
GEVELTUINTJES IN
DE OOSTERPOORT

HOE ONDERHOUD JE EEN GEVELTUIN?
• Elke dag (twee minuten): kijken en eventueel water geven.

• Elke maand in het groeiseizoen (15 minuten): bijknippen en opbinden.

• Eenmaal per jaar: snoeien, bemesten en klimhulp nakijken.

• Snoei de klimplanten weg van dakgoten, verlichting of verkeersborden. 

 Laat planten niet te ver over het trottoir hangen en houd de doorgang vrij.

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Die zijn giftig voor planten en dieren.

GRATIS GEVELTUIN 
Wilt u bijdragen aan een groene straat? Vraag dan een (gratis) geveltuin aan 

bij de gemeente: www.gemeente.groningen.nl/geveltuin.

TOT SLOT: GENIETEN!
Geniet van je tuintje en van de andere tuintjes in de straat, want daar is het  

uiteindelijk om te doen. Er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Op onze 

website www.oosterpoortduurzaam.nl vind je meer kennis en inspiratie over  

groene initiatieven en duurzaamheid. 

Team Groen van Oosterpoort Duurzaam denkt graag met je mee, je kunt 

contact met ons opnemen via teamgroen@oosterpoortduurzaam.nl.

Op www.oosterpoortduurzaam.nl kun je lezen wat de werkgroep 

Oosterpoort Duurzaam verder doet. Je kunt ons ook volgen op Facebook 

of je inschrijven voor de nieuwsbrief: info@oosterpoortduurzaam.nl.
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Daar zijn veel goede redenen voor. Geveltuinen doen je goed! Bij thuiskomst verwelkomen 

tjilpende vogels en geurende bloemen je. Groen brengt rust en opgewektheid. Uitkijken op 

groen is goed voor je humeur en gezondheid.

GEVELTUINEN VERFRAAIEN DE OMGEVING
Geveltuinen geven kleur aan de stad. Zeker in straten zonder bomen,  

zorgen ze voor een fleuriger beeld. Ze maken de seizoenen voelbaar.

Krijg jij geen blij gevoel als je de eerste bloemen ziet verschijnen?

GEVELTUINEN BRENGEN DE NATUUR IN JE STRAAT
Met een geveltuin zorg je voor meer natuur in de stad. Vogels en 

insecten vinden er lekkers. Ze bouwen er een nest of vinden er een  

slaapplaats. Ook is een geveltuin belangrijk als rustpunt voor  

dieren die op zoektocht zijn naar voedsel of soortgenoten.

GEVELTUINEN BESCHERMEN JE GEVEL
Geveltuinen beschermen je huis tegen weer en wind. In de winter zorgen bladhoudende 

klimplanten ervoor dat de muur niet te sterk afkoelt. En in de zomer houdt de geveltuin 

de muur koel.

GEVELTUINEN VERBETEREN HET KLIMAAT EN DE LUCHTKWALITEIT
Stenen en asfalt absorberen veel zonlicht en weinig verdamping. Planten doen het 

omgekeerde, zij koelen de stad af. Ook een geveltuin helpt daar aan mee. Planten 

produceren immers zuurstof en filteren fijnstof. Zo verbeteren ze de luchtkwaliteit.

En... geveltuintjes maken je buurt gezelliger. Geveltuintjes brengen mensen met elkaar 

aan de praat. Het zorgt voor meer gezelligheid!

WELKE PLANTEN KIES JE VOOR JE GEVELTUIN?
• Kies één klimplant om de gevel te laten begroeien. En voor een mooi uitzicht vul je  

de rest op met lagere planten en bodembedekkers.

• Een muur op het zuiden met veel zon is warmer dan een muur op het noorden met  

veel schaduw. Kies daarom planten die geschikt zijn voor jouw gevel.

• Gebruik het liefst biologische inheemse planten, zaden en bollen zodat je 

 een gifvrije beplanting hebt voor de bijen, vlinders en andere insecten.

WAAROM EEN GEVELTUINTJE?

Voorbeelden van planten die geschikt zijn voor een muur op het noorden:

Clematis alpina, Clematis montana, bruidssluier (wel goed bijhouden), Hedera, wilde hop, 

Japanse kardinaalsmuts, klimhortensia en de doornloze Rosa Ghislaine de Feligonde en 

Rosa Zephirine Drouhin. 

Voorbeelden van planten die geschikt zijn voor een muur op het zuiden:

De hiervoor genoemde rozen doen het ook op een muur op het zuiden, net als bijna 

alle klimrozen. Ook geschikt zijn: Wisteria sinensis (= blauwe regen), trompetbloemen zoals 

Campsis radicans en Campsis x tagliabuana, Clematis flammula, Clematis viticella en de 

blauwe passiebloem(Passiflora caerulea) en de vaste lathyrus.

Sommige klimmers hebben ondersteuning nodig in de vorm van klimhulp.

Vaste beplanting voor een muur op het noorden: 

Vrouwenmantel, maagdenpalm, kruipend zenegroen, sneeuwklokjes, lievevrouwebedstro  

en maarts viooltje.

Vaste beplanting voor een muur op het zuiden:

Campanula, herfstasters, steenanjers, Verbena bonariensis(=ijzerhard), salie, marjolein  

en thijm.

HANDIGE TUINTIPS
Tip 1

Laat je tuintje het hele jaar door bloeien. Met voorjaarsbolletjes, hemelsleutel  

en winterjasmijn voor gele bloemetjes in de winter.

Tip 2

Je kunt ook kiezen voor een eetbare tuin. Kiwi, druif of braam geven veel lekkers.  

Aan de voet van deze klimplanten kun je kiezen voor salie, munt, thijm etcetera.

Tip 3

Maak je geveltuin aantrekkelijk voor vlinders, wilde bijen, vogels en tal van andere diertjes.  

Zij houden van planten met veel nectar zoals bloeiende klimop en kamperfoelie, salie,  

munt en hemelsleutel.

Tip 4

Je wilt natuurlijk niet dat een hond of kat zijn boodschap achterlaat in je tuintje. Plant  

het daarom helemaal vol, bv met bodembedekkers. Dan wordt er niets omgewoeld.

Plassende honden weer je met hartgespan (Leonurus cardiaca) en katten houden niet  

van de geur van citroenverbena en de vuurwerkplant.


