Geveltuintjes

De geveltuin
Een geveltuin is een smalle strook groen vlak
langs de gevel, muur of schutting van uw woning.
Een geveltuin trekt vlinders en insecten aan.
Planten in de volle grond hoef je minder
vaak water te geven dan planten in een
pot. Vogeltjes kunnen er nestelen, de
zomerhitte blijft buiten. Door klimplanten in de geveltuin te plaatsen, blijft het
begroeide deel van de gevel in de zomer
koel. Geveltuinen brengen kleur en natuur
in een overwegend ‘stenen omgeving’.
Je gaat sneller buiten zitten, kinderen
kunnen er plezier aan beleven en de buurt
wordt er gezelliger van. Geveltuinen zijn
gewoon leuk!

Plant in het
najaar biologische
bloembollen.
Dan hebben bijen,
hommels en
andere insecten
al vroeg in het
voorjaar voedsel.

Spelregels
■ Het aanleggen van een geveltuintje
is vergunningsvrij;
■ De grond blijft eigendom van de
gemeente. De gemeente legt de
geveltuin aan, de inwoner zorgt zelf
voor beplanting;
■ De geveltuin mag maximaal 60 cm
(twee stoeptegels) diep zijn en
40 cm de grond in gaan, in verband met
ondergrondse kabels en leidingen;
■ De beplanting mag maximaal 60 cm
breed zijn en niet overhangen over de
stoep;
■ Overgebleven trottoir moet minimaal
1,50 meter breed zijn, zodat rolstoelen,
kinderwagens en rollators vrije doorgang hebben;
■ De initiatiefnemer is verantwoordelijk
voor het onderhoud van de geveltuin;

■B
 ij slecht beheer dient de initiatiefnemer, na een waarschuwing, de geveltuin in originele staat terug te brengen;
■H
 et is niet toegestaan om bouwwerken,
zoals hekjes, in de geveltuin te plaatsen
of de geveltuin af te schermen.

Tips
Tips voor het aanleggen en
onderhouden van een geveltuin.
Aanleg van de geveltuin
• Denkt u een geschikte locatie te hebben
voor een geveltuin? Neem dan contact
op met de gemeente via duurzaamheid@geertruidenberg.nl. Wij kijken dan
of de locatie geschikt is (bijvoorbeeld of
er leidingen of kabels lopen). Bij een positieve beoordeling, komt de gemeente
gratis de geveltuin aanleggen. Wij halen
de tegels eruit en zorgen voor goede
grond, u zorgt zelf voor de beplanting en
het onderhoud.
• Span voor klim- en leiplanten draden
langs de gevel of maak een rek aan de
gevel vast. Let op: planten zoals hedera
kunnen zich vastzetten in de voegen van
uw huis en deze aantasten. Houd hier
rekening mee.
• Maak na het planten de grond goed
vochtig. Regelmatig water geven is van
levensbelang voor de planten (vooral
als de tuin verhoogd is of als er bakken
gebruikt zijn).

Onderhoud
• Langs een gevel blijft het relatief droog.
Geef de tuin daarom regelmatig water!
• Verwijder dode bloemen, dit bevordert
de groei.
• Let bij de aanschaf van planten op
de plaats waar ze het liefst staan.
Sommige planten staan liever in de
zon en andere juist in de schaduw.
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•S
 noei snelle groeiers op tijd, om te
voorkomen dat ze bijvoorbeeld in de
goot groeien of voetgangers hinderen.
•S
 noei in de winter of het vroege voorjaar
nadat de bessen zijn opgegeten door
vogels en voordat ze willen broeden
(half maart).
•P
 robeer de geveltuin verder zoveel
mogelijk zijn natuurlijke gang te laten
gaan. Vogels houden van dichte struiken
en insecten overwinteren tussen dode
blaadjes en takken.

Welke planten en bloemen?
Kies voor biologisch gekweekte planten
of bloemen. Gekweekt met hart voor
plant, dier en natuur, zonder gebruik te
maken van kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en
kunstmest. Hierdoor ontstaan sterke en
gezonde planten die goed zijn voor de
biodiversiteit. U kunt
ze herkennen aan het
keurmerk. Vraag ernaar
bij uw tuincentrum!
Welke soorten planten of bloemen het
best in uw geveltuin passen, hangt af
van de plaats van de tuin en uw persoonlijke voorkeuren. Een geveltuin op
het zuiden vraagt om andere planten
dan een geveltuin op het noorden.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de gemeente
Geertruidenberg via het telefoonnummer
14 0162 of duurzaamheid@geertruidenberg.nl.

