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Plantenwijzer
De beste planten voor uw geveltuin
Sommige planten zijn geschikter voor uw geveltuin dan
andere. Dat hangt ook van uw situatie en wensen af.

Zon, schaduw of halfschaduw
De belangrijkste vraag als u planten kiest: vangt uw geveltuin veel zon?
Kies bij een geveltuin op het zuiden voor planten die veel zon nodig hebben.
Schaduwplanten redden het juist in een tuin op het noorden. In een tuin
op het westen of oosten voelen de meeste planten zich wel thuis.
Vraag advies bij uw tuincentrum of kijk op de plantenwijzer op
www.nijmegen.nl/geveltuinen.

Veel groen voor uw geld

Top 5 klimplanten
1. Klimroos
2. Bosrank
3. Kamperfoelie
4. Duitse pijp
5. Klimhortensia

Top 5 vaste planten
1. Lavendel
2. Ooievaarsbek

Een geveltuin is een kleine tuin. Maar met klimplanten en slingerplanten
kunt u er veel groen in krijgen. Klimplanten als klimop en wilde wingerd
hechten zich aan de muur en vinden hun eigen weg. Slingerplanten als
kamperfoelie hebben wat draad of latjes nodig om zich omheen te winden.
Een paar waarschuwingen. Bij een oude gevel met zachte voegen kan een
klimplant bestaande schade versterken. Pas op met bruidssluier en boomwurger. Die zijn vaak moeilijk in toom te houden.

Trekt vogels en insecten aan
Vogels en insecten brengen leven in uw tuin. Letterlijk en figuurlijk. Het
groen trekt meesjes, mussen en vinken aan. Insecten zorgen voor bevruchting van bloemen. Vlinders houden van lavendel en hommels zijn dol op
leeuwenbekjes en vingerhoedskruid. Maar er zijn nog veel meer planten
die goed werken. Vraag het in uw tuincentrum of kijk op de plantenwijzer.

3. Kleine maagdepalm

Natuur voor de deur
Maak uw eigen geveltuin
Planten doen wonderen voor uw straat en gevel.
Wilt u uw straat groener maken, maar heeft u
geen voortuin? Dan is een geveltuin de oplossing.
Woont u in een appartement, dan kunt u met een
geveltuin de gezamenlijke toegang verfraaien.

4. Steenbreek
5. Vrouwenmantel

Een geveltuin is makkelijk aan te leggen. Haal een paar
tegels uit de stoep, zet er planten neer en u merkt het
zelf. De straat wordt levendiger. Bloemen, vlinders en
vogels verschijnen. Buurtbewoners blijven even staan
voor een praatje. U bereikt het met uw eigen geveltuin.
Bovendien helpt een geveltuin bij een natuurlijke afvoer van regenwater, het opnemen van fijnstof en heeft
de luchtlaag tussen planten en gevel een isolerende
werking. Nog meer redenen dus om uw eigen geveltuin aan te leggen.
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In deze folder vindt u tips en regels voor de aanleg en
het onderhoud van uw eigen geveltuin. Binnen een
paar uur kan de tuin er liggen.
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Stappenplan

Spelregels

Uw geveltuin in drie stappen

Wel even hier aan denken

Lees voor u uw geveltuin maakt de tips linksonder.

Bij de aanleg van een geveltuin moet u met
een paar spelregels rekening houden.

1. Tegels weg
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Verwijder maximaal anderhalve tegel langs uw gevel. Zet de hele tegels rechtop
in de grond om een randje te maken. Gebruik de halve tegels om de gaten tussen
het randje en de stoep op te vullen.

2. Tuingrond erin
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TUIN
GROND

Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter (dat is één tegel) diep. Het zand
kan bij het gft-afval. Vul het gat met tuingrond en meng de ondergrond er een
beetje doorheen.

3. Planten maar
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Tips vóór u begint

•

•

•

•

Overleg met uw buren. Misschien
kunt u de geveltuinen op elkaar afstemmen en samen inkopen doen.
Of beter nog: misschien kunt u met
de hele straat samenwerken.
Is de stoep te smal voor een geveltuin? Of stuit u op kabels en leidingen? Gebruik dan plantenbakken
of tonnen. Of verwijder maar één
tegel en plant een klimplant.
Krijgen de planten veel zon of juist
weinig? Wilt u vogels en insecten
aantrekken? Wilt u klim-, slinger-,
lei- of vaste planten? Gebruik de
plantenwijzer op www.nijmegen.nl/
geveltuinen om uw planten te kiezen. U kunt natuurlijk ook bloemen
zaaien of zomerperkgoed planten.
Bolgewassen zoals de narcis, de tulp,
het blauwe druifje en de krokus
luiden de lente in.
Gebruik duurzame en milieuvriendelijke materialen. Geen zink, geen
koper en alleen hout met het FSCkeurmerk.

Planten die niet in een pot of container zitten, zet u een tijdje in een emmer water.
Dit doet u ook met de planten in pot, waarvan de kluit erg droog is. Na het planten
drukt u de grond goed aan en maakt deze vochtig. Heeft u klimplanten? Maak dan
een houten rekje of ijzerdraad aan de gevel vast waar ze langs kunnen groeien.
Een blauwe regen (Wisteria) vraagt een solide constructie: hiervoor is bijvoorbeeld een (gegalvaniseerde) betongaasmat geschikt of kabels met draadspanners.
In de handel zijn diverse rankensystemen verkrijgbaar.

• Bedenk eerst of uw stoep breed genoeg is voor een geveltuin. Er moet
minstens 120 centimeter ruimte zijn tussen uw geveltuin en de stoeprand
of een ander obstakel (paaltje, fietsklem, boom). In winkelstraten mag u
geen geveltuin aanleggen.

min. 250 cm

• Maak uw geveltuin niet breder dan 45 centimeter. Dat is precies anderhalve stoeptegel. Graaf niet dieper dan 30 centimeter.
• Denk na over de plantenkeuze. Neem geen planten die diep wortelen
of over de stoep gaan hangen.
• Vraag de verhuurder om toestemming. Zeker als u latjes aan de gevel
maakt of zelfhechtende klimplanten gebruikt.
• Als u verhuist moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor
de tuin op zich nemen. Breng zo nodig de stoep in oude staat terug.
• Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn
dat uw tuin in de weg ligt. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van uw geveltuin.

Onderhoud
Zo blijft uw geveltuin mooi
Een geveltuin onderhouden is eenvoudig en zinvol.
Uw tuin wordt er mooier van en uw straat dus ook.
• Geef de planten regelmatig water.
Ook als het geregend heeft kan het bij de gevel nog droog zijn.
• Snoei heesters en klimplanten.
Zeker als ze voetgangers hinderen of bij kozijnen en dakgoten komen.
• Haal uitgebloeide bloemen weg.
Dat is goed voor de groei en vaak volgt een tweede bloei.
• Bemest de tuin af en toe met goede compost.
Voor rozen is een speciale mest in de handel verkrijgbaar.
• Laat de tuin verder zijn gang gaan.
Vooral in de winter gebruiken vogels en insecten de uitgebloeide
bloemen en verdorde bladeren graag om in te schuilen en
voedsel te zoeken.
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max. 30 cm

min. 120 cm

max. 45 cm

Tips bij het onderhoud

•

Gebruik een regenton als dat kan.
Zo heeft u altijd water bij de hand.
Bovendien benut u het regenwater
dat anders nodeloos in het riool loopt.

•

Snoeien kunt u het beste doen als
het niet vriest, in de winter of het
vroege voorjaar. En natuurlijk ook
als uw planten te groot worden.

•

Laat kinderen helpen bij het verzorgen van de tuin. Daar hebben ze
vaak veel plezier in.

