Aan de slag

-
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Een geveltuintje legt u aan tegen de gevel
van uw woning. Het tuintje mag maximaal

Bewaar de tegels, u kunt deze tegels ook

45 cm breed zijn. Er moet nog 1,50 meter

gebruiken om een rand te maken door de

vrije doorgang overblijven tot de rand van

tegels rechtop te zetten.

de stoep. Een tuintje dat aansluit op uw
voortuin is geen geveltuin, dit is daarom

Fleur uw gevel op en draag bij
aan een groene stad!

straat. Maar niet in iedere straat van
Den Haag zijn voortuinen aanwezig.
Om het straatbeeld toch te vergroenen
kunt u een geveltuin aanleggen. Dit is
een smalle groenstrook direct tegen de
gevel van uw huis. Een groene straat

-

ruimte is om een geveltuin aan te leggen

tig te graven omdat u kabels of leidingen

of heeft u vragen? Neem dan gerust contact

kunt tegenkomen.

fleuriger. Wist u dat groen ook hitteoverlast vermindert? Op de achterkant
van deze folder leest u er meer over.

3

Vul het gat met potgrond en plaats de

4

Span voor klim- en leiplanten draden langs

Tot slot: de grond onder uw geveltuin blijft

de gevel of maak een rek aan de gevel vast.
Let op. Planten zoals hedera kunnen zich

moet altijd toegang hebben tot kabels en

vastzetten in de voegen van uw huis en

leidingen. Dat kan dus helaas ook betekenen

deze aantasten. Houd hier rekening mee

dat uw planten en de omranding van de

bij het uitkiezen van eventuele klimplanten.

geveltuin verwijderd moeten worden voor
schade valt niet te verhalen.
TIP | Het is leuk om het eerste jaar in

uw tuintje eenjarige planten toe te
voegen, meerjarige planten hebben tijd
TIP | Vraag advies bij een tuincentrum

geveltuin.

3

4

werkzaamheden of herinrichting. Ontstane

welke planten geschikt zijn voor uw

2

planten.

eigendom van de gemeente. De gemeente

stad. Een enkele klimplant, stokroos of

1

45 cm

Stem vooraf af met uw huisbaas, VvE of

draagt bij aan de leefbaarheid van de
zonnebloem maakt het straatbeeld al

Schep het zand voorzichtig weg, tot 30 á
40 cm diep. Wij raden u aan om voorzich-

woningbouwvereniging.

Groen geeft kleur en fleur aan een

2

niet toegestaan. Twijfelt u of er genoeg

op met de gemeente via 14070.
-

Verwijder een rijtje tegels langs uw gevel.

GEVEL

Geveltuinen

Hoe werkt het?

nodig om te groeien.

Meer weten?

Onderhoud

Gulden Klinker

Groen zorgt voor

Kijk ook eens op:

U bent zelf verantwoordelijk voor het onder-

U kunt samen met bewoners, scholen en win-

houden van uw geveltuin, zoals het regelma-

keliers bij u in de straat geveltuintjes maken.

opvang van regenwater

tig snoeien van de beplanting. Zo voorkomt

Houdt u daarnaast samen uw omgeving

u dat overhangende takken bijvoorbeeld tot

schoon, onderhoudt u het groen of werkt u op

gevaarlijke situaties leiden.

een of andere manier aan een leefbare wijk?

Bij verhuizing moet de volgende bewoner de

Dan kunt u een Gulden Klinker verdienen!

verantwoordelijkheid voor de geveltuin op

Met de waardebon die hierbij hoort kunt u

zich nemen, of de stoep in zijn originele staat

diensten of producten van de gemeente

terugbrengen door de geveltuin te verwijderen

Den Haag aanschaﬀen om uw wijk nog scho-

en de tegels weer terug te leggen.

ner, mooier of gezelliger te maken. Kijk ook

www.denhaag.nl/groen
www.denhaag.nl/duurzaamheid
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eens op www.denhaag.nl/guldenklinker.

waardoor het langzamer
wordt afgevoerd.

Klimaatverandering
Het klimaat verandert wereldwijd. Zo ook

Januari 2016

in Nederland. Dit betekent dat we vaker te
maken kunnen krijgen met temperatuurver-

Boomspiegels

schillen en extreme neerslag. Omdat in de
stad veel verharding en bebouwing aanwezig

Is er een boomspiegel (ruimte rondom de

is, wordt het hier tijdens warme dagen extra

stam van een boom) in de buurt die u wilt

warm ten opzichte van het platteland. Dit

opfleuren met planten of bloemen? Dat kan!

brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Plaats bij jonge bomen geen planten of

Bij heftige buien zakt overtollig water niet weg

bloemen. Jonge bomen krijgen 10x per jaar

in de bodem waardoor straten, huizen

water. Per watergift wordt zo’n 150 liter water

en kelders kunnen onderlopen. Soms kunnen

gegeven, waardoor eventuele plantjes los
spoelen en dood gaan. Als de groene plastic

Bijen en vlinders

de rioleringen dit niet aan. Groen speelt
een belangrijke rol bij het temperen van de

rand is verwijderd wordt er geen water meer

U kunt uw geveltuintje eenvoudig aantrek-

omgevingstemperatuur en het afvoeren van

gegeven en is het beplanten mogelijk. Kijk

kelijk maken voor bijen en vlinders. Een plant

water. Als gemeente investeren wij dan ook

voor meer tips op www.denhaag.nl/bomen en

die geurt is vaak geschikt voor bijen en vlin-

in openbaar groen. Daarnaast kunnen we uw

ga naar Haagse bomen, eigen planten rond

ders, zoals lavendel, phlox, herfstaster, salie,

hulp goed gebruiken. Met de aanleg van een

straatbomen.

hemelsleutel, wilde marjolein, zeepkruid of

geveltuintje draagt u zeker bij aan de verbete-

rode zonnehoed. Op internet is hierover veel

ring van de leefbaarheid van de stad.

informatie beschikbaar.

