
 

             

             

 

 

 

 

  



TO PLANT A GARDEN, IS TO BELIEF IN TOMORROW 
Audrey Hepburn, Belgische actrice 

STAPPENPLAN - GEVELTUIN AANLEGGEN 
 
Ben je overtuigd van de voordelen die een geveltuin met zich meebrengt en zie je groen van 
enthousiasme? Dan is het tijd om te beginnen! Dit stappenplan geeft jou alle informatie die je nodig 
hebt om je geveltuin zelf aan te leggen.  
  

Gratis geveltuin 
Lukt het je zelf niet om een geveltuin aan te leggen vanwege een krappe portemonnee of fysieke 
beperking? Laat het ons weten want wij geven de komende tijd ook 100 geveltuinen cadeau!  
Mail naar raymond@groenemorgen.org 

 
Stap 1.  Controleer of je stoep breed genoeg is 

  
De eerste stap is controleren of jouw gevel geschikt is voor een tuin. Indien de overblijvende stoep 
breder is dan 1,80 meter kun je een geveltuintje aanleggen tot 45 cm breed, dat is net zo breed als 
één of anderhalve stoeptegel. 
  

Stap 2.    Haal de benodigdheden in huis 
  
De volgende items heb je nodig: 

-  Een schep & een rubberhamer (als je die niet hebt, kun je ‘m misschien lenen van de buren) 
-       Zakken tuinaarde of potgrond (ongeveer 60 liter per meter geveltuin zie ook stap 4) 
-       Tuinplantjes ( biologisch, lees ook stap 5) 
-       Stevige vuilniszakken  
-       Een ‘before’ foto van je gevel 

  
Wanneer je de spulletjes in huis hebt is er ongeveer anderhalf uur van je tijd nodig voor deze klus.  
  

3.     Tegelwippen 
  
Nu mogen de tegels eruit! Dit is soms wat moeilijk omdat de tegels strak tegen elkaar aan liggen. 
Probeer met je schep de eerste tegel los te wrikken. Zodra de eerste eruit is gaat de rest een stuk 
makkelijker. Plaats de tegels rechtop in de grond en sla de verticale tegels tot stoepniveau de grond 
in. Zo kan regenwater de geveltuin inlopen en heb je het langste plezier van je geveltuin. 
  
Overgebleven tegels kun je opslaan in je kelder of wegbrengen naar het milieupark..  
  

4.     Zand eruit, aarde erin!  
  
Nu komt het zware werk, omdat het bouwzand onder de stoep niet geschikt is voor tuinplanten kun 
je dit het beste uitgraven tot 25 cm diep. Stop het zand in stevige vuilniszakken en breng het naar de 
milieustraat of hergebruik het om bijvoorbeeld je achtertuin op te hogen. 
  
Als het zand eruit is gehaald is het een goed moment om de stenen rand te plaatsen. Deze rand 
helpt de rest van de stoep haar stevigheid te behouden. Idealiter maak je het randje niet hoger dan 
de stoep zelf. Zo kan regenwater er makkelijk inlopen. Ook kunnen egels een kijkje in je geveltuin 
komen nemen wanneer je het randje niet te hoog maakt. 
  
Vervolgens vul je de leeg-gegraven ruimte met de tuinaarde of potgrond. Probeer duurzame keuzes 
te maken in de aanschaf van de tuinaarde, kies bij voorkeur voor biologisch. Dat bevat zeker weten 
geen gif en is beter voor de natuur & biodiversiteit. Je zult aardig wat zakken nodig hebben, ga uit 
van 60 liter tuinaarde per meter geveltuin.  
  

 

 

 

 



5.     Plantjes plaatsen 
  
Bij het kiezen van de plantjes is het goed om te realiseren hoeveel zon jouw geveltuin vangt. Ligt je 
geveltuin op het noorden dan is het beste om plantjes uit te kiezen die graag leven in de schaduw 
(bijv Longkruid, Varens, Geranium en Hosta). Heb je een tuintje op het zuiden dan zullen veel 
kruiden en bloemen het goed doen! Kies zo veel als mogelijk voor biologisch plantgoed. 
  

Natuur 
Daarbij kun je bij het maken van je keuzes ook denken aan andere bewoners van de stad, 
de dieren! Om vlinders en bijen van dienst te zijn is het van belang om nectar dragende 
planten neer te zetten (bijv Stokroos, Slangenkruid, Komkommerkuid en Herfstafster). Je 
kunt ook kiezen voor een bessenstruik waar vogels van kunnen snoepen (bijv Kamperfoelie 
of Hulst). Wat belangrijk is voor de veiligheid van al deze bezoekers is dat het plantgoed 
biologisch koopt en dat je ook geen gif gebruikt bij het onderhoud. Bij grote tuincentra vind 
je helaas nog weinig biologisch plantgoed, maar bij de volgende partijen kun je wel terecht 
voor duurzame plantjes: Stek de Stadstuinwinkel (Centrum), Stadskwekerij de Kas 
(Blijdorp), Sprinklr.co (Webshop), Rotterdamse Munt (Kop van Zuid), Botanische Tuin 
Afrikaanderplein (Feijenoord) en Tuinplanten de Jong (Lombardijen). 

 

Design 
Een geveltuin ontwerp ziet er mooi en dynamisch uit wanneer het uit meerdere lagen 
bestaat. Laag 1 bestaat uit bodembedekkers, dit zijn plantjes met veel groen die over de 
bodem groeien. Zij zorgen er onder andere voor dat de bodem niet uitdroogt (bijv 
Maagendenpalm en Ooievaarsbek). Laag 2 groeit wat hoger en kan bestaan uit kruiden of 
vaste planten met bloemen (bijv Zonnehoed, Dropplant, Wilde Marjolein). Laag 3 bestaat uit 
1 of meerdere struiken (bijv Lavendel of Rozemarijn). Struiken zorgen er onder andere voor 
dat er ook ‘s winters wat te beleven valt in je geveltuin. Wat het ontwerp van je geveltuin 
helemaal afmaakt is een klimplant (bijv Klimop of Blauwe regen)! Hiervoor plaats je een 
hekje of netje tegen je gevel waar de plant tegenaan kan groeien, uiteindelijk kan de plant 
erg groot worden en heel de voorkant van je huis versieren. 

 
Zet de plantjes eerst neer waar je ze wilt hebben, zo kun je spelen met het ontwerp voordat je ze 
definitief erin zit. Graaf dan een gat net wat groter dan de pot waar de plant in zit. Giet vast wat water 
in het gat, zet de plant er in en vul het bij met aarde. Je wilt dat het plantje net zo hoog komt te liggen 
als de rest van de grond. 
  

6.     Liefde geven  
  
De eerste paar weken zullen je plantjes regelmatig water nodig hebben. Daarna hoef je dat alleen te 
doen in periodes van droogte. Plantjes schijnen daarbij ook gebaat te zijn bij aandacht en liefde, dus 
zing bijvoorbeeld een liedje voor ze ;)  
  

7.     Foto sturen naar 1000 geveltuinen 
  
Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat en tellen jouw vers aangelegde geveltuin graag mee om zo 
de 1000 geveltuinen challenge te kunnen behalen. Stuur een mailtje raymondlandegent@gmail.com 
of tag ons op sociale media (Instagram: @1000geveltuinen) in de foto’s van je tuin. Leuk om dat nog 
eens te doen wanneer alles volop bloeit en groeit!  
  

8.     Buren enthousiasmeren  
  
Heb je na het vergroenen van jouw gevel visionaire plannen gekregen voor de rest van de straat? 
Maak dan een praatje met je buren en mobiliseer ze om ook aan de slag te gaan. Met een groepje 
bewoners kun je ook makkelijk geld aanvragen voor de kosten van de gezamenlijke aanleg. Dit kan 
onder andere bij Opzoomer Mee, vraag advies bij je wijkraad of gebiedscommissie.   
 


