
          
 
We zetten de  manieren van beschoeiing die zijn toegestaan nog even voor u op een rijtje. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u altijd even binnen lopen op de bestuursinloop op de zaterdagen of contact opnemen via mail of een briefje 
 
Beschoeiing op Tuinpark Dijkzicht.      Aangenomen op de ALV november 2012 
De tuin dient aan de slootzijde voorzien te zijn van een deugdelijke beschoeiing met als doel het 
voorkomen van uitspoelen van de grond naar de sloot en het vrijhouden van de watergang. 
 
Wat is een deugdelijke beschoeiing. 
Een deugdelijke beschoeiing staat in lijn  met de  aangrenzende beschoeiing van de 
aangrenzende tuin en mag  bestaan uit: 
Aaneengesloten rij palen, aan tuinzijde voorzien van worteldoek (perkoenpalen). 
Palen met schotten voorzien van worteldoek  (schotten minimale hoogte 40 cm). 
Palen met vlechtmatten voorzien van worteldoek (vlechtmatten minimale hoogte 40 cm). 
Twee rijen houtenpalen met daartussen bundels wilgentenen ( bundels minimale hoogte 40 cm) 
waarvan de buitenste palen in lijn staan met de aangrenzende beschoeiing en dient aan de 
tuinzijde voorzien te zijn van worteldoek. 
 
Maatvoering bovenzijde van de beschoeiing: 
De bovenzijde van de beschoeiing mag maximaal de hoogte hebben van het maaiveld van de 
tuin. 
De bovenzijde van de beschoeiing heeft een minimum hoogte maat die wordt afgeleid aan de 
maat van de nieuwe schoeiing in de middensingel. De bovenkant van de beschoeiing mag dus 
niet lager komen dan deze minimum maat.    
 
Uitleg minimale hoogte: 
U meet de hoogte van de nieuwe beschoeiing op de middensingel tot de waterlijn. 
U zet deze maat uit bij uw eigen tuin (dan vanaf het water gemeten).  
 Dit is de basislijn voor de berekening.                                                 
Vanuit deze basislijn meet u tot de minimaal toegestane hoogte (25 cm) tot de waterlijn. Dit is dan 
de minimaal toegestane hoogte van de beschoeiing. 
 
Minimale breedte van de watergang (sloot): 
De breedte van de watergang (minimaal tussen de 2,75 en 3 meter) mag door een nieuwe 
beschoeiing niet smaller worden en dient in lijn te liggen met de aangrenzende tuinen. 
 
 



Uitleg beschoeiingen op tuinpark Dijkzicht : 
 
 

 
 


