
	

Factsheet 

Geveltuinen en 
boomspiegels 
 
Een groen initiatief hoeft niet altijd groot van opzet te zijn. Als bewoner kunt u ook op een 
kleinschalige manier al bijdragen aan de vergroening van uw eigen buurt. Bijvoorbeeld 
door een geveltuin aan te leggen of zelf een boomspiegel in te planten. In deze factsheet 
geven we hier meer uitleg over. 
 
Geveltuinen 
Een geveltuin is een lange, smalle strook tuin langs de gevel van een woning. Geveltuinen 
zijn vooral geschikt voor straten waar geen voortuinen aanwezig zijn. In de smalle 
geveltuinen kunnen allerlei soorten planten worden gezet. Let er wel op dat de planten niet 
te breed worden; struikvormers zijn daarom minder geschikt. Ook planten met stekels 
kunnen vervelend zijn voor wandelaars op de stoep. Het is van belang dat er voldoende 
ruimte overblijft op de stoep en de regels hiervoor verschillen per gemeente. Neem vooral 
dus ook als eerste contact op met uw gemeente, als u een geveltuin wilt aanleggen. 
 
Zelf een geveltuin aanleggen? Bekijk dan eens de zes stappen op deze website: 
https://www.tuinenbalkon.nl/zelf-een-geveltuin-maken-in-simpele-stappen 
 
De gemeente Rotterdam heeft een uitgebreide webpagina over geveltuinen met een link 
naar een folder. Hier vindt u onder andere tips voor de beste beplanting: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/ 
 

 

 
 
 
 
  

	

	

“Een geveltuin 
aanleggen is 
leuk om te 
doen, de 
straat knapt er 
van op en uw 
huis blijft in de 
zomer koeler.” 
 
www.rotterdam.nl 



	

Boomspiegels 
Een boomspiegel is de ruimte aan de voet van de boom rondom de stam. Soms worden 
boomspiegels onderhouden door de gemeente en soms bestaan ze zelfs alleen maar uit 
kale grond. Het is heel makkelijk en goedkoop om als buurtbewoner de boomspiegels zelf 
te beplanten en te onderhouden. Die kleine stukjes grond kunnen je straat behoorlijk 
opfleuren.  
 
Onderstaande webpagina van Meer groen, zelf doen bevat allerlei informatie over het 
beplanten van boomspiegels: 
http://meergroenzelfdoen.nl/wat/boomspiegels/ 
 
 

 
	

Meer informatie en zelf aan de slag? 

De gemeente Utrecht heeft een speciale webpagina met informatie over 
geveltuinen en boomspiegels. Op deze pagina staan de regels die de gemeente 
Utrecht hanteert bij de aanleg en het onderhoud. Let op: de regels per 
gemeente kunnen verschillen! Informeer bij uw eigen gemeente naar de 
mogelijkheden. 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-
groen/zelfbeheer/geveltuin-boomspiegel-bakken/ 

	


