
Tuinonderhoud 
Kleine moeite, groot plezier

Verzorgde 
leefomgeving
Voor tuinonderhoud geldt 

feitelijk één hoofdregel: 

zorg ervoor dat uw tuin geen 

overlast veroorzaakt. Gewoon 

netjes houden dus. Regelmatig 

onkruid en afval verwijderen, 

bomen en struiken snoeien 

en de tuin niet gebruiken als 

opslagplaats. Zo beleeft u zelf 

het meeste plezier aan uw 

tuin én draagt u bij aan een 

verzorgde leefomgeving.

Koffie drinken in de zon, tuinieren of lekker ontspannen. 

Zo fijn kan een tuin zijn. Natuurlijk is het onderhoud 

waardevol voor uw tuin. In deze flyer vindt u informatie 

en tips. 

Snoeien
Bomen en struiken die in het voorjaar bloeien, kunt u hierna direct snoeien. 

Bloeien ze in de zomer, dan kunt u beter wachten tot ze hun bladeren hebben 

verloren. Het is verstandig om van laag naar hoog te snoeien. Zo geeft u de 

boom of struik gemakkelijker de juiste vorm.

Bomen planten
Wij raden u aan geen bomen te planten. Sommige soorten worden in een paar jaar 

tijd erg groot. Boven, maar ook onder de grond! Bomen geven bovendien vaak 

overlast voor omwonenden, door schaduw of afvallend blad. Besluit u er tóch een 

te planten, dan moet deze minimaal twee meter van uw erfgrens af staan. Hij mag wel 

dichter dan twee meter worden geplant, als deze niet boven de schutting uitgroeit.

Bomen verwijderen
Bomen die overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken, moeten worden verwijderd. 

De kosten hiervan zijn meestal voor de huurder. Bij de gemeente kunt u navragen 

of u een kapvergunning nodig heeft.

Gras
Ook gras heeft onderhoud nodig. Regelmatig even maaien geeft uw tuin meteen een 

verzorgde uitstraling. De kanten kunt u netjes afsteken met een schep.

Bestrating
De bestrating in uw voor- en/of achtertuin hoort bij uw woning. U bent dus zelf 

verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, zoals onkruid verwijderen en kapotte 

tegels vervangen. Ook wanneer wortels van bomen of struiken tegels hinderlijk 

omhoog duwen, is het de taak van de huurder om dit te verhelpen. 

Wilt u een verzakt looppad ophogen? Dan kunt u in sommige gevallen zand bij ons 

aanvragen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een medewerker Leefbaarheid. 



Té veel bestrating kan ook problemen veroorzaken. Het riool 

kan bij hevige regenval of hoosbuien het water minder goed 

verwerken, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Stenen 

oppervlaktes houden de warmte in de zomer ook langer vast, 

wat zorgt voor opwarming van de stad. Daarnaast wordt 

de leefruimte van dieren zoals insecten, vogels en vlinders 

verkleind. Dit zijn juist nuttige dieren voor de natuur.

Erfafscheiding
Tuinen worden van naastgelegen paden of tuinen gescheiden 

door bijvoorbeeld een heg of schutting. Over het algemeen 

onderhoudt elke huurder zijn eigen kant. 

Hagen
Staat er tussen uw tuin en die van de buren een heg? 

Dan is het aan u beiden om deze te onderhouden. Aan de 

voorzijde van uw woning is de maximale hoogte 1 meter, 

aan de achterzijde 2 meter. Voor een goede doorgang van 

aangrenzende paden of stegen is het belangrijk dat heggen 

niet overhangen of te veel uitdijen.

Schuttingen
Ook van een schutting onderhoudt u uw eigen kant. 

Behalve als deze geheel op uw erf staat: dan valt de hele 

schutting onder uw zorg. Een goed onderhouden schutting is 

in goede staat (heel), schoon, stevig en staat recht overeind. 

Aan de achterzijde van uw woning mag een schutting 

maximaal 2 meter hoog zijn; aan de voorzijde geldt voor elk 

type erfafscheiding een maximale hoogte van 1 meter.

Bergingen, schuren en garages
Wilt u een dergelijk bijgebouw in uw tuin plaatsen? Dan heeft 

u eerst toestemming nodig van Intermaris, en vervolgens een 

bouwvergunning van de gemeente. Meer informatie hierover 

vindt u op de website van uw gemeente.

Heeft u vragen? 
De medewerkers van ons Klantcontactcentrum 

helpen u graag verder! 
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contact

Intermaris

Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn 

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend

Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Telefoon 088 25 20 100

info@intermaris.nl

www.intermaris.nl

Stel uw vraag ook op: 


