
Zie jij ook al die 
geveltuinen in 
Utrecht?

Maak je 

straat 

groener!



Geveltuinen

Door te weinig groen in de stad ontstaan problemen met warmte- en 
waterafvoer. Voorkom dit en maak je straat groener. Door een geveltuin 
aan te leggen draag ook jij bij aan een mooi en groen Utrecht. 

Een geveltuin bestaat uit een strook planten langs de gevel van je woning. 
De voordelen daarvan:

Het aanleggen
Een geveltuin aanleggen is makkelijk 
en kost weinig. En je draagt bij aan een 
groenere straat. 
Voor het aanleggen van een geveltuin 
heb je geen vergunning nodig. De tuin 
mag maximaal 60 cm diep zijn (twee 

Insecten, vogels en andere kleine 
dieren vinden er beschutting en 
voedsel.

Planten in een geveltuin 
gebruiken het regenwater 
of houden het vast. 
Zo stroomt het niet weg 
naar bijvoorbeeld het riool. 

Muurbeplanting biedt verkoeling 
in de zomer en zorgt voor warmte- 

isolatie in de winter.

Planten vangen fijnstof op 
en dat zorgt voor schonere 
lucht.

Er is geen plek meer voor 
graffiti op de muren.

tegels) gemeten vanaf de gevel. Maak 
hem minimaal anderhalve tegel diep. 
Wel moet er minstens 1,20 m stoep 
exclusief stoeprand overblijven. Kijk 
voor verdere regels die gemeente 
Utrecht stelt op hun site*.



Tips voor onderhoud
Geef je planten regelmatig water. In de 
droge warme zomermaanden minimaal 
elke drie dagen veel water geven. Liever 
één keer veel, dan drie keer een klein 
beetje.

Af en toe (organische of biologische) 
meststoffen toevoegen zorgt voor 
sterkere planten en meer bloemen. Als 
je planten groot worden, snoei ze dan zo 
nodig of bind ze op. 

Stap voor stap:

Plantkeuze
Je kunt je geveltuin inrichten zoals je 
wilt. Let wel op de ligging; in de zon 
of (half)schaduw. En kies de planten 
die daar bij passen en met de door jou 
gewenste hoogte en bloeiperiode. Op 
het inlegvel vind je enkele voorbeelden 
van geschikte planten.  

Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk! 
Kijk bijvoorbeeld eens in de plantenlijst 
van de Plantenbakcommissie 
Wittevrouwen*. 

1. Kies je planten 2. Tegels eruit 3. Nieuwe aarde erin 4. Plant je planten 5. Geef water



Samen maken we een groene stad
Informeer de buren als je een geveltuin 
aan wilt leggen. Wellicht willen zij 
ook een geveltuin en kunnen jullie 
samen aan de slag. Hoe meer groen in 
de straat, hoe beter en leuker. Vraag 
bij de gemeente een bijdrage in de 
kosten voor aanleg. Dat kan via het 
Initiatievenfonds*.

En als je de smaak te pakken hebt…
Wil je ook meteen de boomspiegel 
in de straat vergroenen of wil je extra 
plantenbakken? Informeer eens bij je 
wijkbureau* naar de mogelijkheden. 
Of neem contact op met een van de 
adviseurs van Utrecht Natuurlijk*. We 
denken graag met je mee om ook jouw 
straat (verder) te vergroenen!

Hoge Woerdplein 1 - 3454 PB De Meern - info@utrechtnatuurlijk.nl

 030 753 38 00         UtrechtNatuurlijk       @030Natuurlijk       @UtrechtNatuurlijk 

* Interessante websites
• utrecht.nl/geveltuin - voor regels vanuit de gemeente over geveltuinen
• wittevrouwen.nl/plantenbak - voor meer informatie over planten en geveltuinen
• utrecht.nl/initiatievenfonds - voor het aanvragen van subsidie voor de aanleg 
• utrecht.nl/wijken - voor contactgegevens van het wijkbureau in jouw buurt
• utrechtnatuurlijk.nl/zijn-er-ook-voor/duurzaam-initiatief - voor contact met  

een adviseur van Utrecht Natuurlijk die met je meedenkt over je groenvraag

www.utrechtnatuurlijk.nl

Denk ook aan de volgende praktische zaken:
• Kies planten die passen bij de grootte van je geveltuin. Wortels van grote  

struiken en bomen kunnen schade aan kabels en/of riolering veroorzaken en 
zijn daarom niet geschikt. 

• Klimplanten die aan de muur hechten zijn niet voor elke gevel geschikt. Ze zijn 
bijvoorbeeld niet geschikt voor (oude) kalkmuren i.v.m. schade daaraan.

• Met een volledig opstaand randje kan het regenwater van de stoep niet in je 
geveltuin stromen. Kies alleen een randje aan de straatkant en houd de 
zijkanten open.

• Houd de ventilatieroosters van je huis open.
• Zoek een nieuwe parkeerplek voor je fiets of houd hier ruimte voor over.
• Bedenk hoe je je raam gaat zemen als je je geveltuin onder je raam aanlegt.


