KLUSWIJZER

Tuinafscheiding



Spelregels
Advies en tips

U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook
spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer
leest u hier meer over.

Spelregels

Wat heeft u nodig?
- Rolmaat
- Waterpas
- Touw
- Schep
- Grote houten hamer
- Gewone hamer
- Schroevendraaier
- Handzaag
- IJzerzaag
- Boormachine
- Eventueel een grondboor

Vraag altijd toestemming aan. In sommige
complexen mag de erfafscheiding niet veranderd
worden omdat hiermee de aanblik van het wooncomplex en het straatbeeld verandert.
- Een schutting aan de zijkant en achterkant
van het erf mag maximaal 1,80 meter hoog
zijn. Aan de voorkant mag dit niet hoger zijn
dan 0,60 meter.
- Als de schutting aan de straatzijde komt, hebt
u ook toestemming van de gemeente nodig.
De maximale hoogte is hier 1 meter.
- Heeft u een hoekwoning dan mag de schutting
aan de zijkant niet voorbij de voorgevel komen.
- De afscheiding mag niet aan de kozijnen van
de woning worden bevestigd.
- U hebt toestemming nodig van uw buren voor
het plaatsen van een afscheiding op de rooilijn.
Krijgt u dit niet, dan moet de schutting binnen
de rooilijn blijven (tegen de rooigrens aan).
- Een haag moet volgens het burenrecht op
minimaal 50 cm van de erfgrens worden
geplaatst.
- Het onderhoud van de nieuwe erfafscheiding
is voor u zelf.

Fundering en afscheiding
Welke afscheiding u ook kiest, de werkzaamheden
komen in grote lijnen op hetzelfde neer: u plaatst
staanders in de grond en bevestigt hieraan het hout of
het gaas. Een schutting moet goed gefundeerd zijn. De
palen moeten minstens 60 centimeter in de grond zitten.
Bij een schutting van 1,80 meter hebt u dus palen van
2,40 meter nodig.

Hout
- Gebruik houten of betonnen staanders van 10 cm x
10 cm.
- Tegen de palen schroeft of spijkert u de schutting.
U begint onderaan.
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- Zijn de palen van beton, dan zit daar een verticale
rij gaten in. Daarmee kunt u aan beide kanten met
slotbouten een plank bevestigen.
- Tegen deze planken komt dan het geïmpregneerde
hout van de schutting.
- Extra bescherming is aan te raden. Breng op alle
kopse kanten en verbindingsvlakken extra conserveermiddel aan zoals menie, beits of verf.

Gaas
- Gebruik geplastificeerde palen en geplastificeerd
ijzerdraad en twee draadspanners voor de montage.
- Rol het gaas uit en maak het stevig vast aan de
beginpaal. Zet het geheel overeind.
- Onder en boven vlecht u het ijzerdraad door
het gaas.
- Bind het draad om de eerste en de laatste paal.
- De draadspanners komen op ongeveer 50 centi
meter voor de eindpaal.
- Trek het binddraad strak, door de spanners aan
te draaien.
- Trek het gaas aan over de draad en maak het vast
aan de overige staanders.

Haag

Vragen?

Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie
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Het aanleggen van een haagbeplanting gaat eenvoudig
en snel, maar het onderhoud kost doorgaans meer tijd
en energie. De haag moet regelmatig worden bemest
en gesnoeid. Naaste buren mogen geen hinder hebben
van de beplanting.

