
Regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin in 2015

Bouwhoogten en afmetingen
• Een volkstuinhuisje mag uit ten hoogste één bouwlaag met een kap bestaan. 
• Bij toepassing van een kap mag de nokhoogte niet meer bedragen dan 3.50 m boven het maaiveld. 
• Bij toepassing van een plat dak mag de hoogte niet meer bedragen dan 2.85 m boven het 

maaiveld. 
• De binnenwerkse hoogte van een volkstuinhuisje, gemeten tussen de vloer en het plafond, moet 

over 4/5 van het vloeroppervlak ten minste 2.30 m bedragen en mag overigens niet minder dan 
2.10 m bedragen. 

• Hoogteligging van vloeren. Vloeren van ruimten in een volkstuinhuisje / blokhut moeten 
tenminste 0,15 m. en ten hoogste 0,30 m. boven het maaiveld liggen.

• Horizontale afmetingen van ruimten. Indien in een volkstuinhuisje / blokhut verschillende ruimten 
worden afgescheiden, moeten de afmetingen van deze ruimten ten minste bedragen: a. van een 
kamer (woonkeuken) ten minste 3,55 x 2,80 m. 

b. van een privaat 1,00 x 0,80 m.
c. van een keuken 1,60 x 1,10 m. 
d. van een douche 1,00 x 0,80 m. 
e. van een gecombineerde privaat en doucheruimte 1,70 x 1,00 m. 

Toetreding daglicht
• Een volkstuinhuisje / blokhut moet voor toetreding van daglicht zijn voorzien van aan de 

buitenlicht grenzende ramen en / of deuren. 
• Indien in een volkstuinhuisje / blokhut kamers en / of een keuken worden afgescheiden, moet elk 

van deze ruimten voor de toetreding van daglicht zijn voorzien van aan de buitenlucht grenzende 
ramen en / of deuren. 

• De in de leden 1 en 2 bedoelde ramen en / of deuren moeten bezet zijn met blank glas met een 
gezamenlijke oppervlakte van ten minste 1/5 van het vloeroppervak van de betrokken ruimte. 

• Voor de toetreding van daglicht worden niet in aanmerking genomen die gedeelten van ramen en 
deuren die minder dan 0,80 m boven de vloer zijn gelegen 

• Ter ontvluchting bij brand moet elke kamer of afzonderlijke keuken zijn voorzien van een naar 
buiten draaiend raam in een buitenwand met een oppervlakte van ten minste 0,60 x 0,90 m. dan 
wel van een naar buiten draaiende deur. Dit geldt ook indien het volkstuinhuisje / blokhut uit één 
ruimte bestaat. Ook dan moet in de tegenoverliggende wand van de ingang een naar buiten 
openslaand raam van minimaal 0,60 x 0,90 m. of een naar buiten openslaande deur geplaatst 
worden. 

• De onderdorpel van het desbetreffende raamkozijn mag niet meer dan 1,00 m. boven de vloer zijn 
gelegen 

Oppervlakten
• De totale vloeroppervlakte van een volkstuinhuisje, mag buitenwerks gemeten niet meer bedragen 

dan 10 % van de oppervlakte van de volkstuin met een maximum van 25.00 m2. 
• De totale oppervlakte als in de vorige volzin bedoeld, moet zich bevinden binnen een rechthoek 

van 5.00 x 6.00 m. 
• Een tuinhuisje mag worden voorzien van één (vaste) luifel met een maximale diepte van 2.40 m 2. 

Buiten de in lid 1 bedoelde oppervlakte mag een goot, boeibord of dak per gevel niet meer dan 
0.30 m oversteken. 

• Onder grondoppervlakte wordt verstaan: De grondoppervlakte van een gebouw of ander 
bouwwerk, gemeten tussen de verticale projecties van de buitenzijde van de gevels. 

• Dakoverstekken (niet verder overstekend als 0.50m) luifels. balkons en serres worden hierbij niet 
meegeteld. Als uitzondering op de dakoverstek van 0.50 m, gelden de overstekken van de 
blokhutten die als behorend bij het betreffende model verwerkt zijn.


