
Bouwen van erfafscheidingen en bijgebouwen in Dijkshorn

Voor het bouwen van erfafscheidingen/ schut-
ting, schuurtjes of andere losse gebouwen op 
de kavel gelden een aantal regels. Vaak mag 
je een schuurtje of schutting zonder een ver-
gunning plaatsen maar soms moet je hiervoor 
een vergunning aanvragen. Met deze notitie 
hopen we een inzicht te geven in de mogelijk-
heden van het bouwen van een erfafscheiding 
of schuurtje.

Definities
Om goed te begrijpen wanneer je wel of niet 
vergunningsvrij mag bouwen is het goed om 
te weten wat we onder een aantal definities 
verstaan. Zie daarvoor ook onderstaande 
tekening. 
Voorgevellijn: De lijn waarin de gevel staat die 
naar het openbaar gebied is gericht. In Dijk-
shorn gaat het in de meeste gevallen om de 
zijgevel. 

Voorgevellijn en voorkant 
Hoofdgebouw.

Voorgevellijn: naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerde 

gevel.

Achtererfgebied
Schuttingen tot 2 meter en 
bouwwerken toegestaan**  

Voorerfgebied achter de voor-
kant van het hoofdgebouw
Schuttingen tot 2 meter en 

bouwwerken alleen met vergun-
ning*

Voorerfgebied voor de voorkant 
van het hoofdgebouw 

Schutting tot 1 meter, geen 
bouwwerken

Voorgevellijn aan de voorkant van het hoofd-
gebouw: De naar de weg toegerichte gevel 
die aan de voorzijde van het hoofdgebouw is 
gelegen. 
Achtererfgebied: Dit is het gebied dat achter 
de voorgevellijnen is gelegen. 
Voorerfgebied achter de voorkant van het 
hoofdgebouw: Dit is het gebied dat achter 
de voorgevellijn die aan de voorkant van het 
hoofdgebouw is gelegen, hier gaat het om het 
erf aan de zijkant van de woningen.
Voorerfgebied: dit is het gebied voor de voor-
gevellijn aan de voorkant van het hoofdge-
bouw. 

Met deze definities bij de hand kunt u zien 
waar u op uw perceel vergunningsvrij mag 
bouwen, kan bouwen met een vergunning of 
waar het niet mogelijk is om iets te bouwen. 

* Mits het voldoet aan de voorschriften in het 
bestemmingsplan
** Mits het voldoet aan de voorschriften van 
verguningsvrij bouwen



Vergunningsvrij
Op het hele perceel mag u een erfafscheiding/ 
schutting bouwen die maximaal een meter 
hoog is, dus ook in de voortuin. Op het achte-
rerfgebied mag u ook zonder vergunning een 
erfafscheiding plaatsen die maximaal 2 meter 
hoog is. Een haag van bijvoorbeeld coniferen 
mag u altijd zonder vergunning plaatsen. 

Vergunningsplichtig
Bij hoekwoningen mag er ook op het voorerf-
gebied achter de voorkant van het gebouw, 
oftewel het zijperceel een schutting worden 
gebouwd alleen moet hiervoor een vergun-
ning worden aangevraagd. Omdat schuttingen 
op deze plekken zeer bepalend zijn voor het 
beeld in de straat worden er kwaliteitseisen 
gesteld aan de schutting.  In het beeldkwali-
teitsplan Ten Boer Dijkshorn worden er hoge 
kwaliteitseisen gesteld aan de erfafscheidin-
gen. Dit omdat de erfafscheiding op deze plek 
beeldbepalend is voor de buurt.

Voorbeelden van gemetselde erfafscheidingen die gecombineerd worden met groen. 

We zien graag dat de erfafscheiding wordt 
opgetrokken uit duurzaam materiaal; met-
selwerk, eventueel in combinatie met hout of 
metaal. Maar een groene erfafscheiding past 
ook binnen de hoge kwaliteitseisen of een 
combinatie van groen met metselwerk. 
Belangrijk is dat de erfafscheiding een samen-
hangend geheel vormt en past bij de woning.  

Voorbeelden van gebouwde groene erfafscheidingen waar een vergunning voor nodig is

Erfafscheidingen



Schuttingen tot een meter mag je overal op 
het het perceel plaatsen maar gebouwen niet. 
Op het voorerfgebied dat voor de voorgevellijn 
aan de voorkant van het hoofdgebouw ligt mo-
gen geen gebouwen worden geplaatst. Voor 
de rest van het perceel gelden onderstaande 
regels. 

Vergunningsvrij
Op het achtererfgebied mag je schuurtjes of 
andere bouwwerken plaatsen, mits ze voldoen 
aan de regels voor vergunningsvrij bouwen. 
Denk hierbij aan bouwhoogte, bebouwings-
percentage en diepte van het bouwwerk. De 
precieze regels hierover vindt u in de brochure 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Een groene haag mag je zonder vergunning aanplanten!

Bijgebouwen

Vergunningsplichtig
Wanneer u op het zijerf een bouwwerk wilt 
plaatsten dan moet u een vergunning aanvra-
gen. De bouwregels waaraan het bouwwerk 
moet voldoen vindt u terug in het bestem-
mingsplan. Deze regels gaan over de plaat-
sing, de hoogte, bebouwingspercentage, etc. 

Ook voor bijgebouwen geldt dat wanneer ze 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg ze een 
hogere beeldkwaliteit moeten hebben. Ze 
moeten een samenhangend geheel vormen 
met de woning. 


