
 

 

Factsheet 

Geveltuinen 
 
 

Groen in de stad: het geeft afkoeling op hete dagen, bevordert de waterafvoer bij hevige 

regenval en filtert fijnstof uit de lucht. Daarnaast fleurt groen de hele stad op! 

Geveltuinen, oftewel een strook planten tegen de gevel van een woning, zorgen voor wat 

groen op straat zonder dat ze veel ruimte in te nemen. De belangstelling voor geveltuinen 

is de laatste jaren flink gestegen en wordt door sommige gemeenten zelfs actief 

gestimuleerd. Heldere informatie, een aantal regels en voorwaarden voor de geveltuin 

kunnen helpen om de plannen van enthousiaste bewoners in goede banen te leiden. Wilt 

u binnen uw gemeente ook bewoners stimuleren om geveltuinen aan te leggen, maar 

weet u niet goed hoe? Hier onder een aantal punten waar u als gemeente aan zou kunnen 

denken. 

 

1. Een aparte pagina op de website met regels, voorwaarden en eventueel subsidies 

kan twijfelende bewoners over de streep trekken en onduidelijkheden over wat 

wel en niet mag ophelderen. Een voorbeeld hiervan staat op de site van de 

gemeente Utrecht. 

2. Voortbordurend op punt één: duidelijke regels en voorwaarden voorkomen 

verwarring. Voorbeelden van dergelijke regels zijn: laat straatnaamborden 

zichtbaar; plant geen grote prikkende struiken; snoei regelmatig/voorkom 

overlast; laat minstens 180 cm stoep over; zet geen hek rond uw geveltuin. 

3. Om verzakking te voorkomen, kunt u het gebruik van opsluitbanden verplichten. 

Rechtopstaande tegels blijken vaak in de praktijk verzakking niet tegen te gaan. De 

gemeente Utrecht faciliteert dit door 'geveltuin-pakketten' aan te bieden, waar 

onder andere opsluitbanden bij zitten.  

4. Een stappenplan voor hoe de geveltuin kan worden aangelegd kan bijdragen aan 

een goede aanleg en onderhoud van de geveltuin. Een voorbeeld hiervan is hier te 

vinden: 

5. Een plantenlijst kan eventuele schade aan kabels of riolering (door te diepe 

wortels) voorkomen. Een dergelijke plantenlijst, onderverdeeld in zonbehoefte 

van de plant, vindt u hier.  

6. Stimuleer bewoners om te kiezen voor inheemse planten om de positieve bijdrage 

aan de biodiversiteit te vergroten. Meer informatie over natuurvriendelijke 

beplanting vindt u hier. 

7. U kunt er ook voor kiezen om als gemeente de geveltuin aan te leggen bij 

geïnteresseerde bewoners om er zeker van te zijn dat de aanleg juist gebeurt. De 

gemeente Nieuwegein hanteert deze service, en koppelt dit aan wijken waar al 

stadsrenovatie plaats vindt of op de planning staat. De gemeente Utrecht biedt 

deze service aan via het 'Initiatievenfonds' als de geveltuin met meerdere 

bewoners van een straat wordt aangevraagd. 

8. Om geveltuinen extra te stimuleren, kunt u er voor kiezen om subsidie aan te 

bieden voor bijvoorbeeld de grond en opsluitbanden. Ook zou u materiële hulp 

kunnen bieden, zoals het uitlenen van gereedschappen of het ophalen van snoei- 

of ander afval. 

9. U kunt geveltuinen stimuleren in buurten die grootschalig aangepakt worden, 

zoals de gemeente Nieuwegein.  

 

“Geveltuinen helpen 

regenwater opvangen 

en planten en 

bloemen zijn goed 

voor de vlinders en 

bijen" 

- Gemeente Utrecht 
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https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/zelfbeheer/geveltuin-boomspiegel-bakken/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/zelfbeheer/geveltuin-boomspiegel-bakken/
https://www.tuinenbalkon.nl/zelf-een-geveltuin-maken-in-simpele-stappen
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/betere+buurten/documenten+betere+buurten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1897381
https://www.groenaandebuurt.nl/wp-content/uploads/2021/04/factsheet-Natuurvriendelijke-beplanting.pdf
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/betere+buurten/geveltuin+betere+buurten/default.aspx

