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Geveltuinen
Groen langs gevels, muren en
schuttingen

Zwolle
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Samen maken we de
stad groener!
Lang niet iedereen die in onze stad woont heeft
een eigen tuin voor het huis. En op sommige
plekken is (bijna) geen ruimte voor bomen of ander
groen. Hoe leuk is het dan om een geveltuin aan te
leggen en zelf uw straat groener te maken?

Geveltuin
Een geveltuin is een smalle strook groen
vlak langs de gevel, muur of schutting
van uw woning. Als u daar bijvoorbeeld
één of meerdere planten neerzet krijgt
u direct een heel andere sfeer en haalt u
het groen de straat in. Ook heeft dit een
positief effect op het klimaat in uw straat.
En wie bloemen plant, trekt ook vlinders,
insecten en vogels aan. Een geveltuin
hoeft niet duur te zijn want met een
simpele zonnebloem heeft u al een
groot effect.
Spelregels
• Een geveltuin mag maximaal 45 cm
(anderhalve stoeptegel) diep zijn en
40 cm de grond in, in verband met
ondergrondse kabels en leidingen.
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Tip: Overleg ook eens met uw buren.
Misschien komt u samen op nog
leukere ideeën en ontstaat er zelfs
een geveltuinenstraat!

• Zorg voor beplanting die binnen het
plantenvak blijft. Overhangend en
stekelig groen hindert de voetgangers.
• Van de verwijderde stoeptegels kan
een opstaande rand langs de geveltuin
gemaakt worden. Zo verzakt de stoep
niet.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het
onderhoud van de geveltuin.
• De grond blijft eigendom van de
gemeente.
• Tussen de rand van de geveltuin en
de rand van de stoep moet minimaal
1.20 meter vrijgehouden worden om te
lopen.*
*Wilt u een geveltuin aanleggen en
wordt daardoor de stoep smaller
dan 1.20 meter? Meld dan eerst uw
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initiatief bij het Wijkservicepunt van
uw wijk. De wijkbeheerder komt dan
graag bij u langs om samen met u
te bekijken wat de mogelijkheden
zijn. U vindt de contactgegevens op
www.zwolle.nl/wijken of bel 14038. Als
u in de Binnenstad woont dient er altijd
eerst contact te zijn met de wijkbeheerder
voordat een geveltuin aangelegd wordt.
Dit vanwege het behoud van het specifieke
karakter van de Binnenstad.
Let op: Als u gaat verhuizen, moet u
zelf uw geveltuin weer verwijderen en
de straat herstellen, tenzij de volgende
bewoner de geveltuin van u overneemt.
Inspiratie
Inspiratie en tips over aanleg,
onderhoud en soorten kunt u opdoen
op www.zwolle.nl/geveltuinen.
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