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Geveltuintjes
Een fleurige aanblik

Panicum virgatum
Vingergras

Buddleja
Vlinderstruik

Alchemilla mollis
Vrouwenmantel

Cotoneaster horizontalis
Dwergmispel

Persicaria affinis ‘superba’
Duizendknoop

Pennisetum ‘Hameln’
Lampenpoetsersgras

Lupinus
Lupine

Geranium ‘Rozanne’
Ooievaarsbek

Parthenocissus tricuspidata
Japanse Wilde Wingerd

Centranthus ruber ‘Coccineus’
Rode Valeriaan

Salvia nemerosa ‘Ostfriesland’
Salvia

Wisteria
Blauwe regen

Coreopsis verticillata
Meisjesogen

Lavendula angustifolia
Lavendel

Passiflora caerulea
Blauwe Passiebloem
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Een geveltuintje is een smalle tuin langs de voor- of 

zijgevel van uw huis (aan de straatkant), ongeveer 

een stoeptegel breed. Voor een klimplant tegen uw 

gevel is het verwijderen van één tegel vaak al genoeg. 

Dit levert een groener straatbeeld op en zorgt er 

daarnaast voor dat regenwater beter kan wegzakken 

in de grond. 

De grond blijft openbaar en eigendom van de 

gemeente, omdat de tuintjes in de stoep worden 

aangelegd. De tuintjes worden door de gemeente 

aangelegd. U mag kiezen welke planten u in het 

tuintje wilt en u kunt advies krijgen over de  

verzorging van diverse soorten planten, het geleiden 

van klimplanten, etc.

Aanmelden
Wilt u ook een geveltuintje? Meld u dan  

aan via het aanvraagformulier op  

www.valkenswaard.nl/geveltuintjes.  

Kunt u niet reageren via het formulier,  

maar heeft u wel interesse om mee te doen?  

Stuur dan een mail met uw contactgegevens  

naar groen@valkenswaard.nl.  

Bellen kan natuurlijk ook op 040-208 35 95 met  

Ad Lavrijssen.

Spelregels
Omdat geveltuintjes in de stoep liggen en de stoep 

veel verschillende gebruikers en functies heeft, is er 

wel een aantal zaken om rekening mee te houden:

 - Maximaal anderhalve tegel (45 cm) uit de gevel. 

 - Zorg ervoor dat er altijd 1,50 meter (5 tegels) stoep 

vrij blijft. Ook als de planten breder worden dan 

het tuintje. 

 - Zet geen hekje of muurtje of potten of andere 

obstakels om het tuintje en gebruik geen cement. 

Kabels en leidingen onder de stoep moeten 

bereikbaar blijven. 

 - Zorg dat straatnaambordjes, huisnummers, 

openbare verlichting en bijbehorende kasten en 

draden zichtbaar blijven. 

 - De stoep blijft openbaar gebied (eigendom 

van gemeente Valkenswaard). Bij het leggen of 

onderhouden van kabels en leidingen of als de 

gemeente de grond weer zelf nodig heeft kan het 

zijn dat het geveltuintje verwijderd moet worden. 

 - Verwaarloosde tuintjes, of tuintjes die overlast 

geven worden verwijderd. De kosten worden bij de 

bewoner van de woning in rekening gebracht. 

 - Bij verhuizen moet u de stoep in oorspronkelijke 

staat terugbrengen. Tenzij de volgende bewoner de 

verantwoordelijkheid voor het geveltuintje van u 

overneemt.

Hoe werkt het?

Carex morrowii  
Zegge

Hedera helix ‘Arborescens’ 
Struikklimop

Liriope muscari ‘Moneymaker’ 
Leliegras

Hydrangea macrophylla 
Hortensia

Hedera hibernica
Klimop

Alcea rosea
Stokroos

Calamagrostis acutiflora 
‘Karl Foerster’ Struisriet 

Stipa tenuissima
Vedergras

Anemone hybrida 
Herfstanemoon

Skimmia japonica
Japanse Skimmia

Hedera hibernica
Klimop

Aquilegia vulgaris
Akelei

Digitalis
Vingerhoedskruid

Camelia japonica
Theeplant

Osmanthus burkwoodii
Schijnhulst

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’
Klimhortensia

Aristolochia clematis
Pijpbloem

Clematis alpina
Bosrank

Clematis montana
Bergbosrank

Pachisandra terminalis
Dikkemanskruid

Campsis radicans
Trompetbloem

Jasminum nudiflorum
Winterjasmijn

Akebia quinata
Schijnaugurk

Echinacea purpurea
Rode zonnehoed

Plantkeuze
Dit zijn de planten waar u uit kunt kiezen. Er staat bij elke plant of ze geschikt zijn 

voor de zonkant , de schaduwkant , of allebei  . Ook staat er bij als de 

plant geleiding nodig heeft .

Geveltuintjes geven een straat zonder voortuinen een fleurige aanblik. De gemeente 
Valkenswaard is trots op haar ‘groene gezicht’ en wil dat nog verder uitbreiden. Een 
mogelijkheid om meer groen in een ‘stenige’ omgeving te krijgen is door aanleg van 
geveltuintjes. Ook in uw straat willen we geveltuintjes gaan aanleggen. 


