
Geveltuintjes:  Het wijkteam Nieuwe 

Park hoopt dat veel wijkbewoners een geveltuintje gaan aanleggen! 
Door langs de gevel van je huis een paar tegels te lichten, komt daar 
ruimte voor. Zo’n geveltuintje brengt sfeer, kleur en leven in de straat: 
lieveheersbeestjes tussen de blaadjes, vlinders op de bloemen, vogels 
die bessen eten en tussen de takken hun nest maken. Het is prettig 
wonen in een groene en goed onderhouden omgeving!  
In deze “folder” staat hoe je een geveltuin kunt maken en onderhouden 
en aan welke regels je je moet houden. Haal deze bladzijden uit de 

wijkkrant en bewaar ze!  
Particulier of openbaar: Sommige geveltuintjes liggen op particulier terrein, andere in het openbaar gebied dat eigendom is en 
blijft van de gemeente.   
Zijn er situaties waarbij een geveltuintje niet wordt toegestaan? 
Geveltuintjes worden in principe altijd toegestaan, maar er moet wel rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en 
begaanbaarheid van het naastliggende trottoir.                                 
                                                                                                                                                 

Aan de slag:                                            

Ga je aan de slag met een geveltuintje, let dan op de volgende regels:  

1. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het plantmateriaal. 
2. Het zand onder de tegels is ongeschikt om planten in te zetten. Daarom kun je beter de grond tot een diepte van maximaal 

30 centimeter (in verband met leidingen etc.) vervangen door goede potgrond. De tegels die je weghaalt, moet je bewaren 
om eventueel terug te leggen als je geen tuintje meer wilt. 

3. De maximale breedte van een geveltuintje is 45 centimeter inclusief een deugdelijke opsluiting (afbakening) van het trottoir 
(bijv. door een staande trottoirtegel). Er mag max. 30 cm. diep gegraven worden.  Degene die een geveltuin maakt is of 
eigenaar van de woning of heeft toestemming van de eigenaar. 

4. Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het trottoir moet intact blijven. Trottoirs zijn minimaal 1,5 meter breed, inclusief de 
ruimte die de (overhangende) beplanting inneemt. Bij stekelige en/of irriterende beplanting is het belangrijk hierop te letten. 

5. Beplanting die schade aan woning of kabels en leidingen (huisaansluitingen) 
toe kan brengen is niet toegestaan (bijvoorbeeld te grote struiken).                                          

6. Bewoners zijn verantwoordelijk voor uitgroei van de beplanting in het trottoir. 
Woekerende beplanting, die schade aan het trottoir toebrengt, is niet 
toegestaan. 

7. De gemeente heeft het recht overlast-gevende beplanting te verwijderen en 
de oorspronkelijke situatie te herstellen op kosten van de bewoners; dit 
uiteraard na contact over de ongewenste situatie. 

8. Indien de beplanting beschadigd wordt door werkzaamheden aan de straat, 
wordt deze niet vergoed door de gemeente, of degene die in opdracht van 
de gemeente het werk uitvoert. Bewoners worden ruim voor de 
ophoging/werkzaamheden geïnformeerd, zodat de planten eventueel verplaatst                                                               
kunnen worden.                                                                                                                 Simpel en vrolijk geveltuintje in de wijk   

9. De grond van een geveltuin blijft eigendom van de gemeente Gouda.  
 

Suggesties voor de geveltuin 

Het voorjaar is de beste tijd om een geveltuin aan te leggen. Heesters kunnen tot mei geplant worden. Zomerbloemen kunnen het 
beste na half mei worden geplant, in verband met nachtvorst. Doordat tegenwoordig veel planten in een pot worden gekweekt, 
kunnen deze het hele jaar door worden geplant. Belangrijk is wel dat je de planten regelmatig water geeft, vooral bij nieuwe jonge 
plantjes, zelfs als het regent, want vaak komt er direct langs de gevel van een woning weinig regenwater in de grond terecht. Geef 
liever twee keer per week veel water dan iedere dag een beetje. Dit is beter voor de ontwikkeling van de wortelgroei van de 
planten.   Vraag advies in een tuincentrum!  
 

Vaste planten:            Hosta (fortunei)                                      Klokjesbloem (Campanula) 

Hosta is geschikt voor een tuin in           

de schaduw. De bloemen 
komen in juli en augustus en 
zijn lichtpaars. Deze plantsoort 
is bijzonder door het mooie 
groene blad; is in verschillend 
variëteiten te krijgen         

Deze vaste plant is geschikt 
voor verwildering en de 
hoogte is afhankelijk van de 
variant. Bloemen vormen 
verschillende in losse trossen in 
de  kleuren blauw, rosé en soms  wit. 



 
Vetkruid (Sedum) 
Voor bodembedekking is 
deze  vaste plant, die varieert 
in hoogte tussen de 10 en 50 
cm, een goede keuze. Hij 
verlangt een zonnige 
standplaats en is in diverse 
kleuren verkrijgbaar. De bloeitijd is juni - september. 
 

Vrouwenmantel (Alchemilla 
mollis)  
Het mooie waaiervormige blad van 
deze geel/groene plant is 
opvallend. De bloemen komen in 
juni tot september in pluimen. 
Deze plant, met een hoogte van 40 
cm, stelt weinig eisen en is 
daardoor geschikt voor een 

zonnige of schaduwrijke plaats.  
 
Zenegroen (Ajuga reptans) 
Deze vaste plant is geschikt voor een zonnige of 
schaduwrijke tuin. De bladeren hebben vooral in de winter 
een bronskleurig blad. De bloemen zijn blauw en bloeien in 
mei en juni. De plant blijft laag, zo’n 20 cm hoog. 
 
Veronica (Hebe) 

                                                                
De uit Nieuw-Zeeland 
afkomstige plant is in het 
bijzonder  geschikt voor 
bloembakken en geveltuinen. 
Het zijn typische, winter-
groene struikjes met fraaie 

bladkleuren. Deze struik vraagt om een zonnige of 
halfschaduw standplaats en heeft een hoogte tussen 
de 30 en 50 cm. De bloeitijd is in juni en juli. 
 
Kardinaalshoed (Euonymus fortunei) 
Vrij lage en brede struik met grote bladeren, tamelijk 
licht groen, geel tot lichtgeel gerand en soms iets 
gevlekt. De bonte kleur van het blad is niet al te opvallend.  
Deze struik is verkrijgbaar in diverse bladtinten. 
   
Klimplanten 

Bosrank (Clematis)                       
Deze bekende klimplant kan  
tussen de 3 en 12 meter 
hoog worden en heeft vele  
soorten in diverse kleuren. 
De meeste soorten bloeien 
rijkelijk tussen mei en 
augustus. De plant moet wel 
goed bevestigd worden aan de 
gevel. De Clematis vraagt wel 
een goed doorlatende, 
voedzame bodem en is geschikt voor een geveltuin in de 
schaduw of half schaduw. 
      

 
Klimrozen:                                                                                                                           
Klimrozen zijn er in 
heel veel varianten 
en kleuren. Roze 
rozen zijn meestal 
sterker dan de 
rode. Rozen 
moeten tegen een 
zonnige gevel 
staan. 

 
Blauwe regen (Wisteria)  
is een prachtige klimplant, die 
uitbundig bloeit, vaak zelfs 2 x 
per seizoen.                                   
 
 

Zomerbloemen 

Als zomerbloemen kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor 
Geranium, Leeuwenbek, 
Petunia en Viooltje. Deze 
planten 
bloeien in de zomertijd zeer uitbundig en zijn in diverse 
kleuren verkrijgbaar. Deze plantensoorten hebben 
veel zon nodig. Voor schaduwrijke geveltuinen zijn bijv. 
geschikt: Vlijtig liesje, Astilbe of Sleutelbloem. 
 

Bloembollen 

In je geveltuin kun je  ook nog bloembollen planten. 
De meest geschikte soorten zijn de bloembollen die 
verwilderen, die hoef je dus niet meer uit de grond te 
halen. Ze komen ieder jaar weer boven de grond. 
Bijvoorbeeld narcissen, krokussen en sneeuwklokjes.  
 

 
 

 

Geveltuinwedstrijd 

In de loop van de zomer wordt door het wijkteam gekeken 
hoe goed de geveltuintjes zijn onderhouden en hoe mooi ze 
zijn. Inzet en enthousiasme is heel belangrijk!  De mooiste 
en best onderhouden geveltuin krijgt een ’groene’ cadeau-
bon om te besteden aan de geveltuin. 
Elk najaar wordt de winnaar bekend gemaakt. 
  


