
 
Buren rechten en plichten 
 
Overleg is beter dan procederen 
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ 
 
Burenrecht (rechtsverhouding tussen buren) staat in het Burgerlijk Wetboek 
(artikelen 5:37 t/m 5:84) en is geen dwingend, maar regelend recht. Dat wil 
zeggen dat er in principe vanaf mag worden geweken.  
Het is dus toegestaan dat u met uw buren iets anders overeenkomt, maar er zijn wel 
beperkingen. U moet zich bijvoorbeeld houden aan gemeentelijke beperkingen. In de 
meeste gevallen kunnen huurders van woningen geen afspraken maken met de buren, 
dit kan alleen door eigenaren gebeuren. 
 
Buren mogen elkaar geen hinder toebrengen op een manier die aangemerkt kan worden 
als een onrechtmatige daad. Voorbeelden hiervan zijn: rumoer, trillingen, stank, rook of 
gassen. 
 
Aangezien het burenrecht gaat over de rechtsverhouding tussen buren onderling, heeft 
de gemeente daarin geen rol. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u 
dan ook het beste contact opnemen met een rechtswinkel of uw 
rechtsbijstandsverzekering.  
 
Zaken waarop het burenrecht betrekking heeft zijn o.a. erfafscheiding, 
beplanting en ladderrecht . 
Eigenaren van een erf zijn bevoegd om hun erf af te sluiten, bijvoorbeeld met muren, 
hekken of heggen. Voor uitgebreidere informatie zie bijlage: BrochureVROMerf-
enperceelafscheidingen. Om problemen te voorkomen kunt u het beste eerst contact 
opnemen met Bouw- en Woningtoezicht en/of de gemeentelijke Bouwverordening 
raadplegen voordat u een schutting of muur plaatst. 
 
Als u niet precies weet hoe de grenzen van de grond verlopen, moet u afspraken met uw 
buurman maken. Wordt u het met u buurman niet eens over de grens van uw erf dan 
kunt u het kladaster vragen de precieze grenzen vast te stellen. Hieraan zijn wel kosten 
verbonden; vraag daarom eerst een prijsopgave. Als de grens eenmaal vastgesteld is, 
kan de eigenaar van het ene erf van de andere vorderen dat op de grens behoorlijk 
waarneembare grenstekens worden aangebracht. De eigenaren dragen in gelijke mate bij 
in de kosten.  
 
Bomen, heesters, heggen BIJ de erfgrens  
Bomen mogen niet binnen twee meter van de erfgrens worden geplant. Deze afstand 
wordt berekend vanaf het midden van de voet van de boom. Als uw buren een boom 
planten zonder met deze afstand rekening te houden, kunt u hen hierop wijzen. Als 
overleg dan geen oplossing biedt, kunt u desnoods verwijdering vorderen. Voor heesters 
en heggen geldt dat deze niet binnen een afstand van een halve meter van de erfgrens 
mogen worden geplant. U bent dus vrij om een heg neer te zetten op minimaal een halve 
meter afstand van de erfgrens. Deze heg is dan uw eigendom. In de praktijk zal dit 
natuurlijk nauwelijks voorkomen. Het is gebruikelijk om een heg precies op de 
gezamenlijke erf grens te planten. De kosten van aanleg en onderhoud kunnen dan 
verdeeld worden omdat de heg gezamenlijke eigendom is.  
Buren kunnen onderling afspraken maken welke afwijken van deze minimale afstanden. 
Als we in onze tuinen aan weerszijden een strook van twee meter vrij moeten laten, 
houden we nauwelijks nog plantruimte over. Daarom kunnen buren van elkaar 
accepteren dat bomen en struiken ook vlak naast de erfgrens worden geplant. Door voor 
een niet al te hoog groeiende soort te kiezen en door regelmatig te snoeien, kan de 
overlast tot een minimum worden beperkt.  



 
Ook bij hinder van bestaande bomen is het meestal wijzer om in onderling overleg tot 
een redelijke oplossing te komen dan te eisen dat de boom alsnog wordt verwijderd.  
Het recht om verwijdering te vragen kan verjaren. De verjaringstermijn is in principe 
twintig jaar vanaf het planten van de boom. Daarbij is het niet van belang of het nog 
steeds om dezelfde buren gaat.  
Als beplanting op kleinere afstand is gezet dan geoorloofd en uw buren zeggen er niets 
van, dan kunnen zij toch na enkele jaren verwijdering vragen. Het feit dat uw buren 
gedurende langere tijd niet hebben gereageerd op beplanting (ook bomen) binnen de 
verboden afstand, betekent niet dat zij hun bevoegdheid (het vragen om verwijdering) 
hebben verloren.  
Als op de erf grens een schutting staat en als de beplanting niet boven de schutting 
uitkomt, kan men zich niet verzetten tegen beplanting ook al staat deze binnen bedoelde 
afstand.  
 
Overhangende takken en doorschietende wortels  
U heeft het recht om uw buren, door middel van een schriftelijke aanmaning met 
termijnstelling, te vragen overhangende takken van hun boom te verwijderen. De 
termijnstelling moet redelijk zijn, bijvoorbeeld zes weken. Indien uw buren niet tijdig 
reageren, mag u zelf de over de erfgrens hangende takken snoeien. Maar doe dit liever 
niet zonder eerst uw buren te hebben ingelicht.  
Probeer het samen eens te worden over welke takken er verwijderd kunnen worden 
zonder de vorm van de boom te verminken. Op die manier blijft de vrede behouden.  
Het snoeien van takken vereist kennis van zaken en moet met zorg gebeuren. Snoeirecht 
betekent niet dat alle takken die overhangen tot de erf grens kunnen worden 
teruggesnoeid. U moet uw snoeirecht redelijk gebruiken. Het snoeirecht is bedoeld om 
enkele takken of wortels te verwijderen, dus niet om zo rigoureus te snoeien dat het 
voortbestaan van de boom in gevaar komt. Dan zal er sprake zijn van strafbaar 
handelen. Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in 
hoogte terugnemen van een boom.  
Hetzelfde geldt wanneer wortels, van beplanting van uw buren, doorschieten in uw tuin. 
De verplichting tot schriftelijke aanmaning is dan niet nodig. Uiteraard moet u na het 
snoeien het afval zelf opruimen.  
Tenslotte nog iets over vruchten van de vruchtboom van uw buren, welke boven uw tuin 
hangen. Deze mogen door u niet geplukt worden. Als ze afvallen mag u ze wel nemen. 
Uiteraard is het niet toegestaan de boom te schudden zodat de vruchten er afvallen.  
 
Bomen, heesters en heggen OP de erfgrens  
Hierboven ging het over bomen en heesters nabij de erfgrens. Het is dan steeds duidelijk 
wie de eigenaar is van de boom of heester. Als een boom, heester of heg echter op de erf 
grens staat, zijn beide buren samen eigenaar van de beplanting. Dit betekent dat de ene 
huurder niet zonder toestemming van de andere iets aan deze beplanting kan doen. 
Zonder toestemming van de buren zal men de bestaande situatie niet kunnen wijzigen. 
Alles zal dus altijd in onderling overleg moeten worden geregeld en de kosten moeten 
worden gedeeld. Als de één toch iets doet zonder overleg met de ander, kan de ander 
een schadevergoeding eisen.  
 
Erfafscheidingen  
Een erfafscheiding op de erfgrens gaat beide buren aan. Deze is uw gezamenlijke 
eigendom. Dit betekent dat een schutting niet zonder elkaars toestemming mag worden 
geplaatst, vernieuwd, veranderd of verwijderd. Zo wordt een schutting, door één van 
beiden op de erf grens geplaatst, gezamenlijke eigendom van u en uw buren, zelfs al 
heeft één van beiden de kosten betaald.  
Een erf afscheiding die geheel op het erf van de vertrekkende huurder staat is zijn 
eigendom en moet worden meegenomen bij het einde van de verhuur, tenzij afgesproken 
wordt dat deze wordt overgenomen door de nieuwe huurder.  



 
 
Ladderrecht  
Soms kan het nodig zijn om voor bepaalde werkzaamheden gebruik te maken van een 
huis of tuin van de buren om bijvoorbeeld een ladder of steiger te plaatsen. Volgens de 
wet heeft u het recht daartoe. Eventueel ontsatne schade moet dan worden vergoed. 
Men moet de buren tijdig en op een behoorlijke manier mededelen dat men gebruik gaat 
maken van dat recht.  
 
Overleg  
U ziet wel hoe overleg in vrijwel alle situaties de sleutel is tot een blijvend prettige 
burenrelatie. De regelgeving biedt weliswaar een aantal richtlijnen, maar kan daarmee 
geen burenruzie voorkomen. Daarom kan de wet alleen in het uiterste geval uitkomst 
bieden, als praten met elkaar niet meer mogelijk is. Maar met wat wederzijds begrip en 
tolerantie kunnen de meeste problemen op een voor iedereen acceptabele wijze worden 
opgelost. Overleg lost méér op dan wetsregels!  
 


