Help mee om uw straat
groener te maken
Tips en regels voor gevel- en boomtuintjes

Geveltuin:
hoe werkt het?
•

Een geveltuintje legt u aan tegen de
gevel van uw woning. Het tuintje mag
maximaal 45 cm breed zijn.

•

Er moet nog 1,50 meter vrije doorgang
overblijven tot de rand van de stoep.

•

Een tuintje dat aansluit op uw voortuin
is geen geveltuin, dit is daarom niet
toegestaan.

•

Stem voordat u aan de slag
gaat, af met uw huisbaas, VvE of

Groen maakt een buurt mooier en
gezelliger. En groen is ook nog eens
goed voor insecten, vogels en andere
dieren. Maar niet in iedere straat is

woningbouwvereniging.
•

De grond onder uw geveltuin
blijft eigendom van de gemeente.
De gemeente moet altijd toegang hebben

een plantsoen of hebben de huizen

tot kabels en leidingen. Dat kan dus

voortuinen. Door een geveltuintje aan

helaas ook betekenen dat uw geveltuintje

te leggen of de ruimte rondom een
boom in uw straat te beplanten,
kunt u uw straat groener maken.

weg moet vanwege werkzaamheden
of herinrichting. De schade wordt niet
vergoed door de gemeente.

Geveltuin:
aan de slag!
1 Verwijder een rijtje tegels langs uw gevel.
1.
Bewaar de tegels, u kunt deze tegels ook
gebruiken om een rand te maken door de
tegels rechtop te zetten.
2 Schep het zand voorzichtig weg, tot
2.

1
GEVEL

10 á 20 cm diep. Wij raden u aan om
voorzichtig te graven omdat u kabels of
leidingen kunt tegenkomen.
2
3 Vul het gat met bemeste tuinaarde en
3.
meng dit goed met het zand wat er onder
ligt en plaats de planten.
4 Span voor klim- en leiplanten draden
4.

3

langs de gevel of maak een rek aan de
gevel vast. Let op: Planten zoals klimop
kunnen zich vastzetten in de voegen van
uw huis en deze aantasten. Houd hier
rekening mee bij het uitkiezen van eventuele klimplanten.

4

Planten rondom een
boom in uw straat:
tips en regels
•

Maak de aarde rondom de boom
(‘boomtuintje’) onkruidvrij. De grond
mag niet opgehoogd worden. U mag
wel een klein laagje grond weghalen en
vervangen door bemeste tuinaarde.

•

Let op de wortels van de boom als u
gaat planten.

Onderhoud gevel- en
boomtuin
U bent zelf verantwoordelijk voor het

•

U mag de ruimte rondom de boom niet

onderhoud van uw gevel- of boomtuin,

groter maken door bijvoorbeeld tegels

zoals het regelmatig snoeien van de

weg te halen. Ook mag er geen rand om

planten. Bij verhuizing moet de volgende

het boomtuintje geplaatst worden.

bewoner de verantwoordelijkheid voor de
gevel- of boomtuin op zich nemen.

•

Plant geen planten of bloemen bij jonge

Lukt dat niet? Dan moet u gevel- of boom-

bomen waar nog een groene, plastic

tuin opruimen en bij de geveltuin de tegels

rand omheen staat. Jonge bomen

weer terugleggen.

krijgen in het eerste jaar extra water.
De plastic rand zorgt ervoor dat het
water goed bij de wortels kan komen.
Maar plantjes kunnen hierdoor los
spoelen en dood gaan. Als de rand na
twee jaar is weggehaald, wordt er geen
water meer gegeven en kunt u een
‘boomtuintje’ maken.

Samen met de buren!
Het is natuurlijk veel leuker om samen met
uw buren geveltuintjes aan te leggen of een
binnenplaats waar veel stenen liggen, groener
te maken. Als u dit met meerdere buren organiseert en er meer dan 200 tegels omgezet
kunnen worden naar geveltuintjes, dan kunt
u de hulp van Operatie Steenbreek (Duurzaam
Den Haag) inschakelen. Ook als u alleen aan
de slag wil, kunt u stenen inleveren voor
gratis plantjes. Kijk voor meer informatie op
www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek.
Heeft u een ander goed idee om uw straat
of buurt groener te maken? Neem dan
contact op met het stadsdeelkantoor.
Kijk op www.denhaag.nl/stadsdelen voor de
contactgegevens.
Als u met uw buren samen uw straat of buurt
mooi, groen of schoon houdt, kunt u ook een
Gulden Klinker verdienen. Met de waardebon
die hierbij hoort, kunt u diensten of producten
van de gemeente inkopen zoals plantjes of
speeltoestellen, om de buurt nog groener,
mooier of gezelliger te maken.
Kijk op www.denhaag.nl/guldenklinker.
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