
Geen verhardingen
De stad Antwerpen heeft een bouwcode.  
Daarin staat dat tuinen zo veel mogelijk groen en 
onverhard moet blijven.  
Geen tegels, beton, stenen, kiezels... dus.

Dit heeft belangrijke voordelen:

• Mooier uitzicht en betere leefkwaliteit van de 
woonwijk.

• Het regenwater kan in de bodem infiltreren.  
Dat belast de openbare riolering minder.

• Natuurlijke oase voor vogels, insecten… 

• Afkoeling van de stadslucht.

Een voortuin mag je daarom nooit verharden. 

• Je mag er ook geen constructies zetten  
(behalve een brievenbus en tuinafsluiting). 

• Gebruik de voortuin ook nooit als opslagplaats 
voor voertuigen, materialen, afval... 

Bij achtertuinen mag je alleen verharden voor 
noodzakelijke toegangen of soms voor een terras of 
tuinhuis. 

Voor een verharding heb je altijd toestemming 
nodig van Woonhaven! Wij bekijken dan wat mag.

INFORMATIEBROCHURE

Tuin & terras 
Zorgen voor je buitenruimte

Barbecue
 
In de zomer een lekkere  
barbecue houden is altijd  
genieten!  
 
Maar het moet wel veilig zijn. 

Volg daarom de regels:

• woon je in een appartement? gebruik dan  
alleen een elektrische barbecue op je terras

• een barbecue op open vuur mag nooit! 

• houd rekening met je buren:  
geen lawaai na 22 uur

Contact

Technische dienst 
reparatievraag op www.woonhaven.be 
03 213 47 00

Algemeen 

www.woonhaven.be 
huurder@woonhaven.be 
03 212 25 00
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Afspraken tuin & terrasAfspraken tuin & terras

Heb jij je eigen tuin of terras? Leuk! Dan kan je daar Heb jij je eigen tuin of terras? Leuk! Dan kan je daar 
volop van genieten. Onthoud wel: jouw tuin of  volop van genieten. Onthoud wel: jouw tuin of  
terras is niet jouw eigendom. In deze folder vind je terras is niet jouw eigendom. In deze folder vind je 
een aantal afspraken & tips. Lees zeker ook ons RIO!een aantal afspraken & tips. Lees zeker ook ons RIO!
  
TerrasTerras
• Hou je terras proper. Maak er geen opslagplaats • Hou je terras proper. Maak er geen opslagplaats 

van. Hoe minder rommel, hoe meer plek om te van. Hoe minder rommel, hoe meer plek om te 
genieten!genieten!

• • Zet je planten in stevige potten zodat ze niet Zet je planten in stevige potten zodat ze niet 
weg waaien.weg waaien.

• • Geef je planten regelmatig water, maar zorg Geef je planten regelmatig water, maar zorg 
ervoor dat het water niet op het terras van je ervoor dat het water niet op het terras van je 
buur komt. buur komt. 

• • Hang jouw bloembakken voor de veiligheid aan Hang jouw bloembakken voor de veiligheid aan 
de binnenkant van de balustrade.  de binnenkant van de balustrade.  
Bij stormweer zet je ze op de grond.Bij stormweer zet je ze op de grond.

• • Let op! Let op! Is er een vluchtweg aan jouw terras? Is er een vluchtweg aan jouw terras? 
Laat deze dan altijd vrij. Een vluchtweg Laat deze dan altijd vrij. Een vluchtweg 
blokkeren is levensgevaarlijk in noodsituaties.blokkeren is levensgevaarlijk in noodsituaties.

  
  
TuinTuin
• Een tuin is geen opslagplaats. Laat geen afval of • Een tuin is geen opslagplaats. Laat geen afval of 

ander materiaal rondslingeren: ander materiaal rondslingeren: 
-> ruim fietsen, boordstenen, speelgoed... op!-> ruim fietsen, boordstenen, speelgoed... op!

• • Maai regelmatig het gras. In de lente & zomer Maai regelmatig het gras. In de lente & zomer 
doe je dat om de 2 weken.doe je dat om de 2 weken.

• • Zorg goed voor je huisdieren.  Zorg goed voor je huisdieren.  
Ruim uitwerpselen direct op. Laat je huisdier Ruim uitwerpselen direct op. Laat je huisdier 
ook niet lang alleen in de tuin achter.  ook niet lang alleen in de tuin achter.  
Een hond die lang blaft zorgt voor lawaaihinder.Een hond die lang blaft zorgt voor lawaaihinder.

• • Plaats geen hoogstammige bomen of Plaats geen hoogstammige bomen of 
woekerplanten, zoals bijvoorbeeld klimop.  woekerplanten, zoals bijvoorbeeld klimop.  
Staat er toch al een hoogstammige boom? Staat er toch al een hoogstammige boom? 
Contacteer dan Woonhaven om die te laten Contacteer dan Woonhaven om die te laten 
snoeien via de reparatievraag.snoeien via de reparatievraag.

• • Snoei jouw hagen, planten, bomen elk Snoei jouw hagen, planten, bomen elk 
jaar. Houd de hagen laag. Zo kan je ze vlot jaar. Houd de hagen laag. Zo kan je ze vlot 
onderhouden.onderhouden.

      Toestemming        Toestemming  
      Woonhaven      Woonhaven
Je mag niet zomaar veranderingen uitvoeren in je 
tuin: bijvoorbeeld een tuinhuis, verhardingen, een 
siervijver of andere omheining plaatsen. 

Weet je niet exact wat de regels zijn?  
Contacteer dan onze technische dienst.  
Wil je iets veranderen, vraag eerst schriftelijke  
toestemming. Veranderingen staan we alleen  
uitzonderlijk toe! 

Contacteer ons via de reparatievraag  
op www.woonhaven.be.

• • SchaduwSchaduw nodig?   nodig?  
Gebruik parasols met een stevige voet.Gebruik parasols met een stevige voet.

• • Zijn je bloemen of planten dood, doe ze dan Zijn je bloemen of planten dood, doe ze dan 
bij het GFT. Snoeiafval, potgrond, kapotte bij het GFT. Snoeiafval, potgrond, kapotte 
bloempotten… breng je naar het containerpark.bloempotten… breng je naar het containerpark.

• • Hang Hang geen voorwerpengeen voorwerpen zoals rieten matten,  zoals rieten matten, 
dekzeilen, wasdraden... aan de afsluitdraad.  dekzeilen, wasdraden... aan de afsluitdraad.  
Die trekken de afsluiting kapot.Die trekken de afsluiting kapot.

• • Heb je een Heb je een voortuinvoortuin?  ?  
Ook die is jouw verantwoordelijkheid.  Ook die is jouw verantwoordelijkheid.  
De De afsluitingafsluiting van je voortuin & van voortuinen  van je voortuin & van voortuinen 
onderling mag maximum 1 meter hoog zijn & onderling mag maximum 1 meter hoog zijn & 
moet gebeuren via struiken, een muurtje of hek. moet gebeuren via struiken, een muurtje of hek. 
Dit staat in de Antwerpse bouwcode en Vlaamse Dit staat in de Antwerpse bouwcode en Vlaamse 
regelgeving.regelgeving.

• • Zet je groene bak niet in de voortuin.  Zet je groene bak niet in de voortuin.  
Dat is niet mooi in het straatbeeld.Dat is niet mooi in het straatbeeld.

• • Ruim Ruim zwerfvuilzwerfvuil altijd op. altijd op.

De straat
Woon je in een huis of op de gelijkvloerse  
verdieping van een appartement?  
Dan ben je niet alleen verantwoordelijk voor jouw 
tuin. Je bent ook verplicht het voetpad,  
de wegberm (= de strook grond naast de weg)  
en de straatgoot proper te houden.  

Dat staat zo in artikel 6 van de Politiecodex  
Antwerpen. Volgens hetzelfde artikel is het ook strikt 
verboden om afval in de straatgoten te vegen. 

Tuin & terras
Zorgen voor je buitenruimte

Straatvrijwilliger?
Woon je graag in een propere buurt? En wil je 
meer doen dan alleen jouw eigen tuin? Registreer 
je dan als straatvrijwilliger.  
Je raapt dan vuil & papiertjes op het openbaar 
domein en zorgt mee voor een propere & 
aangename buurt.  
Meer info vind je op www.antwerpen.be  
of contacteer jouw leefbaarheidsmedewerker.
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