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GEVELTUIN:

‘Weinig moeite, veel plezier’

‘Een geveltuin is een
groen pareltje
èn dat wat je er zelf
van maakt’

S

onja van Wieringen, woont in De Laak, is tuinen landschapsarchitect èn heeft zelf een start
gemaakt met de aanleg van een geveltuintje.
Zij is dus de aangewezen ambassadeur voor dit
fenomeen en geeft in dit artikel de tips die u nodig
heeft voor een vrolijk groenaccent voor uw eigen
voordeur.

In deelplan De Laak is gekozen voor veel water als openbare ruimte en dat zorgt voor de
speciale sfeer van een grachtenstad, met bruggen, kades, aanlegsteigers en boten, die zo
kenmerkend is voor Vathorst. Die keuze betekent automatisch dat hier minder groen te
vinden is dan in andere delen van de wijk. Daar waar minder groen in de openbare ruimte is,
kunnen geveltuintjes wel zorgen voor een groen accent in een verder waterrijke omgeving.
En het is precies dat geveltuintje waaraan bewoners veel plezier kunnen beleven.
Heeft u zin in een geveltuin en daarvoor wat inspiratie nodig? Lees dan dit artikel!
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HOE LEG JE ZO’N TUINTJE AAN?
‘Het makkelijkst is om een paar tegels uit de stoep te
halen (Tip: bewaar de tegels, ze zijn van de gemeente!) en het zand eronder weg te scheppen tot 30
cm. diep (Tip: doe het zand in een zakje en gebruik
het opnieuw voor andere zaken, niet zomaar in de
struiken gooien). De planten hebben voeding nodig,
dus het gat dat ontstaat helemaal opvullen met
potgrond. Dan de planten poten of zaaien. (Tip: geef
de planten vooral water, regen komt dikwijls niet zo
dicht tegen de gevel aan en zorgt voor onvoldoende
vocht). Gebruik geen grote struiken met stekels, dat
is voor niemand prettig’.
WELKE PLANTEN ZIJN GESCHIKT?
‘Zelf heb ik een blauwe regen geplant, die al twee
seizoenen veel plezier geeft en het prima doet. Met
spandraden kun je die helemaal om de voordeur
heen leiden bijvoorbeeld. Maar allerlei planten en
bloemen zijn geschikt; zonnebloemen, verbena, clematis montana, stokroos, lavendel, (klim)hortensia.
Het geeft naast veel plezier, ook karakter aan je huis.
Het werkt onderscheidend en het is gewoon gezellig
thuiskomen met een bloeiende en geurende plant
voor je deur. En nog een bijkomend voordeel: ’Lekker
met plantjes klooien werkt therapeutisch, je komt
helemaal tot rust’. H

WAT IS EEN GEVELTUIN EIGENLIJK?
‘Dat is een leuke vraag. Ik zie het zo’, zegt Sonja:
‘een geveltuin is geen tuin, het is niet een vast
omkaderd iets. Het is een groen pareltje èn dat wat
je er zelf van maakt! ‘Over het algemeen gaat het
om een strook van maximaal 45 cm diep die langs
de voorgevel van het huis loopt, met of zonder
opstaande rand om het tuintje af te bakenen.
In De Laak zijn de voetpaden lekker ruim en dat
biedt dus voldoende ruimte. Zorg wel dat er op de
stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1.50
meter. Maar een leuke houten pot kan ook al voor
een aangename onderbreking van de stenen zorgen.’
Het kan ook een leuke houten pot zijn, die voor een
aangename onderbreking van de stenen zorgt.’
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