‘‘Een geveltuin
op maat
voor een groene
en gezellige
straat’
Geveltuinen doen wat met je straat.
Ze zorgen voor kleur en een aangenaam straatbeeld.
Vlinders, vogels en bijen vinden er een schuilplaats.
En je raakt met je buren aan de praat!
De gemeente Groningen helpt je met de aanleg!
Voorwaarden
Voor een geveltuintje heb je plaats nodig en
eventueel toestemming van de eigenaar als je
huurt.
Het trottoir moet minimaal 150 cm breed
blijven nadat het tuintje van maximaal 45 cm
diep is aangelegd.

Tip:

Is je trottoir te smal
voor een geveltuin?

Zet dan bloembakken op de vensterbank.
Die geven ook veel kleur en plezier.
Denk ook eens aan het adopteren van een boomspiegel
(dat is de grond rondom een boom!)

Aan de slag
1 | Bel bij je buren aan om te peilen of zij ook interesse
hebben voor een geveltuintje. Inventariseer hoeveel
mensen mee willen doen.
2 | Neem contact op met Laurens Stiekema van de
gemeente Groningen via laurens.stiekema@groningen.nl
en leg je plan voor.
3 | Als gemeente en evt. woningbouwcorporaties akkoord zijn
wordt een datum gepland waarop de gemeente de geveltuintjes netjes aanlegt.
Ook worden zo verzakkingen aan het trottoir voorkomen.
4 | organiseer eventueel een gezamenlijk moment om de
geveltuinen in te richten en sluit af met een gezellig drankje.
5 | Haal het maximale uit je geveltuin en mail geveltuinexpert en ecologisch hovenier Michiel Coesel om een
avond geveltuintips te geven aan jou en je buren:
michielcoesel.ecohovenier@gmail.com en kijk voor
meer tips op www.operatiesteenbreek.nl/groningen

Over de Ambassadeurs Operatie Steenbreek
Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Groningen en bestaat uit
de Natuur en Milieufederatie Groningen, KNNV Groningen, IVN Groningen, Ecologisch Hoveniersbureau
Michiel Coesèl, Ecologisch Hoveniersbureau De Wilde Weelde, De Korenbloem Tuinadviesbureau, Carla
Veldhuis Communicatie & Presentatie en Liesbeth
Stoker Groen doen & Wel zijn.
ondersteunt met het aanleggen van de geveltuinen
de doelen van Operatie Steenbreek. Dit onttegelingsproject is een samenwerking van verschillende
Nederlandse gemeentes om verdere verstening van
de Nederlandse tuinen tegen te gaan. Steeds vaker
ontstaan in de stad namelijk problemen met de
afwatering, waardoor bijvoorbeeld kelders onderlopen. Een groene tuin, geveltuin en/of een groen dak
zorgen ervoor dat niet al die regenbuien door het
riool hoeven worden opgevangen. Een groep groene
ambassadeurs is in de stad actief onder de naam
Operatie Steenbreek en ontplooit allerlei initiatieven hiervoor. Kijk voor meer informatie op
www.operatiesteenbreek.nl/groningen

‘‘Een geveltuin op maat
voor een groene
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Waarom zou je
een geveltuin
aanleggen?

2 | Ze verfraaien de omgeving
Geveltuinen geven kleur aan de stad.
Zeker in straten zonder bomen, zorgen
ze voor een fleuriger beeld. Ze maken de
seizoenen ook voelbaar. Krijg jij zelf ook
geen blij gevoel als je de eerste krokussen
en narcisjes ziet verschijnen?
1 | Geveltuinen doen je goed
Onderzoek toonde aan dat uitkijken op
een groene omgeving goed is voor je
humeur en gezondheid.

3 | Ze brengen natuur in je straat
Met een geveltuin zorg je voor
meer natuur in de stad. Vogels en
insecten vinden er lekkers. De tuintjes
zijn ook erg belangrijk als rustpunt voor
dieren die op tocht zijn naar voedsel
en/of soortgenoten. Zeker kleine
beestjes hebben die echt nodig.
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7 | Ze maken je buurt gezelliger
Geveltuintjes brengen mensen
in gesprek. Als je ze samen met
je buren aanlegt, zorg je voor
nog meer gezelligheid.

6 | Ze verbeteren de waterhuishouding
Doordat er steeds meer tegels in de stad zijn en de buien steeds
zwaarder worden kan het riool het water niet aan waardoor wateroverlast op straat en in kelders ontstaat, maar ook het ongezuiverde rioolwater overstroomt in vijvers en vaarten. Door minder verharding help je
dat een beetje te voorkomen, wat ook ten goede komt aan
het grondwater ons toekomstige drinkwater.

4 | Ze beschermen je gevel
Gevelplanten beschermen je huis tegen weer en wind. In de winter
zorgen bladhoudende klimplanten ervoor dat de muur niet te sterk
afkoelt. In de zomer houdt de geveltuin de muur koel.

Maar ehhhh hoe zit dat nu met het
groeien van de wortels?
Dat is toch slecht voor mijn muren?
Tegen stevige muren kunnen
gevelplanten geen kwaad.
De hechtworteltjes zullen niet
in de muur dringen. Maar bij een
oude muur met scheuren en
barsten, zet je beter geen
hechtende klimplant. De wortels
of stengels kunnen in de barstjes
binnendringen en de muur verder
beschadigen. Je kunt wel een
andere plant kiezen die tegen
een goede klimhulp groeit.

5 | Ze verbeteren het klimaat
en de luchtkwaliteit
Wist je dat het in de zomer warmer is in de stad dan op het platteland?
Dat komt doordat stenen en asfalt veel zonlicht absorberen en
weinig verdampen. Planten doen het omgekeerde: zij koelen de stad af.
Ook je geveltuin helpt daaraan mee. Planten produceren ook zuurstof en
filteren fijnstof. Zo verbeteren ze de luchtkwaliteit.
Goed om ze bij de deur te hebben, niet?

