
Geveltuintjes; 
vergroen je 
straat!
maak je eigen 
geveltuin 

Heb je geen voortuin, maar wil je toch 
graag jouw huis en straat groener 
maken? Dan is een geveltuin een 
oplossing 

Een geveltuin is een tuintje dat tegen de 
voorgevel van een woning is aangelegd
In deze folder vind je tips en regels voor 
de aanleg en het onderhoud van je eigen 
geveltuin!



Voordat je begint: basisregels
Als je een geveltuin gaat aanleggen, zijn er een paar 
regels waar je je aan moet houden.

•	 De geveltuin mag geen hinder opleveren (bijv. ook 
voor visueel gehandicapten moet het veilig zijn).

•	 Bekijk of de stoep breed genoeg is om een geveltuin 
aan te leggen. Er moet minimaal 120 centimeter ruim-
te over blijven tussen je geveltuin en de stoeprand of 
een ander obstakel (paaltje, boom, fietsenrek e.d.). 

•	 De geveltuin mag maximaal 37 centimeter breed zijn. 
De maximale lengte is de lengte van de gevel van het 
huis. Graaf niet dieper dan 25 centimeter. Kabels en 
leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst wor-
den. 

•	 Als je geen eigenaar bent van de woning, moet je je 
verhuurder om toestemming vragen. Zeker als je een 
groeibegeleidingssysteem aan de gevel maakt of zelf-
hechtende klimplanten wilt gebruiken. 

•	 Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen 
of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen gif-
tige of erg stekelige planten. Bomen of grote struiken 
mogen niet worden aangeplant. 

•	 Hekjes, muurtjes, reclame uitingen e.d. zijn niet toe-
gestaan.

•	 Als je verhuist moet de volgende bewoner de ver-
antwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. 
Anders moet de stoep in oude staat worden terug 
gebracht.

•	 Het geveltuintje blijft onderdeel van de openbare 
ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, ka-
bels en leidingen  kan het zijn dat je tuintje in de weg 
ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, 
maar dat kan helaas niet altijd. De gemeente draagt 
geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadi-
ging of verwijdering van de geveltuin.

•	 Staat je woning op de monumentenlijst? Vraag dan 
voordat je begint een omgevingsvergunning aan.      
Gebruik geen klimplanten bij een monumentaal pand.

Hoe maak ik een geveltuin? 
Voordat je een geveltuin gaat aanleggen, moet je hiervan melding maken bij de eigenaar van de stoep. Vaak zal dit de gemeente Tilburg 
zijn. Het toestemming vragen en het gebruiken van de geveltuin is gratis. Je kunt je melding doorgeven door een mailtje te sturen naar           
natuur_groen@tilburg.nl of door te bellen met de gemeente (tel: 14 013).  Ook voor andere vragen over jouw geveltuintje kun je hier 
terecht.

Iets doen voor de vogels, vlinders en insecten?           

Het aanleggen van je geveltuin is positief voor vogels en 
insecten.  Het groen trekt vogels aan (voedsel, schuilplaats) 
en insecten zorgen voor bevruchting van bloemen. Lavendel  
is bijvoorbeeld erg geliefd bij hommels en vlinders. Wil je 
wat doen voor de vlinders en insecten? Vraag advies bij je 
tuincentrum welke soorten het meest geschikt hiervoor zijn.

Verwijder maximaal één rij tegels langs de gevel. Gebruik eventueel de halve tegels om de gaten 
tussen de rand en de stoep te vullen. Plaats een opsluitband zodat het een stevig geheel wordt.

Schep het zand weg tot maximaal 25 cm diep. Vul het gat met tuingrond en meng de ondergrond er 
een beetje doorheen.

Zet de planten in de geveltuin.  Zorg dat de kluit voordat deze in de grond gaat nat is (dompel het in 
een emmer met water). Indien je klimplanten gebruikt; zorg ervoor dat ze voldoende steun krijgen. 
Maak een houten rekje of span ijzerdraad aan de gevel waar ze langs omhoog kunnen groeien. 

Geef regelmatig water. 

Onderhoud van jouw geveltuin
Je tuin en de straat blijft mooier als je de geveltuin goed 
onderhoudt.

•	 De bewoner is verantwoordelijk voor het onder-
houd. Indien dit niet goed wordt gedaan, heeft de 
gemeente het recht om te handhaven (aanspreken, 
snoeien of terug vormen naar trottoir).

•	 Geeft de planten regelmatig water. Ook als het gere-
gend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.

•	 Snoei heesters en klimplanten. Op deze manier heb-
ben voetgangers er geen hinder van en kunnen de 
planten niet bij kozijnen, dakgoten en lichtmasten 
komen. 

•	 Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de 
groei en bloei.

•	 Verwijder onkruid en zwerfvuil regelmatig. 

•	 Bemest de tuin af en toe met goede compost. 

•	 Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Gebruik een regenton, zo gebruikt je het regenwater wat 
anders ongebruikt het riool inloopt

Snoei als het niet vriest; in de winter of in het vroege 
voorjaar (maart)

Tips:

Stap 1

LET OP: Staat je huis binnen de cityring, dan is het helaas niet mogelijk om zelf een geveltuin aan te leggen.                                                           
Dit komt door de vele kabels en leidingen in de grond en de vaak speciale bestrating die er is gebruikt. Neem in dit geval contact op met de 
gemeente; natuur_groen@tilburg.nl. Mogelijk dat de gemeente de geveltuin kan aanleggen.                                                                                     

Ook in het gebied tussen de cityring en de ringbanen liggen veel kabels en leidingen. Daarom moet je voor je wilt beginnen eerst bij de 
gemeente aangeven dat je zelf een tuintje wilt aanleggen. De gemeente bekijkt dan of er kabels- en leidingen in de weg liggen. Als dit niet 
het geval is, kunt u aan de slag gaan.

Stap 2

Stap 3

Stap 4



Tips!
zomer-planten

Tips!

bollen

Tips!
vasteplanten
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Welke planten zijn het meest geschikt?
Niet alle planten zijn geschikt voor je geveltuin. Kijk goed of je geveltuin veel of weinig zon krijgt. Kies bij een geveltuin op het zuiden 
voor planten die veel zon nodig hebben. Schaduwplanten zijn geschikt voor een tuin op het noorden. Als je geveltuin op het westen of 
oosten ligt, zijn de meeste planten wel geschikt. Vraag eventueel advies bij je tuincentrum.
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klimroos
 clematis (bosrank)
  kamperfoelie
    klimhortensia 
    duitse pijp 
  wilde wingerd

           lavendel
      ooievaarsbek
kleine maagdenpalm
  vrouwenmantel
      steenbreek
     hertshooi

     bossalie 
    geranium 
herfstbloem
leeuwenbek
  petunia
stokroos
zonnebloem
zonnehoed

krokussen
  winterakonieten
   narcissen
    sneeuwklokjes

    vingerhoedskruid
   hartlelie
  klokjesbloem
 kruipend zenegroen
kardinaalshoed
vetkruid/hemels-sleutel 


