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geveltuin! 
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Tips om je huis en straat op te fleuren



2. Tuingrond erin
Schep het zand weg tot maximaal 30  
centimeter (dat is één tegel) diep. Vul 
het gat met tuingrond (liefst biologische 
en turfvrije tuinaarde) en meng de  
ondergrond er een beetje doorheen.

3. Planten maar
Zet de plant zo’n 10 minuten in een emmer 
water. Daarna plaats je ze in de volle grond. 
Druk de grond goed aan en geef nog extra water. 
Zet je klimplanten in je geveltuin? Maak dan een 
houten rekje of ijzerdraad aan de gevel vast waar 
ze langs kunnen groeien. Gebruik geen klimmers 
die zich aan de muur hechten (kijk voor tips op 
www.steenbreeknijmegen.nl).

Heb je er wel eens over nagedacht om je straat groener te maken, maar 
heb je geen voortuin? Maak dan je eigen geveltuin! Dat kan voor je 
eigen (huur)huis, maar ook samen met je buren bij de ingang van jullie 
appartementencomplex. 

Een geveltuin aanleggen is leuk om te doen. Je huis en straat worden er leuker 
van en jij wordt er blijer van. Bovendien is gevelgroen ook fijn voor vogels en 
vlinders. Meer groen in de stad zorgt ook voor koelte op warme dagen en betere 
opvang van water bij hoosbuien. 

Geen voortuin? Leg een geveltuin aan!

1. Tegels weg
Verwijder maximaal anderhalve tegel langs je 
gevel. Zet de hele tegels rechtop in de grond 
om een randje te maken. 

Je geveltuin in 3 stappen

Subsidie geveltuin 
Als je een geveltuin aanlegt, kun je subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen 
via www.nijmegen.nl (zoek op ‘subsidie groendaken en plantenmuren’.)

 z Je kunt 50 procent van de aanlegkosten vergoed krijgen tot een maximaal 
subsidiebedrag van 100 euro per aangelegde geveltuin. Als je samen met 
je directe buren een geveltuin aanlegt (minimaal vijf geveltuinen), geldt een 
subsidie van 75 procent van de aanlegkosten tot een maximaal subsidie- 
bedrag van 150 euro.

 z Je kunt alleen subsidie aanvragen voor een geveltuin die volledig zichtbaar is 
vanuit de openbare ruimte.

Geschikte planten
Ligt jouw geveltuin in de schaduw of 
juist in de zon? Kies je voor éénjarigen of 
klimplanten? Kijk op  
www.steenbreeknijmegen.nl welke 
planten geschikt zijn voor jouw geveltuin.

Zonder gif
Wanneer je toch bezig bent, dan wil 
je het ook goed doen, toch? Let daar-
om goed op bij het kopen van planten, 
bollen of zaden. Bij het kweken worden 
nog vaak giftige stoffen gebruikt. Vraag 
daarom naar gifvrije producten of kies 
voor biologische kwekers. 
 
Op www.steenbreeknijmegen.nl vind 
je een lijst met groene kwekers. Ook vind 
je hier tips voor onderhoud van je gevel-
tuin.

https://www.debastei.nl/nl/steenbreek/steenbreek-nijmegen/geveltuin-aanleggen
https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-groendaken-en-plantenmuren/
https://www.debastei.nl/nl/steenbreek/steenbreek-nijmegen/geveltuin-aanleggen
https://www.debastei.nl/nl/steenbreek/steenbreek-nijmegen/groene-kwekerijen
https://www.debastei.nl/nl/steenbreek/steenbreek-nijmegen/geveltuin-aanleggen


Let op het volgende 

 z De stoep is breed genoeg voor een 
geveltuin. Er blijft minimaal 1,2 
meter ruimte beschikbaar tussen je 
geveltuin en de stoeprand (of een 
paaltje, fietsklem, boom of wegrand). 
In winkelstraten mag je geen 
geveltuin aanleggen.

 z Vanaf de gevel mag je maximaal  
45 cm aan klinkers verwijderen of 
1,5 tegel (van 30 x 30 cm).

 z Graaf niet dieper dan 30 centimeter.
 z Vraag de huiseigenaar om 

toestemming als je huurt. 

Wanneer je een geveltuin gaat aanleggen, hoef je dit niet te melden bij de gemeente. 
Wel gelden er voorwaarden voor je geveltuin.

Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek stimuleert het werken 
aan een groene stad. Geveltuinen dragen 
hier ook aan bij. Operatie Steenbreek is 
een campagne van De Bastei. Meer info:  
www.steenbreeknijmegen.nl of mail 
naar netwerk.steenbreek@debastei.nl.

 z Je bent zelf verantwoordelijk voor 
aanleg en onderhoud.

 z Als je gaat verhuizen, herstel je de 
straat, tenzij de volgende bewoner de 
verantwoordelijkheid overneemt. Tip: 
bewaar de stenen of tegels.

 z Gemeente en bedrijven die leidingen 
of kabels leggen mogen de planten 
verwijderen, als dit nodig is bij 
werkzaamheden in de straat.

Kijk voor alle voorwaarden op  
www.nijmegen.nl (zoek op ‘geveltuin’).
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