
 

 

Hagen om uw woning 
 
Loovelden wordt een afwisselende wijk in Huissen. Samen werken gemeente Lingewaard, 
Bouwfonds en ontwerpers aan deze afwisseling door bijvoorbeeld op sommige plaatsen 
compact te bouwen en op andere plaatsen heel ruim. Maar ook door soms veel stenig 
materiaal te gebruiken en elders juist veel groen toe te passen. 
Hagen vormen als groene tuinbegrenzing een belangrijke bijdrage aan het beeld en de 
uitstraling van uw straat en buurt. 
 
Een groot aantal woningen in Loovelden krijgt een haag als erfafscheiding tussen het 
openbare gebied en de privé-tuin. Voor Tuindorp is gekozen voor een ligusterhaag.  
Wanneer u een woning koopt met een haag, kunt u op de situatietekening (in de 
verkoopbrochure) zien waar deze wordt aangeplant.  
 
Voor deze haag is in de akte van levering een bijzondere bepaling opgenomen, namelijk 
de kwalitatieve verplichting ten behoeve van de hagen. 
 
 
Wat houdt dit nu praktisch in: 
 
Kort voor oplevering of, indien het seizoen dit niet toelaat, in het eerste plantseizoen na 
de oplevering van uw woning (dus tussen half november en half april) wordt door een 
hoveniersbedrijf op de aangegeven plek een haag aangeplant. U krijgt van Bouwfonds of 
rechtstreeks van het hoveniersbedrijf bericht wanneer 
dit gaat gebeuren. Wij verzoeken u op de plek waar 
deze haag dient te komen, 50 centimeter vrij te 
houden, zodat de aanplant ook ongehinderd kan 
plaatsvinden. 
 
Vervolgens wordt de haag één jaar lang na aanplant, 
onder toezicht van de gemeente beheerd door een 
erkend hoveniersbedrijf. Deze komt de haag het 
eerste jaar twee keer snoeien en onkruidvrij maken. 
U krijgt bericht wanneer dit is. Wij verzoeken u het 
hoveniersbedrijf toegang te verschaffen zodat zij de 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Aan het 
onderhoud in dit eerste jaar zijn voor u geen kosten 
verbonden. U mag de haag er in tussentijd niet 
uittrekken of anderszins beschadigen. De haag is 
gedurende deze jaren economisch eigendom van   Afbeelding 1: een hoge ligusterhaag 
Bouwfonds. 
 

 
De haag wordt 50 centimeter breed en afhankelijk van de plek, 
60 of 180 centimeter hoog. Het eigendom en het beheer van de 
haag onder toezicht van de gemeente eindigt na het eerste jaar. 
De haag is vanaf dat moment van u, en bent u dan zelf 
verantwoordelijk voor het zorgdragen van het onderhoud. De 
instandhoudingverplichting blijft van toepassing. 
 
Buiten de genoemde vijftig centimeter mag u uw tuin inrichten 
zoals u wilt. 
 
 
 
Afbeelding 2: een lage ligusterhaag 


