
TEKENING MAATVOERING KASSENBOUW

(alle genoemde maten zijn buiten

(vernieuwd   1-1-2001) 

1. Ieder tuinlid dient voor het plaatsen van een kas schriftelijke toestemming te hebben van 

het complex. Voor verbouwen of verplaatsen van een 

nodig van de beheerder van het complex.

2. De kas dient aan bovenstaande maatvoering te voldoen. Maten zijn buitenwerks aangegeven.

3. De kas dient te zijn vervaardigd van hout, aluminium of ijzer, terwijl de ramen van glas

met een pvc staketsel  dienen te zijn. Indien de kas vervaardigd is van hout of ijzer

kleuren groen of bruin geschilderd zijn en de gebruiker dient deze materialen ook in genoemde kleuren 

geschilderd te houden. 

(Een aluminium kas kan zijn aluminium

4. De kas moet zodanig geplaatst zijn of worden dat het een ordelijk geheel vormt met de reeds aanwezige kassen 

of de in de toekomst te plaatsen kassen.

5. Ieder tuinlid moet de richtlijnen van de behe

de kas geplaatst wordt. 

6. Om overlast met de naastliggende tuinder te voorkomen en te beperken dient de vrije ruimte tusse

de scheidslijn met de naast liggende tuin ten minste 50 cm. 

 

 

 

TEKENING MAATVOERING KASSENBOUW

(alle genoemde maten zijn buiten-maten)

Ieder tuinlid dient voor het plaatsen van een kas schriftelijke toestemming te hebben van 

Voor verbouwen of verplaatsen van een bestaande kas is eveneens

ig van de beheerder van het complex. 

De kas dient aan bovenstaande maatvoering te voldoen. Maten zijn buitenwerks aangegeven.

De kas dient te zijn vervaardigd van hout, aluminium of ijzer, terwijl de ramen van glas

te zijn. Indien de kas vervaardigd is van hout of ijzer

kleuren groen of bruin geschilderd zijn en de gebruiker dient deze materialen ook in genoemde kleuren 

geschilderd te houden. 

aluminium kleur behouden). 

De kas moet zodanig geplaatst zijn of worden dat het een ordelijk geheel vormt met de reeds aanwezige kassen 

of de in de toekomst te plaatsen kassen. 

Ieder tuinlid moet de richtlijnen van de beheerder van het complex opvolgen met betrekking tot de plek waar 

Om overlast met de naastliggende tuinder te voorkomen en te beperken dient de vrije ruimte tusse

iggende tuin ten minste 50 cm. Bedragen. 

TEKENING MAATVOERING KASSENBOUW 

maten) 

Ieder tuinlid dient voor het plaatsen van een kas schriftelijke toestemming te hebben van de  beheerder van 

bestaande kas is eveneens schriftelijke  toestemming 

De kas dient aan bovenstaande maatvoering te voldoen. Maten zijn buitenwerks aangegeven. 

De kas dient te zijn vervaardigd van hout, aluminium of ijzer, terwijl de ramen van glas, plexiglas of plasticfolie 

te zijn. Indien de kas vervaardigd is van hout of ijzer dan moet dit materiaal in de 

kleuren groen of bruin geschilderd zijn en de gebruiker dient deze materialen ook in genoemde kleuren 

geschilderd te houden.  

De kas moet zodanig geplaatst zijn of worden dat het een ordelijk geheel vormt met de reeds aanwezige kassen 

erder van het complex opvolgen met betrekking tot de plek waar 

Om overlast met de naastliggende tuinder te voorkomen en te beperken dient de vrije ruimte tussen de kas en 


