
Geveltuinen

Ik wil ook een geveltuin!
Kijk of er een geschikte plek beschikbaar is. Niet elke 
straat is namelijk geschikt voor een geveltuin. Denk 
bij het kiezen van de planten aan de ligging van de 
geveltuin, de grootte en de functie van de planten. 
Bel uw gebiedsadviseur om met elkaar te kijken of en 
welke mogelijkheden er zijn.

Wie doet wat?
Wij verzorgen de kantopsluiting en eenmalig de 
aarde. De geveltuin geven wij in bruikleen, dus blijft 
eigendom van de gemeente.  Het aanleggen en 
onderhouden van de geveltuin is uw taak. Denk aan 
het verwijderen van onkruid en eventueel zwerfvuil, 
snoeien, water geven en af en toe bijmesten. 
Overleg ook even met uw buren, huisbaas of 
woningbouwvereniging. We maken hier met elkaar 
duidelijke afspraken over.

Een geveltuin is een strook planten langs een gevel. Geveltuinen geven een straat 
een groene en gezellige aanblik. Wij verzorgen de basis van de geveltuin en de 
invulling bepaalt u zelf. 

“Een vrolijk stukje groen 
voor de deur”

Ideeën voor bloemen en planten nodig? 
Kijk op de achterzijde!



Ideeën voor planten

Het is belangrijk om planten te kiezen die passen bij de ligging en functie van een geveltuin, 
hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T. 14 0172
E. info@alphenaandenrijn.nl
I. www.alphenaandenrijn.nl/doemee

Inspiratie voor de inrichting

TIP: Vraag advies aan de 
omgevingsvakman over 
welke planten geschikt zijn 
voor uw geveltuin.

Lavendel 
Lavandula cv

Hoogte: 40-60cm
Bloeitijd: jul-aug
Standplaats: 

Palmboompje 
Buxus sempervirens

Hoogte: 50-150cm
Bloeitijd: april
Standplaats: 

Hartlelie 
Hosta ‘Blue Cadet’ 

Hoogte: 50-60cm
Bloeitijd: jul-aug
Standplaats: 

Ooievaarsbek 
Geranium ‘Rozanne’

Hoogte:30-40cm
Bloeitijd: mei-nov
Standplaats:

Heeft u een leuk idee voor een geveltuin bij u in de 
straat of buurt?

Neem eerst contact op met de gebiedsadviseurs of 
omgevingsvakman van uw gebied. Zij vertellen u graag of en 

welke mogelijkheden er zijn om uw idee te realiseren.

Kijk op de website van de gemeente wie de gebiedsadviseurs 
en omgevingsvakman van uw gebied zijn of bel 14 0172. 

Kerstroos 
Helleborus niger

Hoogte: 40-60cm
Bloeitijd: jan-april
Standplaats: 

Vuurdoorn
Pyracantha  cv

Hoogte: 2-3m
Bloeitijd: mei-jun
Standplaats: 


