
Zomer
▪	 	Veldsalie (Salvia pratensis) groeit op droge kalkhoudende grond. Heeft van mei 

tot juli blauw - paarse bloemen. Wordt circa 100 cm hoog.

▪	 	Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) is verkrijgbaar in diverse kleuren en 

houdt van een schaduwrijke plaats. De tweejarige plant wordt 30 - 150 cm hoog. 

De bloemstelen bloeien van mei tot oktober.

▪	 	Zenegroen (Ajuga reptans) is een wintergroene bodembedekker. Heeft van mei 

tot oktober blauwe bloemen.

▪	 	Stokroos (Alcea rosea) is in vele kleuren verkrijgbaar en doet het goed in een 

stedelijke omgeving. Bloeit van juni tot augustus met lange bloemstengels. De 

plant houdt van een zonnige plaats.

Herfst
▪	 	Herfstaster (Aster dumosus) een winterhard plantje dat bloeit van september 

tot november met blauw - paarse bloemen.

▪	 	Bergthee (Gaultheria rocumbens) is een wintergoene plant en heeft felrode 

bessen (herfst - voorjaar). Kan gebruikt worden als bodembedekker.

▪	 	De hartlelie (Hosta) is een polvormige plant met decoratief blad. De plant is 

winterhard en staat bij voorkeur in goed doorlatende grond. Afhankelijk van de 

soort staat deze bij voorkeur op een halfschaduwrijke of lichte plaats (niet vol in 

de zon).

▪	 	Siergrassen zoals (Carex) en (Luzula) zijn afhankelijk van de soort winterhard 

en groenblijvend.

Omdat geveltuintjes op terrein van de gemeente liggen, willen we graag weten waar 

geveltuintjes zijn aangelegd. Uw geveltuin kunt u aan de gemeente doorgeven op de 

volgende manieren:

▪	 	Met de Buiten Beterapp op uw smartphone,

▪	 	Met een melding openbare ruimte via de website www.eindhoven.nl (https://

www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/melding-openbare-ruimte)

Geveltuin



Geveltuintjes 
Geveltuintjes kunnen een straat zonder voortuinen een fleurige aanblik geven. De 

gemeente Eindhoven wil als een-na groenste stad van Nederland geveltuintjes 

stimuleren. 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.

▪	 	Pas op met graven want kabels en leidingen kunnen al op 30 of 40 cm diep liggen.

▪	 	Zet geen hekje of muurtje 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.

▪	 	Een geveltuintje is een leentuintje. De stoep blijft openbaar gebied (eigendom 

van gemeente Eindhoven). Bij het leggen of onderhouden van kabels en leidingen 

kan het zijn dat het geveltuintje verwijderd moet worden. Uw investeringen wor-

den dan niet vergoed.

▪	 	Verwaarloosde tuintjes, of tuintjes die overlast geven worden verwijderd. De 

kosten worden bij de eigenaar / huurder 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 over-

neemt.

Aan de slag

1.  Verwijder de bestrating (max. 45 cm uit de gevel) en het gele zand dat eronder ligt 

(max. 30 cm diep). 

2.   Maak een rand. Bijvoorbeeld door de vrijgekomen tegels rechtop tegen de reste-

rende bestrating te zetten zodat de stoep niet verzakt.

3.  Vul het gat met zwarte aarde en planten, en uw geveltuintje is klaar.

Planten die het vaak goed doen in een geveltuintje:

 Klimplanten
▪	  Klimop (Hedera) is een groenblijvende plant. Hechtwortels kunnen sporen nala-

ten op hout of steen.

▪	 	Wilde wingerd (Parthenocissus) geeft prachtig gekleurde bladeren in de 

herfst. Hechtwortels kunnen sporen nalaten op hout of steen.

▪	 	Kamperfoelie (Lonicera) bloeit lang, geurt heerlijk en bloemen zijn mooi om te 

zien. Geliefd bij bijen.

▪	 	 Bosrank (Clematis) is een intensief bloeiende klimplant. Afhankelijk van de 

soort kunnen ze in het voor- of najaar bloeien. Een rek of spandraden waarlangs 

de plant kan klimmen is wenselijk.

▪	 	Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) is een prima struik om tegen een 

noord- of oostmuur te planten. Het is een echte winter- en voorjaarsbloeier. 

Hoogte en breedte zijn met snoeien goed te sturen.

Geliefd bij vlinders en insecten
▪	  Tijm (Thymus) heeft een aromatische geur en bloeit vanaf mei met wit tot licht-

paarse bloemetjes. De tijmblaadjes kunnen worden gebruikt in diverse gerech-

ten. Het kruid staat graag op een zonnige plek.

▪	 	Wilde Marjolein (Origanum vulgare) is een meerjarige winterharde kruidachti-

ge plant. Bloeit van juli tot september met witte of roze bloemen.

▪	  Lavendel (Lavandula) wenst een zonnige plaats. De winterharde grijs - groene 

dwergstruik bloeit van juli tot september met blauw - violette bloemen.

▪	 	Herfstaster (o.a. Aster novi-belgii of Aster novi-anglii) bloeit zoals de naam 

al doet vermoeden in de herfst. De belgii heeft licht paarse bloemen en wordt 

circa 100 cm hoog. De anglii is meer roze van kleur. Herfstasters bloeien vanaf 

augustus.

Lente
▪	  Skimmia japonica is een groenblijvende heester die het goed doet in (half-) 

schaduw. De bloemen zijn karmozijn rood.

▪	 	Vrouwenmantel (Alchemilla) heeft fraaie waaiervormige bladeren en de bloe-

men hebben een geelgroene waas (mei - juni). De plant wordt circa 20 - 50 cm 

hoog.

▪	 	Sierui (Allium) kent diverse soorten. De (Allium moly) is met zijn hoogte van 

25 - 30 cm goed toepasbaar in een geveltuin. De bloemen zijn zeer rijk en veelal 

blauw - paars van kleur.

  Denk ook eens aan het planten van bollen als sneeuwklokjes, narcissen, krokus-

sen, of tulpen. De bollen worden in het najaar geplant en zorgen voor een fleurige 

voorjaarstuin.

Geveltuintje
=
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