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TOT SLOT…
• Gemeente en nutsbedrijven mogen uw geveltuin (deels)
verwijderen bij noodzakelijke werkzaamheden onder de
grond. Ondergrondse schade als gevolg van uw geveltuin
zijn voor uw rekening.
• Bij overlast wordt de geveltuin door de gemeente
verwijderd op uw kosten.
• Als u gaat verhuizen moet de straat hersteld worden tenzij
de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt.
• Voor al uw vragen en/of het sluiten van de beheerovereenkomst kunt u contact opnemen met de *gemeente
Arnhem, telefoon 0900-1809 (toets 1, lokaal tarief).

Geveltuinen

Geveltuinen

TIPS VOOR HET ONDERHOUD
• Zorg ervoor dat uw geveltuin beperkt blijft tot úw gevel.
Snoei dus regelmatig en voorkom dat planten overlast
veroorzaken. De beste periode om te snoeien is
‘s winters bij vorstvrij weer en in het vroege voorjaar.
• Klimplanten en heesters mogen niet in de dakgoot
groeien. Gebruik geen bruidsluier want deze groeit erg
hard.
• Gebruik compost om te bemesten en geen
kamerplantenmest.

stad. Geveltuinen sieren de straten waar andersoortig groen geen ruimte heeft. U kunt uw
straat mooi maken met een eigen geveltuin.
Groen maakt de leefomgeving prettiger. Het

maar brengt de natuur ook dichterbij.
Dat is belangrijk voor mens én dier. Een groene
straat is uitnodigend voor vogels en vlinders, zij
vinden hier hun voedsel en schuilplaatsen. In de
wat oudere wijken van Arnhem is vaak weinig
plek voor tuinen en bomen en kan de straat er
een beetje kaal uitzien. Toch is hier meestal wel
ruimte te vinden voor een geveltuintje met wat
bloeiende planten of struiken. Van deze smalle
strookjes groen knapt de straat enorm op.

DE EERSTE STAPPEN
Veel tijd en geld hoeft het niet te kosten. Het gaat om uw
enthousiasme en doorzettingsvermogen. Het best kunt u
even contact opnemen met uw *wijkopzichter. Met hem of
haar bespreekt u uw ideeën. Er zijn twee voorwaarden
waaraan de ruimte moet voldoen en die u van te voren kunt
checken:
• Tussen de geveltuin en eventuele obstakels (bomen,
parkeermeters, paaltjes) moet minimaal 120 cm vrije
loopruimte overblijven.
• Er mogen geen kabels en leidingen liggen.
Informatie over de exacte ligging kunt u opvragen bij Klic
(tel. 0800-00800). Graaf altijd voorzichtig, want ú bent
verantwoordelijk voor eventuele schade.
HOE NU VERDER
Informatie over ontwerp en inrichting van uw geveltuin kunt
u vinden bij hoveniers en tuincentra. Voor elke geveltuin is
wel een geschikte plant te vinden. Zodra u een duidelijk plan
heeft sluit u een beheerovereenkomst af, via uw
wijkopzichter, met de afdeling Wijkonderhoud. Hiermee
geeft u aan dat u verantwoordelijk bent en blijft voor de
tuin. Dat u haar onderhoudt en voorkomt dat ze overlast
geeft aan de gebruikers van het trottoir.
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PRAKTISCH AAN DE SLAG
• Verwijder een rij tegels of klinkers. Vanaf de gevel mag
tot 45 cm worden weggehaald (maximaal 1,5 tegel).
• Schep voorzichtig tot 30 cm diep zand uit het vak en
vervang deze door goede, voedzame tuingrond.
Straatzand bevat geen voedingsstoffen.
• Maak van de tegels die u over hebt een opstaande rand.
Een dergelijke kantopsluiting is belangrijk om verzakken
van aansluitende tegels te voorkomen. Bewaar het
overgebleven straatzand en tegels/klinkers zodat de
bestrating weer in de oorspronkelijke staat kan worden
hersteld.
• Kiest u voor klim- of slingerplanten, breng dan latwerk
of draden stevig aan op de muur. Hiervoor moet u
goedkeuring hebben van de huiseigenaar of woningstichting.
• Bomen en diepwortelende heesters zijn niet geschikt
omdat deze schade aan het riool, kabels en leidingen
kunnen veroorzaken. Zij hebben altijd meer groeiruimte
nodig dan de beschikbare 45 cm van de gevel.
• Haal de wortelkluit voor het planten voorzichtig uit de
pot. Voelt de kluit erg droog aan zet de plant dan een
tijdje in het water. Giet voor het planten water in het
plantgat. Zet de plant zo in de grond dat de wortels
helemaal bedekt zijn. Druk de grond stevig aan en geef
flink water.
• Gebruik geen beplanting met doorns en stekels zoals
rozen. Deze planten kunnen niet alleen schade aan
kleding veroorzaken maar voorbijgangers kunnen zich
er ook aan verwonden.
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Arnhem staat bekend om haar prachtige groene
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