
Richtlijnen van de Tuincontrolecommissie voorjaar 2022 
 
Het is de taak van de tuincontrolecommissie om erop te letten dat de paden, heggen/hekken 
en sloten worden onderhouden, voor zover dat de taak is van de individuele tuinders. Voor 
het algemene deel van de tuin zorgt de WBC. 
We doen dat op de volgende manier: 
* We geven voorlichting wat de tuinders moeten doen, door stukjes in de Tuinkrant, de 
Nieuwsbrief en het mededelingenbord, en door in gesprek te gaan met tuinders. 
* We controleren paden, heggen/hekken drie keer per jaar (1 mei, 1 juli en 1 september) en 
de sloten/waterkant één keer per jaar (1 september). Als de slootkant niet in orde is, doen 
wij nacontroles in mei en juli. 
 
Los daarvan bepalen wij de waarde van tuinen bij verkoop.  
 
Wij controleren: 
- in de week na 1 mei heggen/hekken en paden en we doen de nacontrole van sloten; 
- in de week na 1 juli heggen/hekken en paden en nacontrole van sloten; 
- in de week na 1 september heggen/hekken en paden en sloten. 
 
Communicatie met de tuincommissie kan via  tcgrootebraak@gmail.com.  
 
Nieuw dit jaar is dat we ook spreekuur gaan houden: 
14 en 21 mei van 11.00 tot 12.00 uur bent u welkom op kantoor voor al uw vragen over 
onderhoud van heg, pad en sloot. 
 
Waar moeten paden, heggen en sloten aan voldoen? 
 
Het pad 
De kant van het pad dat aan uw tuin grenst dient u tot op de helft te onderhouden: gras en 
begroeiing moeten worden verwijderd. 
 
Sloten en waterbeleid 
In 2018 zijn we gestart met nieuw beleid voor de waterkwaliteit in het licht van natuurlijk 
tuinieren.  
Tussen 1 maart en 21 juni is het enige dat u in de sloot mag doen (en ook moet doen) het 
afknippen van riet 10 cm onder de waterlijn. Na het broedseizoen (vanaf 21 juni) kunt u de 
sloot schoonmaken: plantenresten, kroos en andere biomassa zo veel mogelijk uit de sloot 
halen. Alle begroeiing die aan de slootkant staat, moet zo onderhouden worden dat er niets 
in de sloot hangt. Bomen en struiken mogen niet dichter bij de slootkant staan dan 50 cm. 
Zie voor uitgebreide instructie het artikel ‘Waterkwaliteit en slootonderhoud’. U kunt dit 
artikel op de website vinden. 
 
Het hek of de heg 
Ook hekken en heggen moeten aan allerlei regels voldoen: 
Heggen mogen maximaal 125 cm hoog zijn, alleen een heg aan een hoofdpad mag hoger zijn 
(maximaal 180 cm). 

about:blank


Op een tuin mag maximaal 5,5 strekkende meter windscherm/ schutting worden geplaatst. 
De volgende materialen zijn toegestaan: hout, kunststof of aluminium met een maximale 
dikte van 10x10 cm voor de staanders en de leggers. Een niet-lichtdoorlatend windscherm/ 
schutting mag alleen bestaan uit natuurlijke materialen zoals hout, riet en bamboe. 
Op de website, onder het kopje reglementen, vindt u de complete bouwvoorschriften. 
Er zijn heggen die nog onder een ‘oud’ regime vallen en die hoger zijn dan 125 cm. Hoewel 
deze tuinders niet beboet worden, proberen we steeds meer tuinders ervan te overtuigen 
dat het laag houden van de heggen van groot belang is voor het hele tuinpark: voor de 
gezelligheid, de veiligheid, de sociale controle en de recreatieve functie die het park heeft 
voor wandelaars van buiten. 
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat ons tuinpark er prachtig uitziet! 
 
Controledata 
 
1 mei Controle op heggen, hekken en paden. 

Volgens het regelement moeten heggen, hekken en paden uiterlijk 15 april op 
orde zijn. De tuin mag niet met een slot worden afgesloten. Wij starten op 1 
mei met de controles.  

 
1 juli  Controle op heggen, hekken en paden. 

De heggen en hekken worden opnieuw gecontroleerd en wanneer deze niet in 
orde zijn, volgt een boete. Als de heg niet door de tuinder in orde wordt 
gemaakt, wordt dat op kosten van de tuinder gedaan.  Dit kost u minstens 150 
euro. Ook dient het pad aan uw kant vrij te zijn van onkruid.  

 
1 oktober Controle op slootonderhoud, heggen en paden 
 Heggen en paden worden opnieuw gecontroleerd, evenals de slootkant. Bij 

onvoldoende onderhoud kan (opnieuw) een boete worden gegeven. 
 


