Fleur de
straat op
Met een
geveltuintje!
Wilt u meer informatie of tips over het aanleggen
van een geveltuintje?
Neem contact op met:
verrassendgroen@eindhoven.nl
of bel met
het klantcontactcentrum: 14040
Heeft u een mooi geveltuintje aangelegd en wilt u
het resultaat laten zien? Mail ons een foto!
eindhoven.nl/actiefinuwbuurt

eindhoven.nl/
actiefinuwbuurt

Een geveltuintje geeft een straat zonder voortuinen een
fleurige aanblik. Het ziet er mooi en levendig uit en vangt
het regenwater op, zodat er na buien minder plassen op de
stoep ontstaan. Geveltuintjes mogen bijna overal in de
stad. Ga dus snel aan de slag!
Wat groeit en bloeit in een geveltuintje?
De mogelijkheden voor het beplanten van een geveltuintje zijn eindeloos.
Hier volgen wat tips ter inspiratie.
▪ Klimplanten doen het vaak uitstekend in een geveltuintje. U kunt de plant
geleiden via de gevel. Bijvoorbeeld de klimop, wilde wingerd, kamperfoelie,
bosrank of winterjasmijn.
▪ Houdt u van vlinders, bijen en andere insecten? Denk dan aan lavendel, tijm,
wilde marjolein, herfstaster of kamperfoelie.
▪ Voorjaarsbloemen geven een echt lentegevoel. Plant bollen van sneeuw
klokjes, narcissen, krokussen of tulpen. Plant de bollen in het najaar en in
het voorjaar zorgen ze voor een fleurige geveltuin.
▪ Wilt u een geveltuintje dat ook in de winter groen blijft? Denk dan aan
herftsbergthee dat een deel van het jaar felrode bessen heeft en ook kan
als bodembedekker.
▪ Is het geveltuintje op het noorden of oosten? Dan is de klimplant Winterjasmijn
een goede optie of de skimmia japonica (groenblijvende heester).

Aan de slag met een geveltuintje!

▪ E
 en geveltuintje mag overal in de stad, als er maar genoeg ruimte overblijft op
de stoep. Zorg ervoor dat er 1,50 meter stoep overblijft, dat zijn 5 stoeptegels.
Het geveltuintje zelf mag 45 centimeter uit de gevel liggen, dat is 1,5 stoeptegel.
▪ Pas op bij het graven in de grond voor kabels en leidingen. Die kunnen vanaf
30 tot 40 centimeter diep liggen.
▪ Een geveltuintje is een leentuintje. De grond waarop het geveltuintje ligt,
blijft eigendom van de gemeente Eindhoven. In uitzonderlijke gevallen kan het
tuintje worden verwijderd bij bijvoorbeeld het leggen van kabels. De kosten
worden dan niet vergoed. Als het tuintje sterk verwaarloosd is, haalt de
gemeente het weg. De kosten worden dan in rekening gebracht bij de
huurder of eigenaar van de woning.
▪ Gaat u verhuizen? Overleg met de nieuwe huurder/eigenaar of hij de verantwoordelijkheid voor het tuintje wil overnemen. Zo niet, breng de stoep dan
weer terug in oorspronkelijke staat.
▪ Maak een rand van bijvoorbeeld de vrijgekomen tegels uit de stoep. Zo verzakt
de stoep niet. Gebruik geen cement en zet geen hekje of muurtje om het tuintje.
▪ Verwijder het gele zand onder dat onder de tegels ligt. Vul het met zwart zand
en natuurlijk planten.
Tips:
Let bij de aanschaf van planten en struiken op het formaat. Als de planten
breder of groter worden, moet er nog steeds voldoende ruimte zijn op stoep.
Let bij het kopen van bloemen en planten op wat de gewenste plek is
(zon, schaduw, halfschaduw).

