
Voorschriften voor het plaatsen van tuinhuis, kas, tunnel.       
(01-06-2019) 

 
Een tuinhuis en kas/tunnel mag geplaatst worden of aangepast alleen na goedkeuring en 

schriftelijk toestemming van het verantwoordelijke bestuur of bouwcommissie van de 

vereniging. Aanvraag op papier met afmetingen, kleur, plek in de tuin, afstand tot de 

tuingrenzen en materiaal naar bestuur mailen of in de postbus bij de kantine. U krijgt dan 

bericht. Geen toestemming toch gaan bouwen, dan aanpassen of verwijderen. 

Tuinhuisjes mogen uitsluitend ter ondersteuning zijn voor het tuinieren. 

Ze mogen niet voor permanente bewoning en/of nachtverblijf worden gebruikt. 

Hoogte en oppervlakte e.d.: 

1. Een tuinhuis/kas/tunnel moet minimaal een meter van de tuingrenzen afblijven aan de 

hoofdpad kant of de afscheiding tussen tuinen en geplaatst worden aan de 

achterzijde van de tuin. 

2. Het vloeroppervlak van een  tuinhuis mag maximaal 10 vierkante meter bedragen. 

Een kas/tunnel maximaal 15 vierkante meter. 

3. De nokhoogte van een tuinhuis mag niet hoger dan 2,50 meter zijn. 

4. De nokhoogte van een kas/tunnel  mag niet hoger dan 2,50 meter zijn. 

5. Er mag geen permanente fundering/vloer gemaakt worden (geen beton storten). 

6. Een plantentunnel mag, mits het een degelijke stormvaste kwaliteit is met een stalen 

frame van 30mm dik. Geen zelfbouw tunnel toegestaan. 

7. Er mag maar 1 tuinhuisje per tuin en maximaal een totaal van 15 vierkante meter aan 

kas en tunnel tezamen per tuin. 

Bouwmaterialen: 

8. Een tuinhuisje mag alleen van hout (rabatdelen of houtplanken messing en groef) zijn 

en niet bestaan uit oude deuren of afgedankte bouw platen, metaal e.d. Kleur: 

naturel, bruin, groen of donkerblauw. 

9. De dakbedekking moet zijn van groene, bruine of zwarte dakshingles, grijs dakleer of 

dakpannen. Geen stalen platen, plastic dakbedekking of bitumen golfplaten. 

10. Er mag geen kas of tunnel zelf gemaakt worden (bijv. van oude kozijnen en/of hout 

en plastic). 

11. Een kas moet van glas of kunststof (polycarbonaat) zijn.  

12. Kleine tijdelijke zwakke plantenkasjes/broei/kweekkasjes/tunnels en dergelijke van 

kunststof/plastic mogen, maar dienen tussen 1 november en 1 maart afgebroken en 

opgeruimd te worden van de tuin.  

13. Een aanbouw/luifel mag, maar maximaal 2.50 meter, ook 1 meter van tuingrenzen 

blijven en van hetzelfde bouwmateriaal te worden gemaakt als voor een tuinhuis, (zie 

boven). Deze mag niet geheel gesloten en minimaal een kant open te zijn en stevig 

en windvast worden gemaakt. 

14. Tuinhuisje/kas/tunnel dienen te worden onderhouden. Op tijd verven, kapot dan 

vervangen en dergelijke. In slechte staat dan mag niet doorverkocht worden aan een 

nieuwe huurder bij bijvoorbeeld vertrek, of moet verwijdert worden in opdracht van de 

bouwcommissie of bestuur.  



 

Voorbeelden toegestaan te plaatsen tuinhuis/kas/tunnel: 

 

 

Tuinhuis toegestaan om te plaatsen Bv 4 m2,  6 m2, 10 m2. 

 

 

Kas wel toegestaan om te plaatsen:      Kas niet toegestaan om te plaatsen: 

 

 

Tunnel wel toegestaan om te plaatsen:    Tunnel niet toegestaan om te plaatsen: 

 


