
Geachte leden van de Coöperatieve Vereniging Buitenplaats De Hongerige Wolf

In het verleden zijn er door de leden afspraken gemaakt die onder andere betrekking hebben op de 
leefbaarheid van onze buitenplaats. Dergelijke afspraken zijn door de leden op Algemene 
ledenvergaderingen (ALV) vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement (HHR). 
Als vertegenwoordiging van de leden is het bestuur gevraagd toezicht te houden op het uitvoeren en 
het nakomen van deze afspraken.

Enkele van de afspraken die de leden met elkaar gemaakt hebben, betreffen bouwsels en 
erfafscheidingen. Al lopende over onze buitenplaats kan ieder lid constateren dat niet alles wat op de 
buitenplaats opgeworpen wordt, binnen de gemaakte afspraken valt. Op de Algemene Leden 
Vergadering van onze vereniging in mei 2018 heeft het bestuur gemeld werk te maken van het 
nakomen van afspraken binnen onze vereniging zoals die zijn vastgelegd in het HHR, voor wat betreft 
bouwsels en erfafscheidingen.

Omdat de afspraken in deze al enige tijd geleden door de leden zijn neergelegd in het HHR, is het 
nodig te bekijken wat de bedoeling van de afspraken geweest is. Het bestuur heeft daartoe in juli van 
dit jaar een poging gedaan en op papier gezet wat volgens haar het doel van de afspraken is en dit als 
beleid geformuleerd. In de nieuwsflits van zomer 2018 (dd. 9 augustus 2018) is dit beleid aan de 
leden kenbaar gemaakt. De betreffende bijlage bij die nieuwsflits is ook in deze nieuwsflits 
opgenomen.

In oktober 2018 is een nieuwe schouw uitgevoerd en daarbij is vastgesteld bij welke huisjes volgens 
het beschreven beleid sprake moet zijn van aanpassing van de huidige situatie. Daarbij zijn de huisjes 
ingedeeld in vijf categorieën. De indeling is opgenomen in deze nieuwsflits. Bij elke categorie staat 
beschreven of het huisje voldoet aan de afspraken volgens het HHR en zo niet, welke actie er dan 
moet worden ondernomen om alsnog aan de afspraken te voldoen.
In het archief van de vereniging is door bestuursleden gezocht naar eerder verleende toestemming 
voor bouwsels en dergelijke. Voor de in de indeling opgenomen bouwsels is in het archief geen 
toestemming gevonden. Is die toestemming wel verkregen, dan krijgt het bestuur daar graag een 
afschrift van.

Het initiatief ligt nu bij de leden. Van de leden wordt verwacht kennis te nemen van de categorie in 
welke het huisje valt en indien van toepassing de bijbehorende actie te ondernemen.

In april 2019 vindt de jaarlijkse schouw van de huisje weer plaats. Het bestuur zal, wederom namens 
de leden, tijdens die schouw inventariseren bij welke huisjes de gewenste actie al wel, en bij welke 
huisjes die nog niet is ondernomen.

Met de inventarisatie, gemaakt tijdens de schouw in oktober 2018, wordt de bestaande situatie 
vastgelegd (peildatum 1 oktober 2018). Voorgenomen bouwsels van na deze datum moeten (conform
de afspraken in het huishoudelijk reglement) voor toestemming voorgelegd worden aan het bestuur. 
Leidraad bij de weging zal het eerder genoemde beleid zijn.

Met vriendelijke groet

Uw bestuur
20 december 2018



Beleid ten aanzien van houtopslag, schuurtjes, erfafscheidingen, heggen en 
dergelijke.

Tijdens de schouw in april 2018 heeft het bestuur geconstateerd dat bij veel huisjes sprake is van 
schuurtjes en andere bouwsels (waaronder houtopslag), schuttingen en andere erfafscheidingen in 
de vorm van houtwallen en dergelijke. Een en ander staat op gespannen voet met artikel 13 lid 1a en 
artikel 15 lid 4 van het HHR:

Artikel 13
1a. Het oprichten of hebben van terreinafscheidingen is niet toegestaan; de begroeiing mag geen 
afbreuk doen aan het karakter van de buitenplaats.

Artikel 15
4. Het is niet toegestaan een schuur of een vergelijkbaar bouwsel te bouwen dat losstaat van de 
woning. 

In de Algemene Leden Vergadering van mei 2018 heeft de voorzitter de constatering gedeeld met de 
leden en aangekondigd dat het bestuur zich bezint op welke maatregelen getroffen dienen te worden
ten aanzien van overtredingen van deze artikelen uit het HHR.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn naar de mening van het bestuur middelen om het 
doel te bereiken waarvoor ze in het leven zijn geroepen:
het karakter van de buitenplaats De Hongerige Wolf bewaken. Dat karakter is te omschrijven als:
- huisjes in een open, bosachtige omgeving,
- huisjes zonder eigen kavel, het bos waarin de huisjes staan is van de leden van de Coöperatieve 
Vereniging Buitenplaats De Hongerige Wolf.

Het bestuur heeft besloten om met dit doel voor ogen de genoemde artikelen te handhaven.
Concreet houdt dit in:
1 Bouwsels die dienen voor houtopslag lenen zich bij uitstek voor erfafscheiding. Een 
houtopslag mag los van een huisje staan, maar binnen afstand van 3 meter van het huisje. Tevens 
mag de houtopslag niet langer zijn dan 3 meter, niet breder dan 60 cm en niet hoger dan 1.50 meter.
2 Erfafscheidingen in de vorm van een houtwal (takken) moeten worden verwijderd.
3 Voor andere afwijkingen van de genoemde artikelen wil het bestuur eventuele maatregelen 
af laten hangen van de situatie ter plekke. Bij 100 huisjes verspreid over de buitenplaats is er sprake 
van 100 verschillende omstandigheden. Een haag dient bij het ene huisje de broodnodige privacy en 
bij een ander huisje als afbakening van het vermeende eigen erf. Een losstaand bouwsel (schuurtje) is
bij het ene huisje onzichtbaar in het bos en bij het andere een verstoring van het open karakter van 
de buitenplaats.
4 Het bestuur gaat bij elk huisje vaststellen of de directe omgeving van het huisje voldoet aan 
het genoemde doel en wil, bij goedkeuring van de bestaande situatie, deze voorzien van een etiket 
‘akkoord 2018’ (of iets dergelijks), met daaraan gehangen een omschrijving van de bestaande situatie.
5 Waar een huisje naar de mening van het bestuur niet voldoet aan het genoemde doel, gaat 
het bestuur in gesprek met de bewoner om vast te stellen welke maatregelen getroffen kunnen 
worden om alsnog te voldoen aan doel van de genoemde artikelen.
6 Voor elk nieuw bouwsel (ook dat vast aan het huisje gebouwd gaat worden), dient het lid 
toestemming aan het bestuur te vragen (is nu ook al vastgelegd in het HHR, maar is niet altijd 



gedaan). Na verschijning van deze nieuwsflits is elk nieuw bouwwerk waar geen toestemming voor is 
gevraagd, illegaal en dient te worden verwijderd.
7 Om te voorkomen dat het bestuur zijn goedkeuring hecht aan een van de reglementen 
afwijkende situatie bij een huisje terwijl de buren helemaal niet blij zijn met de bestaande situatie, 
geeft het bestuur elk lid de mogelijkheid zelf zich uit te spreken over de omgeving van zijn of haar 
huisje. Een oproep daartoe zal gedaan worden in de nieuwsflits waarin boven beschreven beleid aan 
de leden kenbaar wordt gemaakt.



Resultaten schouw oktober 2018 
Categorie 1
Huisjes zonder enige bouwsels of (opgeworpen) erfafscheidingen
Geen actie nodig. Goedgekeurd.

2 7 8 9 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 23 24 25 26 29 30
31 34 35 40 41 42 43 44 46
47 48 51 52 54 55 56 57 58 60
61 62 64 65 66 70 71 73 76 77
79 80 85 88 89 90 92 97 98 100

Categorie 2
Huisjes met enig bouwwerk of erfafscheiding dat niet voldoet aan de letter van het HHR, maar geen 
afbreuk doet aan het open (bos-)karakter van het park.
Geen actie nodig. Goedgekeurd.

1
rondom afgeschermd

3
schutting

4
losse houtopslag

5
composthoop

27
forse tuinkist

37
verhoogd prieel

49
haag naar 50

50
schutting naast 
serre
haag naar 49

53
gaashekje naar
buren, siertuin

67
nieuw geplant 
rijtje coniferen 
als afscheiding

69
erfafscheiding 
rhodondendron
lauerierhaag

74
nieuwe 
boomhut 

75
wal langs 
greppel, prieel
NB: 
Duizendknoop 
in wal

91
prieel

93
erfafscheiding haag 
met 94

94
erfafscheiding 
haag met 93 en 
95

99
erfafscheiding 
met betonijzer 
dat begroeid is

Categorie 3
Huisjes waarvan de eigenaar gevraagd wordt de directe omgeving op te ruimen (hout of rommel 
onder een zeil etc) of een andere actie te ondernemen.
Het bestuur ontvangt graag een reactie (secretariaat@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) van de 
eigenaar met de bevestiging dat een en ander gebeurd is of met de reden waarom het gevraagde niet
mogelijk is.

21 Tussen 21 en 22 staat een grote, lelijke 
schutting van rietmatten voor de broodnodige 
privacy. Is er een alternatief?

95 Laurierhaag bij ingang pad naar huisje deels 
kappen/onderbreken

22 Zie 21 84 Beginnende houtwal als erfafscheiding
59 Stapel hout onder zeiltje 86 zie 84 én rommel opruimen
68 Rijtje pas aangeplante taxus en fijnspar deels 
weghalen, onderbreken
87 Rommel onder dekzeil



Categorie 4
Huisjes met houtopslag die niet aan de beschreven afstand en afmetingen voldoet of met ander 
losstaand bouwsel.
De eigenaar van het huisje verwijdert genoemd bouwsel. Schuurtjes en dergelijke kunnen tegen het 
huisje worden geplaatst (wel melden bij bestuur). Het bestuur ontvangt graag een reactie 
(secretariaat@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) van de eigenaar met de bevestiging dat een en ander 
gebeurd is of met de reden waarom het gevraagde niet mogelijk is.

6 Grote houtopslag richting HW5 36 Groot rek, deels voor houtopslag
NB. Huisje staat te koop, kan ook bij verkoop

32 metalen schuurtje 38 Groot rek langs pad, als open buitenschuur
33 Fietsencarport (tegen huis aanbouwen?) 39 Houtopslag en losse schuur links van het 

huisje, prieel en schommelbank achter het huisje
plaatsen

Categorie 5
Huisjes met erfafscheiding (naast eventueel nog bouwsels), waarover in gesprek gegaan moet 
worden met de vraag: met welke aanpassing krijgt de omgeving van het huisje weer het gewenste 
open (bos-)karakter?
De eigenaar van het huisje neemt contact op met het bestuur 
(secretariaat@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) om dit gesprek aan te gaan. 

10 Zeer grote houtopslag, open schuur, grote bende (waardoor oa Japanse duizendknoop 
ongehinderd kan groeien)
28 Erfafscheiding door houthokken, houtwal, pas geplante laurier langs pad, tegelopslag
45 Groot eigen erf, taxushaag aan wegkant en bij pad ingang weghalen (privacy verdwijnt daardoor 
niet)
63 hagen als erfafscheiding, groot ‘eigen’ erf
72 Groot eigen erf gecreëerd, carport aanhangwagen, buitenkeuken fietsenberging (los) etc
78 houtopslag als erfgrens, veel hagen als erfgrens
81 afscheiding heesters, los houthok, los hout
82 achterzijde haag
83 erfafscheiding met houthokken en laurierhaag
96 aanhangwagens, groot tuinhuis, erfafscheiding, eigen parkeerplaats
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