de tuin

Wordt het een buitenkamer
met comfortabele meubels,
of juist een groene oase?
Hoe pakt u het aan, als u uw
tuin of balkon opnieuw wilt
inrichten? Waar kunt u ideeën
opdoen? Over sommige zaken
moet u overleggen met uw
buren. Overleg grote veran
deringen altijd eerst met uw
verhuurder.


Verbeter uw huurwoning is een reeks brochures die elk
ingaat op een verandering in uw huurwoning. Als u in de tuin
aan de slag wilt, biedt deze brochure een overzicht van de
keuzes die u daarbij kunt maken. Zo bent u goed voorbereid
op het overleg met uw verhuurder of met uw buren, het maken
van een plan van aanpak en de uitvoering van de werkzaam
heden. Dat is het begin van prettiger wonen.

Verbeter uw huurwoning is een gezamenlijke uitgave
van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector,
Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, VLOK,
VvE Belang en de Woonbond.

Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties
Huursector
(KWH)
is een landelijke
organisatie die
woningcorporaties
inspireert en bege
leidt bij het werken
aan kwaliteit.

Milieu Centraal is de lande
lijke organisatie waar consu
menten terecht kunnen voor
praktische en betrouwbare
informatie over energie
en milieu in het dagelijks
leven.

VACpunt Wonen is hét infor
matiepunt voor woonkwaliteit
vanuit het perspectief van de
(toekomstige) bewoner en de
landelijke koepel van de
circa 175 lokaal opererende
Adviescommissies Wonen.

Vastgoed Belang is de
vereniging van particuliere
beleggers in vastgoed.
De kwaliteit, o.a. in de ogen
van u als huurder, heeft de
voortdurende aandacht van
ons en van onze leden.

De VLOK is dé brancheorganisatie
van klussenbedrijven met kwaliteit
en persoonlijke service. Een VLOKklussenbedrijf geeft u de zekerheid
dat afspraken worden nagekomen.

VvE belang is de landelijke
belangenorganisatie voor infor
matie en ondersteuning van
Verenigingen van Eigenaren en
appartementseigenaren.

De Nederlandse Woonbond
is de landelijke belangen
vereniging van huurders.
De Woonbond staat voor betaal
bare huren, goede woningen in
leefbare, veilige wijken en sterke
huurdersorganisaties.

De eerste stappen
u aan uw tuin wilt geven. U kunt aan de hand
van voorbeelden zelf een plan voor uw tuin
maken. Meet hiervoor uw huidige tuin goed
op en maak een plattegrond op schaal. Dit
is ook handig voor het bepalen van hoeveel
materiaal en planten u nodig heeft.

Wensenlijst maken
Inspiratie opdoen
Beschikbaar budget bepalen

Wensenlijst maken Er zijn heel veel
mogelijkheden om uw tuin opnieuw in te
richten. Een aantal van de tips die in deze
brochure zijn beschreven, zijn ook van toe
passing op een balkon.

Inspiratie opdoen Tijdschriften en
boeken over tuinieren, voorbeeldtuinen en
tuinen in uw omgeving kunnen u inspireren
om te bepalen welke mogelijkheden u aanspre
ken. Via de website www.appeltern.nl vindt u
informatie over tuinontwerpen en voorbeeld
tuinen. Voor hoveniers kunt u terecht op de
website www.vhg.nl en www.wildeweelde.nl.
De site tuinweb.nl geeft veel informatie over
tuinieren.

Steeds meer mensen zien hun tuin als ver
lengde van hun woonkamer, en richten de
tuin in als een soort buitenkamer. Een andere
mogelijkheid is een natuurlijke tuin, met veel
beplanting en ruimte voor dieren. Let ook op
de (sociale) veiligheid voor u en uw kinde
ren. Bepaal dus welke functies en welke sfeer

Bepaal hoeveel u ongeveer wilt uitgeven aan
de inrichting van uw tuin. Bepaal of u het
budget vooral wilt besteden aan beplanting
en inrichting, of ook aan het maken van een
plan en/of een deel van de uitvoering.

Beschikbaar budget bepalen
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Meer informatie:
• www.appeltern.nl
• www.vhg.nl
• www.wildeweelde.nl
• www.tuinweb.nl



Afspraken en regels
Pak uw kans! Huurders hebben tegen
woordig meer mogelijkheden om hun woning
en hun tuin te verbeteren. U hoeft uw woning
of tuin meestal niet meer achter te laten in
de oorspronkelijke staat. Verhuurders staan
vaak positief tegenover goed uitgevoerde
verbeteringen. Vraag uw verhuurder om de
mogelijkheden. Meer informatie vindt u in
de brochure ‘Klussen in een huurwoning’ van
de Woonbond.

Pak uw kans!
Toestemming en vergunning
Vergoeding
Afspraken schriftelijk
vastleggen
U en uw buren

Toestemming en vergunning

Over grote veranderingen (zoals het verbou
wen of plaatsen van een schuurtje), moet u
overleggen met uw verhuurder. Ook kan een
bouwvergunning verplicht zijn. Kijk daarvoor
op www.vrom.nl/bouwvergunningen_online.
Als u plannen hebt om de bestrating uit te
breiden, een grote vijver aan te leggen of een
nieuwe schutting aan te brengen, meldt u dit
dan de verhuurder.
Voor het kappen van bomen of het plaatsen
van een schuurtje hebt u vaak toestemming
nodig van uw gemeente.

Vergoeding In sommige gevallen
betalen verhuurders een overnamevergoeding
voor verbeteringen met waardevermeerde
ring, bijvoorbeeld voor een schuur die u heeft
geplaatst.



Afspraken schriftelijk vastleggen

Bij grote veranderingen is het verstandig altijd
vooraf met uw verhuurder uw plannen te
bespreken en de afspraken duidelijk op papier
vast te leggen. Het gaat om de toestemming
(en eventuele voorwaarden) van de verhuur
der en of u een vergoeding krijgt.

U en uw buren Als u een schutting
of een haag wilt plaatsen tussen uw tuin en die
van de buren, moet u dit met hen overleggen.
Als u het eens bent, kunt u de schutting of
haag op de erfgrens zetten. De erfafscheiding
is dan uw gezamenlijk eigendom. Als u geen
overeenstemming bereikt, moet u de afschei
ding op uw eigen terrein zetten. Bij twijfel kunt
u bij het kadaster nakijken waar de erfgrens
precies ligt.
De hoogte van de schutting in de achtertuin
mag in elk geval niet meer dan twee meter
bedragen. In de voortuin zelfs niet meer dan
één meter. Per gemeente kunnen de regels
echter verschillen. Neem hierover contact
op met de afdeling bouw- en woningtoezicht
van uw gemeente. Ook kunnen er regels in
het huurcontract vastgelegd zijn over de
hoogte van de schutting.
Bij het planten van bomen moet u in principe
twee meter afstand houden tot de erfgrens.
Kies een boomsoort die past bij de grootte van
uw tuin en de afstand tot de omgeving.
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Meer informatie:
• www.vrom.nl/
bouwvergunningen_online



Aandachtspunten
Er zijn veel zaken waar u rekening mee kunt houden als u aan de
slag gaat met het inrichten van uw tuin. Hieronder vindt u een
lijst met aandachtspunten, waarvan de meeste worden toegelicht.
Achterin deze brochure en op www.verbeteruwhuurwoning.nl
vindt u meer informatie over alle punten.
		

Bestrating:

Tuinmeubelen:

- materiaalkeuze
- waterafvoer

- materiaal

Verlichting en verwarming

Hagen en schuttingen:
- natuurlijke erfafscheiding
- hout: keurmerk
- veiligheid

Water in de tuin

Beplanting:

Onderhoud

Dieren in uw tuin

- plantkeuze
- plek in tuin
- seizoenen

Bestrating Bij bestrating zijn er aller
lei mogelijkheden. Een goedkope en milieu
vriendelijke variant is het hergebruiken van
tegels en stenen. Bij het grotendeels bestra

ten van uw tuin, kan het regenwater niet goed
in de bodem kan zakken en komt er meer
water in het riool. Het riool kan dan niet alleen
overbelast raken. Het is ook zonde van al het
regenwater dat niet bij de wortels van de plan
ten komt. Dit voorkomt u door te kiezen voor
halfverharding, bijvoorbeeld siergravel en split
of poreuze stenen. Als u de lagere delen van
de tuin beplant, kan het regenwater daar in de
grond zakken. Houd de bestrating onkruidvrij
door regelmatig te vegen. Bestrijdingsmidde
len zijn dan niet nodig.



Hagen en schuttingen Als u een erf
afscheiding gaat maken, is een haag een goed
kope en milieuvriendelijke oplossing. Een
haag vraagt wel regelmatig onderhoud en heeft
tijd nodig om de gewenste hoogte te bereiken.
Er zijn verschillende soorten die groen blij
ven in de winter, zoals liguster en buxus. Een
haag biedt voedsel, beschutting en nestelgele
genheid aan dieren. Bovendien kunnen kleine
dieren als egels gemakkelijk van de ene naar de
andere tuin.
Wilt u een schutting van hout? Kies dan voor
hardhout met het FSC-keurmerk, want dat is
afkomstig uit goed beheerde bossen. Robinia
en kastanjehout zijn Europese hardhoutsoorten
die lang mee gaan. Voor schermen kunt u hout,
bamboe, kokosvezel of wilgentenen toepassen.
Koop liever geen geϊmpregneerd hout. De
chemische stoffen waarmee het hout is behan
deld kunnen in het milieu terecht komen.
Hoge afscheidingen geven een gevoel van
privacy en veiligheid. De keerzijde is echter
dat als u niet zichtbaar bent, anderen u ook
niet kunnen zien als u hulp nodig heeft.
moet in het groeiseizoen bijna elke week
gemaaid worden. Onkruid wieden moet u
ongeveer 10 keer per jaar doen. Vaste planten
die de bodem bedekken, in combinatie met
heesters, vragen na verloop van tijd weinig
onderhoud.

Beplanting Gebruik planten die pas

sen bij de bodem van uw tuin. Uw hovenier
of kweker kan u daarover adviseren. Zet ze
op een passende zon- of schaduwrijke plek.
De meeste planten zullen in de loop der tijd
vele malen groter worden. Zet ze dus niet te
dicht op elkaar. Kijk ook eens in de tuinen van
buren. Planten die het daar goed doen, zullen
het bij u waarschijnlijk ook goed doen. U geeft
onkruid minder kans als de bodem zo snel
mogelijk bedekt is.

Ieder seizoen heeft zijn eigen charme. U kunt
dit met de keuze van de beplanting verster
ken. Winterbloeiers geven uw tuin een kleu
riger aanzien. In de herfst kunnen heesters
met bessen uw tuin opfleuren, en de bessen
zijn tegelijk voedsel voor vogels in uw tuin.
Uitgebloeide bloemen hoeven lang niet altijd
afgeknipt te worden.

Kies de beplanting die past bij de hoeveelheid
tijd die u aan onderhoud wilt besteden. Gras


Tuinmeubelen In tuinmeubelen heeft
u veel keus. Als u kiest voor houten meubelen
die een groot deel van het jaar buiten blijven
staan, kies dan een type dat hier tegen bestand
is, bijvoorbeeld meubels van robinia- of
kastanjehout.

ming is wel comfortabel, maar verbruikt veel
elektriciteit en is daarom duur in gebruik. Als
u een zitje bij een muurtje op het zuiden heeft,
kunt u ook bij lagere temperatuur aangenaam
buiten in de zon zitten. De stenen houden de
warmte nog enkele uren vast.

Als u voorkeur heeft voor tropisch hardhout,
zoals teak, kies dan voor hout met een FSCkeurmerk (zie www.goedhoutdatabank.nl
voor leveranciers). Dan weet u zeker dat het
verantwoord geproduceerd hout is. Wilt u dat
het hout zijn kleur behoudt? Dan moet u de
tuinmeubels oliën. Doet u dit niet dan zal het
hout een zilvergrijze kleur krijgen. Metalen
meubelen van gesinterd staal en aluminium
gaan lang mee en vragen weinig onderhoud.
Kunststof meubelen zijn wel bestand tegen
weer en wind, maar zet ze bij slecht weer bin
nen. Zo voorkomt u aanslag en verkleuring.

Water in de tuin Geef planten bij
voorkeur niet iedere dag water. Ze ontwikke
len dan langere wortels, zodat ze op den duur
ook dieper in de bodem water kunnen vinden.
Vervang eventueel planten die u vaak moet
sproeien door planten die beter tegen droogte
kunnen.
Als u een vijver in de tuin wilt, kunt u het
beste kiezen voor een natuurlijke vijver met
veel planten en weinig vis. Elektrische pompen,
filters en lampen zijn dan overbodig. In de
natuurlijke vijver voorkomt een goed biologisch
evenwicht dat het water vervuilt en er algen
ontstaan. Waterplanten zijn belangrijk voor de
waterkwaliteit. De vijver zelf kan het beste op
een zonnige plek liggen, maar zorg dat drijfplanten enige schaduw in de vijver geven.

Verlichting en verwarming Trend
is om steeds meer tuinverlichting aan te leg
gen. U kunt het stroomverbruik beperken door
gebruik te maken van spaarlampen. Een spaar
lamp gebruikt vier keer minder stroom dan een
gloeilamp. Bovendien gaan spaarlampen langer
mee dan gloeilampen en verdienen ze zich bin
nen twee jaar terug. Elektrische buitenverwar

Dieren in uw tuin Een tuin die
aantrekkelijk is voor vogels, egels en vlinders
is een levendige tuin. Deze dieren lusten graag
muggen en slakken, dus dat is mooi meegeno
men. Als u dieren in uw tuin wilt, kies dan
voor variatie. Richt uw tuin in met struiken,
één of meer bomen, bloemen en water.
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Meer informatie:

Op www.milieucentraal.nl (trefwoord:
natuurlijke tuin) vindt u lijsten van planten
die aantrekkelijk zijn voor vlinders en vogels.
Een vogelhuisje, een veilige voederplek, of een
schuilplaats maken uw tuin aantrekkelijk voor
dieren.

• www.verbeteruwhuurwoning.nl
• www.goedhoutdatabank.nl
(trefwoorden tuinmeubels en tuinhout)
• www.milieucentraal.nl
(trefwoord: natuurlijke tuin)



Afspraken met bedrijven
Let erop, dat u en het uitvoerende bedrijf
weten waar eventuele leidingen in de tuin
liggen. Informeer dat bij uw verhuurder.

Zelf doen of uitbesteden
Contract uitvoerend bedrijf
Betalingsafspraken

Garantie Informeer bij het uitvoerend
bedrijf welke verzekeringen het heeft. Een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hoort
ieder bedrijf te hebben. Informeer of dure
eigendommen van u en derden ook verzekerd
zijn wanneer het bedrijf deze bijvoorbeeld
beschadigt bij verplaatsing (ook wel genoemd:
goederen onder opzicht).

Garantie uitvoerend bedrijf:
- verzekeringen
- geschillenregeling

De Geschillencommissie Groen is een onaf
hankelijke commissie, waar de consument
een geschil kan voorleggen. Bedrijven die het
keurmerk Groenkeur hebben, zijn hier in
elk geval bij aangesloten. Meer informatie
vindt u op www.geschillencommissie.nl en
www.groenkeur.nl.

Overweegt u om een bedrijf in te schakelen
voor het ontwerp of (een deel van) de uitvoe
ring, dan is het belangrijk om afspraken met
het bedrijf goed vast te leggen.

Contract Het is belangrijk om een
gespecificeerd contract op te stellen met het
uitvoerend bedrijf. Hierin staat een werk
beschrijving, eventueel met tekeningen,
materiaalkeuze, tijdsduur en een prijsopgave.
Wanneer u daarbij zelf werkzaamheden wilt
uitvoeren, doe dit dan in goed (schriftelijk)
overleg met het uitvoerende bedrijf.

i
Meer informatie:
• www.geschillencommissie.nl
• www.groenkeur.nl



Meer informatie
Onderstaande informatie kan u verder helpen
bij het verbeteren van uw huurwoning.

Algemeen

VACpunt Wonen (tel. 030 - 261 0475)

www.verbeteruwhuurwoning.nl
Hier vindt u nadere informatie over alle
punten uit deze brochure.

www.vacpuntwonen.nl: informatie over
een praktische inrichting van de woning
en de woonomgeving.
Tips voor een slimme indeling van uw
woning: brochure (65 p.; € 19,50) met tips
over de ideale maten van o.a. keuken, woon
kamer en slaapkamer.

Brochures en Boeken over tuinieren
De milieuvriendelijke siertuin:
gids voor aanleg van en onderhoud van
natuurrijke tuinen, te bestellen bij
Roodbont, www.roodbont.nl.

VLOK (tel. 079 - 343 6212)

Ontwerpboek Natuurtuinen:
Jeroen Gigengack & Jack Martin,
te bestellen bij de boekhandel.

www.vlok.nl: informatie voor consumenten
over werken met VLOK-klussenbedrijven.
Consumentenfolder: gratis folder waarin de
VLOK u een tiental praktische tips geeft om
met een klussenbedrijf tot goede afspraken
en resultaten te komen.

Brochures over diverse onderwerpen
als ‘onderhoud in de tuin’ en ’snoeien’,
te bestellen bij www.hovenierinfo.nl.

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden: bieden u
de garantie dat afspraken daadwerkelijk
nagekomen worden.

Milieu Centraal (tel. 0900 - 1719, 15 cpm)

www.milieucentraal.nl (trefwoord Tuinie
ren): informatie over de mogelijkheden
om bij het inrichten van de tuin (schuttingen,
tuinmeubels, bestrating en verlichting)
rekening te houden met het milieu.

Opdrachtformulier: een modelformulier
waarin alle belangrijke onderwerpen vermeld
staan om uw afspraken met het klussenbedrijf
helder vast te leggen.
Nakomingsgarantie: een extra garantie die
de VLOK biedt in geval een klussenbedrijf
de uitspraak van de Geschillencommissie
Klussenbedrijven niet zou uitvoeren.
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VvE Belang (tel. 0900 - 2020510,10cpm)
www.vvebelang.nl: informatie van de belan
genorganisatie voor eigenaren van flats, etages,
portiekwoningen en appartementen in
Verenigingen van Eigenaren.
Wilde Weelde

Vastgoed Belang (tel. 020 - 346 3123)

www.wildeweelde.org
Bij Wilde Weelde zijn bedrijven aangesloten
die bij tuinadvies, ontwerp, aanleg, onderhoud
en teelt de natuur en het milieu een vooraan
staande plaats geven.

www.vastgoedbelang.nl: informeert verhuur
ders/beleggers o.a. over de regelgeving ten
aanzien van tuin of balkon. Verder adviseert
zij haar leden over vele onderwerpen, waar
onder de huur en verhuur van vastgoed.
Almanak voor de huur en verhuur van
vastgoed: een handig naslagwerk met alle
regels over o.a. zelfstandige woonruimte,
servicekosten, onderhoud e.d.

Woonbond (tel. 020 - 551 7700)

Voorbeeld van een vergoedingsregeling:
een regeling waarin u een overzicht aantreft
met maximale investeringsbedragen.

Klussen in een huurwoning: brochure
(35 p.; 14 euro) over uw rechten en plichten
als huurder bij het aanbrengen van veran
deringen in uw huurwoning. Ook als folder
verkrijgbaar (€ 3,50).

www.woonbond.nl: informatie van de
landelijke belangenvereniging voor huurders
en woningzoekenden.

Bouwkundige, juridische en fiscale
adviezen: onze juristen en ons bouwkun
dig netwerk, staan onze leden (verhuur
ders) bij m.b.t. juridische en fiscale kwesties,
en zij adviseren o.a. over bouwkundige aan
passingen, stellen onderhoudsplannen op,
voeren controle uit op de uitvoering van
werkzaamheden van aannemers, verrichten
puntentellingen e.d.

Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners

www.vhg.org: bij de Vereniging van Hoveniers
en Groenvoorzieners zijn 1.200 bedrijven aan
gesloten die vakbekwaam zijn op het gebied
van tuinadvies, ontwerp, aanleg en onderhoud.
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de tuin
In de reeks Verbeter uw huurwoning zijn verschenen:
•
•
•
•
•
•

Badkamer
Energiebesparing
Indeling en uitbreiding
Keuken
Tuin
Vloeren en trapbekleding

Verbeter uw huurwoning wordt ondersteund door het
Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Dit Platform bestaat uit:

Verbeter uw huurwoning is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van het Ministerie van VROM.

07877 ontwerp: Eric Mels, Hoorn

Deze brochure is u aangeboden door:

© 2008, KWH, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, VLOK, VvE Belang en Woonbond

