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Zelf een tuinafscheiding maken 

 
Wilt u een hek of schutting om uw tuin plaatsen? Voor het plaatsen van een 
erfafscheiding hebt u verschillende mogelijkheden.  
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn wel 
spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk toestemming 
van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden begint, altijd 
eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen voor vervelende 
verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor plaatsen van erfafscheidingen. 
Bovendien geeft het aan welke voorwaarden Goed Wonen stelt bij erfafscheidingen. 
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Overleg met uw buren 
Overleg voordat u een erfafscheiding tussen uw tuin en de tuin van de buren plaatst, altijd eerst 
met de buren. Meestal staat de erfafscheiding precies op de grens en is het een 
gemeenschappelijk bezit. U maakt er dan samen gebruik van en bent samen verantwoordelijk 
voor het onderhoud. Overleg is daarom belangrijk.  
 
Mocht u het niet eens kunnen worden, dan plaatst u de erfafscheiding op uw eigen terrein. Wilt 
u een heg planten, dan moet u er rekening mee houden dat deze minimaal 50 centimeter van 
de perceelgrens staat. Wettelijk is vastgesteld dat uw buren dan geen eisen kunnen stellen aan 
de tuinafscheiding, maar zorg dat u niet de goede verstandhouding met uw buren verliest!  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn verschillende erfafscheidingen. Voor een houten afscheiding begint u met houten of 
betonnen staanders van 10 x 10 centimeter. De lengte van de staanders is afhankelijk van de 
hoogte van de schutting. Wordt de afscheiding bijvoorbeeld 180 centimeter hoog, dan moeten 
de staanders 240 centimeter lang zijn (zorg altijd voor 60 centimeter ingraafdiepte voor de 
stevigheid) en maximaal 150 centimeter van elkaar geplaatst worden.  
 
Voor een afscheiding met gaas zijn geplastificeerde palen verkrijgbaar. De palen plaatst u bij 
een afrastering van 80 centimeter hoogte om de 5 meter. Bij een hoogte van 120 centimeter, 
om de 3 meter. Gaten van 40 cm zijn voor een omheining van gaas diep genoeg. 
 

Voorwaarden 
Een erfafscheiding om de voortuin van lager dan 1 meter, mag u zonder bouwvergunning 
plaatsen. Rond de achter- of zijtuin mag deze niet hoger zijn dan 180 centimeter. Schuttingen 
moeten een goede fundering hebben, van minimaal 60 centimeter. De schutting mag nooit aan 
de kozijnen van de woning worden vastgemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de erfafscheiding. Een schutting die in goede staat is en aan de regels voldoet, 
mag blijven staan wanneer u gaat verhuizen. 
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Het plaatsen van een betonnen schutting is niet toegestaan.  
 
Voor het plaatsen van een erfafscheiding hebt u aan gereedschap een meetlint, waterpas, 
touw, schep en grote houten hamer nodig, een gewone hamer, schroevendraaier, handzaag, 
ijzerzaag, boormachine en eventueel een grondboor nodig.  
 

Aan de slag 
 
De fundering 
Voor een stevige schutting begint u met een goede fundering. Als u hebt bepaald waar de 
afscheiding moet komen, spant u een draad over de hele lengte. Zorg dat de draad 10 
centimeter boven de grond goed waterpas gespannen staat. Meet langs deze draad de plaats 
af waar de staanders moeten komen. Probeer zo uit te komen dat u de eerste en laatste paal 
met beugels aan de muur vast kunt maken.  
 
Graaf op de plaatsen waar een staander moet komen een vierkant gat van 30 x 30 centimeter, 
en 60 centimeter diep. Het eenvoudigst gaat dit met een grondboor. Leg een tegel onder in het 
gat en zet hier de paal bovenop. 
Zorg dat de paal loodrecht tegen de 
draad aan staat. Zet de paal 
eventueel vast met touwen. Vul het gat 
met zand en stamp het goed aan. 
  
Om houtrot tegen te gaan, en voor 
extra stevig resultaat, kunt u het gat 
ook volstorten met betonmortel. Het 
nadeel is, dat dit 48 uur tijd nodig 
heeft om te drogen. Er zijn ook metalen 
paalhouders verkrijgbaar, maar nog beter 
is om de palen 5 centimeter boven 
het maaiveld vast te zetten. U moet de 
staanders dan vastzetten door middel van draadeinden, schoenen of paalhouders die in de 
betonnen voet gegoten worden. Hierdoor zuigt het hout minder water op.  
 
De schutting 
U kunt nu de schutting aan de staanders vastspijkeren of -schroeven. Begin onderaan. In de 
betonnen paal zit een rij verticale gaten, zodat u aan weerszijden de planken met slotbouten 
kunt vastmaken.  
 
Ook al gebruikt u hout dat behandeld is om weersinvloeden te weerstaan, dan nog is het beter 
om op alle kopse kanten en verbindingsvlakken menie, beits, verf of een ander 
conserveermiddel te gebruiken. Gebruik bovendien roestvrijstalen schroeven of spijkers.  
 
Gaas 
Het gaas maakt u aan de staanders vast met geplastificeerd ijzerdraad. U hebt hier twee 
draadspanners bij nodig. Rol het gaas uit, maak het stevig aan de eerste paal vast en zet het 
overeind. Vlecht het ijzerdraad aan de boven- en onderkant door het gaas en bind het vast aan 
de eerste en de laatste paal. Zorg dat de draadspanners ongeveer 50 centimeter voor de 
laatste paal komen. Door aan de spanners te draaien, wordt de binddraad strakgetrokken. Trek 
het gaas aan over de draad en maak het vast aan de andere staanders. Langs deze afrastering 
kunt u heel goed klimplanten laten groeien.  
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Haag 
In plaats van een omheining te plaatsen, kunt u natuurlijk ook een haag laten groeien. Dit gaat 
makkelijker en sneller, maar heeft meer onderhoud nodig, zoals bemesting en snoeien. 
Informeer bij uw tuincentrum over de soorten en mogelijkheden.  

 
Onderhoud en verhuizen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding. Schilderwerk, 
onderhoud en het vervangen van sloten en scharnieren zijn voor uw rekening. Onderhoud en 
snoei beplantingen regelmatig zodat er geen hinder ontstaat voor de buren en de omgeving. 
Een erfafscheiding die in goede staat is en aan de regels voldoet, mag blijven staan wanneer 
u gaat verhuizen. U krijgt hiervoor geen vergoeding van Goed Wonen.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


