

 Erfafscheidingen staan scheef (hekken, schuttingen) of staan er verwaarloosd bij. 

 Bomen die doorgroeien en niet worden gesnoeid waardoor er schade aan de woning, berging, 

kabels, en/of leidingen kan ontstaan. 

 De tuin wordt gebruikt als opslagplaats voor afgedankte spullen zoals meubilair, witgoed, puinafval, 

tuinafval, bouwafval, vuilnis. 

 De tuin wordt gebruikt als parkeerplaats. 

 

 

 


