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Geveltuintjes
in ’s-Hertogenbosch



‘Geveltuintje’
Een tuin die tegen de voor- of zijgevel van de woning ligt. In deze folder 

kom je alles te weten over het aanleggen, de regels en geven we je handige  

onderhoudstips.

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN GEVELTUINTJE?

• Mijn woning grenst aan een stoep met een minimale breedte van 165 cm.

DE VOORDELEN VAN EEN GEVELTUINTJE.

• De leefomgeving wordt groener en gezonder.

• Fleurt de woning én de straat op.

• Regenwater loopt beter weg.

• Planten en bloemen trekken allerlei insecten en vogels aan.

• Het houdt minder warmte vast dan tegels/beton.

WIL JIJ EEN GEVELTUINTJE?

• Vraag je geveltuintje aan bij de gemeente via  

www.s-hertogenbosch.nl/geveltuintje 

• De grond is en blijft van de gemeente of  

de woningcorporatie

• Als je verhuist, is de nieuwe bewoner 

verantwoordelijk voor het geveltuintje.  

Stemt de nieuwe bewoner daar niet  

mee in, dan moet de stoep terug naar  

de oorspronkelijke staat

Voor het aanleggen en onderhouden van een 

geveltuintje gelden een aantal spelregels, je vindt 

ze op www.s-hertogenbosch.nl/geveltuintje

Hoe werkt het?
EEN GEVELTUINTJE AANLEGGEN

Een geveltuintje is maximaal 1,5 stoeptegel 

(45 cm) diep en niet langer dan de breedte

 van de gevel.

Hoe maak je een geveltuintje?

• Verwijder de stoeptegels. 

• Verbeter de grond.

• Plaast een randje om het geveltuintje.

Je kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen, of tegen 

betaling (€350,-) door ons een geveltuintje aan te laten 

leggen. Omdat een geveltuintje in de openbare ruimte 

ligt, moet je wel vooraf toestemming hebben. 

Vraag jouw geveltuintje aan via 

www.s-hertogenbosch.nl/geveltuintje

INRICHTING EN ONDERHOUD 

• Je zorgt zelf voor de aanschaf 

van planten en/of bloemen.

• Je zorgt zelf voor de inrichting 

en het onderhoud van het 

geveltuintje.

Wil je geen geveltuintje meer? 

Laat het ons weten via 

geveltuintje@s-hertogenbosch.nl 
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Oost, west,  
je geveltuintje  
op z’n best…

• Ligt de voorgevel van je woning op het zuiden? Kies dan voor planten/bloemen die veel 

zonlicht nodig hebben.

• Ligt de voorgevel van je woning op het noorden? Kies dan voor bijvoorbeeld 

schaduwplanten.

• Ligt de voorgevel van je woning op het westen of oosten? Dan zijn vrijwel alle planten en/of 

bloemen wel geschikt.

• Heb je vragen over specifieke planten- en/of bloemensoorten? Vraag dan meer informatie 

en extra tips bij een tuincentrum bij jou in de buurt.

NOG MEER INSPIRATIE OF (ONDERHOUDS)TIPS? 

• www.groenmetsaar.nl/geveltuintjes/

• www.deplantengids.nl

• www.mijntuin.org

• de ‘Plantenzoeker’ app.

HEB JE NOG VRAGEN?

• Stuur gerust een mailtje naar geveltuintje@s-hertogenbosch.nl Colofon

Dit is een uitgave van  

gemeente ’s-Hertogenbosch 

Uitgave 2021

http://www.groenmetsaar.nl/geveltuintjes/
http://www.deplantengids.nl
http://www.mijntuin.org
mailto:geveltuintje%40s-hertogenbosch.nl?subject=



