
Rotterdam is groener 
dan je denkt

Geveltuinen

Een groene oase
voor de deur

Samen maken we de stad nog groener!
In een groen Rotterdam is het fijn wonen, 
werken en recreëren. In en om Rotterdam 
is er al veel groen om van te genieten 
en te ontdekken. Van de grote parken tot 
verborgen groen op binnenterreinen en 
daken. Van natuurgebieden in en om de 
stad tot strandjes aan het water. En van 
monumentale bomen tot babybomen. 
Rotterdam is groener dan je denkt. Op 
sommige plekken soms nog niet groen 
genoeg. Daarom gaan we met elkaar de 
stad verder vergroenen. Door bij onderhoud 
in de wijk meer plaats te maken voor natuur, 
groentafels met bewoners te organiseren, 
bloembakken in winkelstraten te zetten, 
subsidie te geven voor groene daken, 
groene rivieroevers aan te leggen, daar waar 
mogelijk steen door groen te vervangen en 
de aanleg van geveltuinen te stimuleren.  
www.rotterdam.nl/groen 

Wat nog meer?

Meer groen maakt de stad ook beter 
bestand tegen klimaatveranderingen 
en wateroverlast. In uw eigen tuin 
kunt u bijdragen aan vergroening van 
de stad als geheel en tegelijkertijd 
uw eigen leefomgeving aangenamer 
maken. Door wat extra planten en 
minder tegels in uw tuin krijgt u het 
echte ‘buitengevoel’. Bijkomend 
voordeel is dat het regenwater in uw 
tuin makkelijker in de grond kan en 
zo helpt u de wijk droge voeten te 
houden. Kijk voor meer ideeën op 
www.rotterdam.nl/tuintips 

www.rotterdam.nl/groen

www.rotterdam.nl/geveltuinen

www.rotterdam.nl/tuintips

“ 

Met een geveltuin maak je 

de straat een beetje meer ‘eigen’. 

Mooi dat je als stadsbewoner de 

openbare ruimte een persoonlijk 

tintje kan geven.”
Maxwell Abubakar

Stokroos

Lavendel

Spaanse margriet



30cm
diep te

g
e

l

Voldoende
water geven Straat

Borden
zichtbaar
houden

Een geveltuin is een strook planten 
langs de gevel van een woning. 
Geveltuintjes geven straten waar de 
huizen geen voortuin hebben een heel 
ander aanzicht: de straat wordt groener, 
vogeltjes kunnen er nestelen, de 
zomerhitte blijft buiten en het ruikt 
lekker! Door een tegel aan de gevelzijde 
eruit te halen en er groen in te planten 
knapt de straat op en het is simpel en 
leuk om te doen. En voor een geveltuin 
is geen vergunning of kennisgeving 
nodig, slechts het volgen van een 
aantal regels.

Groen erin 

Bedenk goed welke planten u wilt 
gebruiken. Niet alle planten zijn namelijk 
even geschikt voor een geveltuin. Gebruik 
in ieder geval geen planten die uitgroeien 
tot grote struiken of bomen. Deze kunnen 
teveel gaan overhangen en wortels ervan 
worden groot en dat kan schade geven 
aan de kabels en leidingen. Klimplanten 
geven een fraai beeld, maar die zijn niet 
geschikt voor alle muren, zoals bijvoor
beeld (oude) kalk muren.

Denk ook eens aan geurende kruiden  
en bessenstruiken voor de vogels. Of  
een vuurdoorn die prachtig kleurt en 
beschutting biedt aan broedende vogels. 
Een afrastering aanleggen rondom de 
geveltuin mag niet.
Op www.rotterdam.nl/geveltuinen  
vindt u meer tips over welke planten 
geschikt zijn.

Een groene oase voor de deur
Geveltuinen

Hoe leg ik een geveltuin aan?
Kijk eerst of er ruimte voor de woning is 
om een geveltuin aan te leggen. Om de 
stoep goed bereikbaar te houden moet 
minstens 1,80 meter van de stoep over
blijven. Verwijder dan maximaal ander
halve stoeptegel. Dat is 45 centi meter.  
Zet de hele tegels rechtop in de grond om 
een randje te maken. Schep het zand weg 
tot maximaal 30 centimeter (dat is één 
stoeptegel) diep. Vul vervolgens het gat 
met tuingrond en meng de ondergrond er 
een beetje doorheen. Zorg met het 
aanvullen van de tuingrond dat eventuele 
ventilatieroosters van de woning open 
blijven.

Narcis

Geveltuin in de zon Geveltuin in de schaduw

OoievaarsbekJasmijn Wilde tijmIJzerhard VuurdoornSedum Klimop (groeit goed in 
zowel schauw als zon)

Let op!

De grond onder uw geveltuin blijft eigen
dom van de gemeente. Als de gemeente 
of nutsbedrijven werkzaamheden moeten 
verrichten aan kabels en leidingen onder 
uw geveltuin of als uw straat wordt 
opgehoogd, dan kan het zijn dat de 
geveltuin wordt verwijderd of beschadigd. 
Veelal ontvangt u voordat werkzaamheden 
beginnen een brief met omschrijving van  
de werkzaamheden en de planning.

Het kan zijn dat er geen behoefte meer 
is aan de geveltuin; doordat een nieuwe 
bewoner geen geveltuin wil of omdat het 
onderhoud te veel wordt. Daarom moet een 
geveltuin eenvoudig te verwijderen zijn en 
de straat weer dicht gelegd worden met 
tegels. Een slecht onderhouden geveltuin 
maakt de straat juist niet mooier!

Werk samen aan een groenere straat 
Probeer bij het aanleggen van een 
gevel tuin de buren te betrekken en aan te 
moedigen om ook aan de slag te gaan met 
groen in de straat. Een hele groene straat 
is natuurlijk mooier dan een enkele 
gevel tuin, samen bezig zijn is leuk én 
‘twee weten meer dan één’! 

Ook de gebiedscommissie kan helpen; 
denk bijvoorbeeld aan bewonersinitia
tieven en OpzoomerMee. 

Tips voor onderhoud 
Planten hebben natuurlijk wel een beetje 
verzorging nodig. Geef ze dus op warme 
dagen wat extra water en knip ze, als het 
nodig is, een beetje bij. Af en toe mesten 
zorgt voor sterkere planten en meer 
bloemen. Zorg ervoor dat de rest van de 
stoep goed en veilig bereikbaar blijft door 
overhangende takken te verwijderen.

“ 

Die geveltuinen geven 

wel wat meer sfeer aan het

straatbeeld.”
JanWiebe Korstanje

“ 

We leven veel binnen in 

Nederland. Zodra je buiten

bezig bent met je geveltuin 

lopen mensen langs en

krijg je contact met je buren.”

Esther Wevers
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Stoep verder opfleuren 
Als de stoep voor de woning breed 
genoeg is, kan deze ook verder 
opgefleurd worden. Meer tegels 
verwijderen en graven in de grond is er 
dan niet bij, maar u mag de stoep langs 
de gevel wel versieren met bijvoorbeeld 
plantenbakken of een bankje. Houd er 

dan wel rekening mee dat er minimaal 
1,80 meter van de stoep vrij moet blijven. 
En in sommige drukke, doorgaande 
straten moet de stoep zelfs 3 meter vrij 
blijven. Maar als het mogelijk is veran
dert een stenige straat door een groene 
aankleding al snel in een gezellige 
woonstraat.


