
Spelregels geveltuintje 

 

Algemeen 

• Vraag je geveltuintje aan bij de gemeente. De grond is en blijft eigendom van de gemeente of 

woningcorporatie. 

• Je zorgt zelf voor de aanschaf van planten en/of bloemen. 

• Je zorgt zelf voor de inrichting en het onderhoud  

• Bewaar of hergebruik de vrijgekomen stoeptegels, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat 

hersteld kan worden.  

• Als je verhuist, krijgt de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid. Stemt de nieuwe bewoner 

daar niet mee in, dan moet de stoep terug naar de oorspronkelijke staat.  

• Wil je, of een nieuwe bewoner, geen geveltuintje meer? Laat het ons weten via 

geveltuintje@s-hertogenbosch.nl  

 

Afmetingen 

• Het geveltuintje is maximaal 1,5 stoeptegel (45 cm) breed.   

• Het geveltuintje mag niet langer zijn dan de breedte van je woning.  

• Graaf niet dieper dan 25 cm i.v.m. kabels en leidingen. Graaf je met een machine? Doe dan 

vooraf een Klic-melding. Kijk voor meer informatie op www.kadaster.nl/producten/woning/klic-

melding   

• Na aanleg van het geveltuintje moet minimaal 120 cm vrije ruimte overblijven tussen het 

geveltuintje en de stoeprand (of een lantaarnpaal of verkeersbord). Dit vanwege 

rolstoelgebruikers of kinderwagens.  

 

Veiligheid 

• Plaats een opstaand randje (opsluitband) om het geveltuintje om verzakking van de stoep te 

voorkomen. Hergebruik hiervoor de verwijderde tegels of klinkers, of kies een andere lage 

rand. Het randje mag maximaal 5 cm hoog zijn. 

• Zorg ervoor dat beplanting geen overlast of veiligheidsrisico’s veroorzaakt voor voorbijgangers 

en/of buren. 

• Nutsvoorzieningen zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven. 

Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder de 

geveltuin. Zij zijn daarbij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de geveltuin. 

• Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. 

 

Straatbeeld 

• In winkelstraten, bij monumentale panden, terrassen of andere uitstallingen is het vaak niet 

mogelijk een geveltuintje aan te leggen. 

• Natuursteen of asfalt mag niet door de bewoner zelf worden opengebroken voor de 

aanleg van een geveltuintje. De gemeente legt deze geveltuintjes (tegen betaling) aan.  

• Het plaatsen van hekjes, muurtjes, bomen, breed groeiende struiken en vijvers zijn niet 

toegestaan.  

• Bij verwaarlozing of het niet naleven van de spelregels herstellen we de stoep in 

oorspronkelijke staat.  
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