
 

 

Spelregels geveltuinen  

 

Wat is een geveltuin?  

Een geveltuin is een smalle tuin langs de gevel van een gebouw en wordt door een bewoner of 

bedrijf zelf onderhouden.  

 

Randvoorwaarden  

De gemeente is vaak eigenaar van de grond waarop een geveltuin wordt gemaakt. De gemeente is 

voorstander van geveltuinen en heeft hiervoor een aantal randvoorwaarden:  

 Een geveltuin is maximaal 45 cm breed.  

 Houd minimaal 120 cm vrije ruimte op het voetpad voor de ongehinderde doorgang van 

mensen met kinderwagens, rolstoelen, rollators en visueel gehandicapten.  

 Bewaar de stoeptegel(s) zodat deze altijd weer kan worden teruggeplaatst als u geen 

geveltuin meer wilt of als u bijvoorbeeld verhuist en de nieuwe bewoners willen geen 

geveltuin. U kunt de stoeptegel bijvoorbeeld bewaren door deze op zijn kant in te graven, 

waardoor het een opsluiting vormt voor de grond.  

 De stoeptegels blijven eigendom van de gemeente.  

 U zorgt zelf voor de aanschaf van beplanting. Houd goed rekening met de soorten beplanting. 

Klimplanten hebben soms een raster nodig. De ene plant doet het beter in de zon en een 

andere in de schaduw. Zo zijn er veel eigenschappen om rekening mee te houden.  

 U zorgt zelf voor het onderhoud van uw geveltuin. Zorg daarvoor ook voor passende 

beplanting. Bomen zijn daarin niet toegestaan. Ook grote struiken en struiken met doornen 

zijn niet toegestaan. De beplanting mag ook geen hinder veroorzaken zoals het opdrukken van 

tegels of hinderlijke overhang.  

 De grond blijft eigendom van de gemeente.  

 De grond blijft voor de gemeente en nutsbedrijven altijd bereikbaar voor werkzaamheden. Het 

kan zijn dat de gemeente of nutsbedrijven hiervoor begroeiing moeten verwijderen. Als er 

schade optreedt kan deze niet op de gemeente of de nutsbedrijven worden verhaald.  

 Goede grond is gewenst om de planten goed te laten groeien. Graaf minimaal 30 cm en 

maximaal 40 cm grond uit om te voorzien van nieuwe aarde.  

 Wees voorzichtig met het uitgraven van grond of het aanbrengen van palen e.d. Bomen, 

boomwortels, kabel en leidingen mogen niet worden beschadigd. Wanneer u schade aan 

kabels of leidingen veroorzaakt (ook een kleine beschadiging kan al aanleiding geven tot 

storing), moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente of de 

kabelbeheerder.  



 Het zicht voor verkeersdeelnemers mag niet worden belemmerd. De beplanting mag op 

zichthoeken daarom niet hoger worden dan 80 cm. 

 Openbare verlichting moet zichtbaar blijven. 

 Houd rekening met het openhouden van de gevelroosters van uw woning of gebouw. 

 De huiseigenaar moet akkoord zijn met de geveltuin. Zorg dat u vooraf altijd overlegt en 

afstemt met uw huisbaas, de woningbouwvereniging of VVE. 

 

Wilt u advies van de gemeente voor het aanleggen van een geveltuin?  

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 071 of mail naar groen@voorschoten.nl. 

groen@voorschoten.nl

