
Gezellige  
geveltuinen
Maak uw eigen buitenruimte 
mooier met levend groen.

Neem een geveltuin.



Gezellige  
geveltuinen

Leiden is een prachtige stad met veel 
historie en gezellige wijken en buurten, in 
het centrum en daar buiten. Als er iets te 
wensen valt, is het meer groen in de stad. 
Het ziet er fleurig uit, maar helpt ook om 
hevige regenbuien en periodes van 
droogte en hitte op te vangen. De 
gemeente investeert in groen, maar 
misschien wilt u zelf ook aan de slag? 
Bijvoorbeeld met een gezellige geveltuin 
voor uw deur.

Uw eigen stukje groen voor  
de deur
Wilt u een geveltuin aanleggen? Laat dit 
dan weten bij de gemeente. Vooraf wordt 
altijd bekeken of er voldoende ruimte is 
voor een geveltuin. De contactgegevens 
vindt u verderop in de folder. 

In de meeste gevallen is een geveltuin 
geen enkel probleem. Voorwaarde is wel 
dat gemeente en andere organisaties 
vanwege werkzaamheden bij de kabels en 
leidingen onder de grond kunnen. Als dat 
nodig is en er raken planten of bloemen 
beschadigd, dan worden die natuurlijk 
vergoed. 



Geveltuinen in de zon
Voor gevels met meer dan vijf uur zon per 
dag is er volop keus. Hoge en lage planten, 
kleurrijk, weelderig of bijvriendelijk! 

zonnehoed / 
Echinacea

ijzerhard / Verbena 
bonariensis

struikmalva / 
Lavatera

meisjesogen / 
Coreopsis

salie / Salvia stokroos / 
Alcea rosea

trompetklimmer / 
Campsis

ooievaarsbek / 
Geranium



Geveltuinen in de (half)schaduw
Voor gevels met minder dan vijf uur zon  
per dag zijn er prachtig groenblijvende 
planten of klimmers met een keur aan 
kleuren.

kamperfoelie / 
Lonicera

wilde bosrank / 
Clematis vitalba

akelei / Aquilegia zenegroen / 
Ajuga reptans

geitenbaard / 
Aruncus

vrouwenmantel / 
Alchemilla mollis

anemoon / 
Anemone

wijfjesvaren / 
Athyrium



Geveltuinen met een thema
Wilt u een geveltuin met een thema?  
U kunt denken aan bijvriendelijk, bollen, 
lavendel, rotstuintjes, éénjarige planten, 
grassen, eetbare planten of juist één tint 
bloemen.

bijvriendelijk bollen

éénjarigen grassen

lavendel sedum / rotstuin

eetbaar in een tint



De Leidse geveltuin
Een geveltuin is een strook groen bij u 
voor de deur, tegen de gevel van uw 
huis. Een soort mini-voortuin.  
Zo’n ruimte kan mooi worden opge-
vuld met planten. Staat de geveltuin 
in de volle zon of juist veel in de 
schaduw? Er is ruim keus in planten  
en bloemen. Laat u inspireren door  
de thema’s en soorten in deze folder. 

Wat doet de gemeente?
De gemeente zorgt voor het verwijde-
ren van de stoeptegels, het aanleggen 
van de rand en het aanbrengen van 
een vruchtbare laag aarde.

Wat doet u?
U kiest en koopt zelf de planten en 
bloemen voor de geveltuin. En u zorgt 
voor het onderhoud en dat de 
geveltuin er netjes bij ligt. De onder-
houdscoach van de gemeente kan u 
adviseren. Neem gerust contact met 
hem op; kijk op de achterzijde voor 
contactgegevens. 

Tip: samen aan de slag voor 
biodiverse stadsnatuur
Vraag bij het tuincentrum of de 
kweker naar gifvrije planten en 
bloemen, en het liefst biologisch. 
Daarmee zorgt u voor een gezonde 
omgeving voor bijen, vlinders en 
insecten.



Samen aan de Slag
Met het project Samen aan de Slag zorgt 
de gemeente samen met inwoners voor 
het mooier maken van de eigen buurt. 
Dat kan individueel of gezellig met de  
hele straat. U kunt bijvoorbeeld aan de 
slag met: 
• geveltuintjes 
• buurtmoestuinen
• boomspiegels 
• zwerfvuilacties
• adoptie van een afvalbak

Meer lezen? 
Kijk eens op leiden.nl/aandeslag. 



Contact
Heeft u nog vragen? Of bent u enthousiast 
en wilt u direct aan de slag met een  
geveltuin in uw straat? 

Neem contact op via aandeslag@leiden.nl 
of bel het algemene nummer van de 
gemeente Leiden 14071 en vraag naar  
de onderhoudscoach. 
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