
Groene gevels
Minder grijs, meer groen



Gezocht: inwoners met groene vingers.

De stad gaat voor groenere straten en daar werken 
we hard aan. Ook u kunt een handje helpen. Het 
enige wat u nodig hebt, is groene vingers en dit 
handige boekje vol ideeën om zelf mee aan de slag 
te gaan.

Hebt u al gehoord van ondersteboven tuinieren, 
plantzakjes en een pallettentuintje?  Droomt u van 
mooie klimplanten aan uw gevel? Wilt u fruit van de 
gevel plukken? Lees dan zeker verder. 

In dit boekje krijgt u alle informatie om zelf aan de 
slag te gaan, van tips over de plantenkeuze tot en met 
de aanleg en het onderhoud. 

Durft u er niet goed alleen aan beginnen? 
Verzamel enkele buren die bereid zijn de handen uit de 
mouwen te steken voor een groenere buurt en leg uw 
plannen voor aan Opsinjoren. Ze bekijken samen met 
u wat mogelijk is en helpen uw ideeën te realiseren. 
Het EcoHuis zorgt voor inhoudelijke begeleiding.
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In dit boekje vindt u ideeën en informatie over:

PLANTEN IN BAKKEN

Fleurige voorbeelden

PLANTEN IN ZAKKEN

Doe het zelf - plantzakjes maken

Patronen voor plantzakjes

EEN PALLETTENTUIN

Doe het zelf - pallettenuintje

ONDERSTEBOVEN TUINEREN

Doe het zelf - én ondersteboven

Doe het zelf - Een hangpot met waterreservoir

GEVELTUIN
Het hoe en waarom van geveltuin?

Een tuin om van te smullen

Een insectenvriendeijke geveltuin

Hoe begint u aan een geveltuin

De goede plantkeuze maken

Een geveltuin in de zon

Een geveltuin in de (half)schaduw

De juiste klimhulp kiezen
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VASTE PLANTEN OP UW VENSTERBANK

Een bloembak kan niet alleen gevuld worden met eenjarige plantjes. Eenjarige 
planten sterven op het einde van het seizoen af. Met meerjarige, vaste planten 
hebt u langer plezier: 

• De planten gaan jaren mee.
• Groenblijvende vaste planten sieren uw vensterbank ook in de winter.
• Veel vaste planten hebben een mooie vorm en speciale blaadjes.
•  Ze zijn goed voor de biodiversiteit. Meerjarigen hebben vaak bloemen 

met veel nectar en dragen zo bij tot leven in de stad. De meeste eenjarige 
bloemen produceren geen nectar. 

WELKE VASTE PLANTEN ZIJN GESCHIKT VOOR BAKKEN?

In een bak hebben planten weinig grond. Kies daarom voor vaste planten die 
tegen droogte kunnen, niet sterk woekeren of diep wortelen. Op de volgende 
pagina vindt u enkele geschikte planten. 
Een vaste plant bloeit nooit heel de zomer. Wilt u toch een hele zomer lang 
bloemen? Combineer dan vaste planten met fleurige eenjarige plantjes of 
bloembollen. Kies liever niet voor meerjarigen die elkaar opvolgen in de bloei, 
omdat uw bloembak dan nooit in volle pracht staat.

Tip //  Maak een bloembak voor de zomer en een voor de winter.

WAAR MOET IK NOG OP LETTEN?

Kies een bak die minstens 30 cm diep is. De plantjes moeten erin overwinteren, 
gun hen dus voldoende plaats en aarde. 

Om te voorkomen dat uw plantjes na een hevige regenval verdrinken, maakt 
u best een gaatje onderaan. Het is niet de bedoeling dat al het water snel 
wegloopt. Om voldoende water in de bak te houden, kunt u onderaan scherven 
of een laag van 3 cm kleikorrels leggen. 

Als u vaste kruiden of vetplantjes zet, moet u geen compost gebruiken. Voor 
andere planten mag u wel wat compost met de potgrond mengen. 
Af en toe bemesten doet uw planten goed.

Tip //  Maak uw bloembakken vast aan uw dorpel of gevel, dan zijn ze veiliger en 
bent u dieven te snel af. 

PLANTEN IN BAKKEN

06 07PLANTEN IN BAKKEN / VASTE PLANTEN OF MEERJARIGEN?

potgrond en een
laagje hydrokorrels

min. 20 cm

min. 40 cm

30 - 40 cm

Een bloembak op uw vensterbank is de meest eenvoudige manier om uw 
gevel op te fleuren. Ook op deze manier helpt u de stad groener te maken.
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PLANTEN VOOR DE (HALF)SCHADUW

Deze planten vragen minder dan vijf uur zon per dag.

Zomerbak: Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) eetbaar, groenblijvend  
Karpatenklokje (Campanula carpatica)  blauw-paarse bloempjes 
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) licht overhangend

Vier seizoenen bak: Vrouwenmantel (Alchemilla mollis) grijsgroene blaadjes 
Akelei (Aquillegia vulgaris) elegante lentebloem

Winterbak: Kleine maagdenpalm (Vinca minor) groenblijvend  
Kerstroos (Helleborus niger) groenblijvend 
Kleinbladerige klimop (Hedera helix ‘Baltica’) groenblijvend, hangt

Tip // Bevallen deze voorbeelden u? Neem deze plantenlijst mee naar uw bloemist of 
tuincentrum. U hoeft dan alleen nog te letten op de standplaats. Op de website van 
het EcoHuis vindt u nog meer geschikte planten voor in bloembakken.

ENKELE MOOIE COMBINATIES

PLANTEN VOOR ZONNIGE PLEKKEN
 

Deze planten vragen meer dan vijf uur zon per dag.

Zomerbak: Tijm (Thymus pulegioides) groenblijvend, eetbaar
Grote brunel (Prunella  grandiflora) bijenplant, licht overhangend  
Siersalie (Salvia nemorosa ‘Rosewein’) vlinderplant, decoratief

Zomerbak: Lavendel (Laundula angustifolia) groenblijvend, elegant 
Meisjesogen (Coreopsis grandiflora ‘Sternalter’) bloeit de hele zomer lang

Zomerbak: Engels gras (Armeria maritima) groenblijvend, elegant 
Bloedooievaarsbek (Geranium sangineum)  verdraagt droogte 
Perzikbladklokje (Campanula persicifolia) lange bloeitijd.



kiwibes

vruchten kiwibes

druivelaar - tomaat

leipeer - Oost-Indische kers

MAAK UW EIGEN PLANTZAKJES

Een nieuwe trend is tuinieren in zakken. Een plantzak is een leuk en 
gemakkelijk alternatief voor een pot. Vouw de plantzak open, strooi de aarde 
erin, plaats de plant en klaar! 

De zakken zijn lichter dan potten en dus eenvoudig verplaatsbaar.
Ook leuk zijn kruidenzakjes of plantzakjes met eetbare plantjes.
In de zomer hangt u ze buiten om de muur op te fleuren, in de winter binnen in 
de keuken. Zo hebt u altijd verse kruiden.

ENKELE VOORDELEN 

• gemakkelijk te verplaatsen
• kunnen zowel hangen als staan
• goedkoper dan vaste potten
•  de zak kan ‘meegroeien’ met de plant door hem steeds een beetje verder af 

te rollen
• opvouwbaar in de winter
• kan mee in de wasmachine

Tip // Plooi de randen van de groeizak enkele keren om. Zo kunt u de zak laten 
‘meegroeien’ met de plant. Rol de zak wat verder af telkens als de plant groter 
wordt. Voeg bij het afrollen ook wat nieuwe aarde toe. Zo moet u niet onnodig 
verpotten en houdt u de plant gezond. 

Weetje // Stof of jute zijn minder duurzaam dan steen. Om slijtage te 
voorkomen kunt u het best een binnenzak gebruiken uit worteldoek.
Zo gaat uw zak langer mee en blijft hij ook veel mooier.
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PLANTEN IN ZAKKEN
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DOE HET ZELF //  PLANTZAKJES MAKEN

BENODIGDHEDEN 

•	 een	lap	stof	of	jute,	een	oude	aardappelzak,	tafelkleed...
•	 een	zakkenstopnaald	of	dikke	naald
•	 een	bol	koord	of	ruw	dik	garen
•	 potgrond	met	een	beetje	organische	mest
•	 een	lap	worteldoek	of	zeildoek
•	 een	houten	balkje	om	de	zakjes	op	te	hangen

Gereedschap // naald, schaar, bevestigingsmateriaal, gieter

HANDLEIDING 

Kies een van de drie patronen op de volgende pagina’s.

1.  Teken het gekozen patroon op de stof voor de plantzak. Knip 
voorzichtig het patroon uit de stof. De afgeknipte kantjes kunt u het 
best omboorden en even vaststikken om uitrafelen te voorkomen.

2.  Knip op de aangeduide plaats een ronde opening die straks het 
plantgat zal worden. Ook hier kunt u best de rand omboorden.

3.        Naai de plantzak met een fijne steek op de stippellijntjes zoals 
aangeduid op het patroon. Wilt u later geen garen zien langs de 
buitenzijde van uw plantzak, werk dan binnenstebuiten. 

4.  Herhaal dit proces voor de binnenzakjes uit worteldoek of zeildoek. 
Let erop dat u deze kleiner maakt dan de plantzak zelf en voorkom 
ook hier uitrafelen van de stof.

5.  Leg de plantzak horizontaal en plaats het binnenzakje. In de zoom 
bovenaan schuift u een houten draagbalk. Met deze lat kunt u de zak 
gemakkelijker ophangen. Vul nu de binnenzak met potgrond.

6.    Kies enkele leuke plantjes en plant ze in uw zakje. 
     Zorg voor voldoende potgrond, zodat de planten niet wegzakken.

Als u koos voor een dubbel plantgat, plaats dan eerst de plant 
bovenaan en snij daarna voorzichtig een gleuf in de binnenzak 
onderaan bij het plantgat. Plant daar uw tweede plantje. 
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1bstof binnenzakje groeizak = 2x 

1b’stof binnenzakje groeizak = 2x 
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30cm
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1bstof binnenzakje groeizak = 1b’stof binnenzakje groeizak = 
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DOE HET ZELF //  PATRONEN GROEIZAKJE

EN VOOR DE DURVERS //  EEN DUBBEL GROEIZAKJE
... met twee zakjes

... met twee plantgaten

PLANTEN IN ZAKKEN / MAAK UW EIGEN PLANTZAKJES14 15PLANTEN IN ZAKKEN / DOE HET ZELF - PATRONEN
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Pallettentuintje op het balkon of terras.

Pallettentuintje met eetbare plantjes.

Pallettentuintje in de EcoHuistuin.

MAAK UW EIGEN PALLETTENTUINTJE

Hebt u weinig plaats maar wel een kale muur? 
Haal dan uw groene vingers boven en maak een pallettentuin.

Met enkele plantjes en wat aarde tovert u een oude pallet om 
tot een heuse verticale tuin! U hebt maar weinig ruimte nodig
om te kunnen genieten van een prachtige groene wand. 
Al wat u nodig hebt, is een pallet en een beetje geduld.

Een pallettentuintje is ook heel gemakkelijk, u hebt geen last van 
onkruid en de wortels van de plantjes houden de aarde mooi vast.  
Al snel zullen ze de pallet volledig bedekken. U kunt ook eetbare 
plantjes of kruiden gebruiken.

ENKELE VOORDELEN //

• minder werk: geen last van onkruid, weinig onderhoud
• neemt weinig ruimte in beslag
• gratis recyclage van een oude pallet
•  kan ook wanneer u in een flat met een klein balkon of terras 

woont

Tip // Laat de pallet enkele weken horizontaal liggen, en plaats 
het langzaam en in stappen rechtop. Zo krijgen de plantjes telkens 
voldoende tijd om naar het licht te groeien. 

Weetje // Als het regent, worden de aarde en de pallet veel 
zwaarder. Veranker de pallet dan ook stevig. Plaats de pallet zo 
zuidelijk mogelijk.

16 17EEN PALLETTENTUIN / MAAK UW EIGEN PALLETTENTUINTJE

EEN PALLETTENTUIN



DOE HET ZELF //  EEN PALLETTENTUINTJE

BENODIGDHEDEN 

•	 een	oude,	dubbelzijdige	pallet	(met	boven-	en	onderkant)
•	 worteldoek	of	zeildoek
•	 twee	grote	zakken	potgrond	of	teeltaarde
•	 eventueel	organische	mest
•	 een	mooi	aantal	vaste	planten	of	kruiden

Gereedschap // druknietmachine of hamer en krammen, schaar, borsteltje, beetje 

schuurpapier, bevestigingsmateriaal, gieter

HANDLEIDING 

1.  Maak het hout langs de zijkanten van de pallet glad met 
schuurpapier. Span de worteldoek rond de achterkant, de zijkanten 
en de onderkant van het pallet. Laat de bovenkant en voorkant vrij. 
Knip de worteldoek enkele centimeters breder uit.

2.  Niet of timmer de worteldoek stevig vast langs de rand en 
dwarsbalken en verstevig extra waar mogelijk. Plooi de randen van 
de worteldoek dubbel om uitrafelen te voorkomen.

3.  Plaats de pallet zo dicht mogelijk bij zijn definitieve plek en vul  de 
gaten volledig op met de potgrond en een weinig mest.

 U kunt een borsteltje gebruiken om de aarde beter te verdelen.
 
4.  Leg de pallet horizontaal en plaats de plantjes die bovenaan 

moeten komen. Zet de plantjes zo dicht mogelijk bij elkaar en wissel 
verschillende soorten af voor een mooier resultaat.

5.  Verdeel de plantjes over de verschillende plantgaten. Laat geen 
ruimte over tussen de plantjes. Zet ze zo dicht mogelijk bij elkaar, zo 
voorkomt u dat er later zand uit valt. Geef alles water.

6.  Na enkele weken kunt u de pallet langzaam rechtop zetten. Doe dit 
in verschillende stappen en met geduld; pas dan krijgt u de sterkste 
planten en het mooiste resultaat. 

Vergeet niet het pallettentuintje te verankeren aan de muur en de 
plantjes tijdig water te geven.

18 47
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Wilt u graag groenten telen zonder dat kostbare zonnige plekje op 
uw terras te verliezen? Dan bent u vast helemaal ondersteboven van 
ondersteboven tuinieren. 

Dankzij de hangende planten verliest u geen plaats op balkon of terras. 
U hebt geen stokken nodig om de planten te steunen en u hebt ook geen 
problemen met onkruid.
Het onderhoud is erg gemakkelijk, u moet enkel tijdig water geven langs de 
opening bovenaan. Indien u wilt, kunt u bovenaan ook plantjes of bloemen 
zetten. Zo benut u de hangpot optimaal.
Hangende planten veranderen uw balkon of terras in een hangend tuintje 
en de bloempotten zijn bovendien leuke blikvangers voor voorbijgangers.

ENKELE VOORDELEN //

• minder werk: geen onkruid, geen ondersteuning nodig
• de planten of vruchten hangen op de gewenste (oog)hoogte
• u hoeft zich niet te bukken
• geen last van bodemziektes of schimmels
• groenten kweken kan ook wanneer u in een flat met een klein balkon 

of terras woont
• het is trendy, creatief en vernieuwend
• het is gewoon veel leuker!

ENKELE GESCHIKTE PLANTEN //

Tomaat, paprika, peper, cherry tomaat, kerstomaat, aubergine,...

50 51

ONDERSTEBOVEN TUINIEREN

ONDERSTEBOVEN 
TUINIEREN

20 21ONDERSTEBOVEN  TUINIEREN / WAAROM ONDERSTEBOVEN?
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DOE HET ZELF //  ÉN ONDERSTEBOVEN

BENODIGDHEDEN 

•	 een	oude	emmer	of	diepe	(hang)bloempot
•	 een	jonge	tomatenplant	(of	paprika,	peper...)
•	 potgrond	met	een	beetje	organische	mest
•	 een	stukje	worteldoek	of	zeildoek	-	zelfde	formaat	pot
•	 koord	of	ketting	en	oogvijs	voor	het	ophangsysteem	

Gereedschap // boormachine, schaar, bevestigingsmateriaal, gieter

HANDLEIDING 

1.  Verzamel al het materiaal. Maak met een boor vier even ver van 
elkaar verwijderde gaatjes net onder de bovenste rand van de pot. 
Maak onderaan in de pot een groter gat met een doorsnede van drie 
cm.

2.  Knip vier koorden (of kettingen) van 50cm en knoop deze samen 
langs één uiteinde. Rijg de andere eindjes door de vier gemaakte 
gaatjes en knoop ze vast rondom de rand van de pot.

 Voorzie een stevige oogvijs om de plant straks op te hangen.

3.  Knip een stukje worteldoek met dezelfde omtrek als de binnenbodem 
van de pot. Leg dit doekje onderaan in de pot en knip in het midden 
een kruisje van zo’n drie cm. Dit doekje houdt de aarde tegen bij het 
water geven van de plant.

4.  Verwijder de jonge plant voorzichtig uit het kweekpotje en duw de 
wortels zachtjes door de opening in de bodem van de pot en het 
worteldoekje. Haal nu zachtjes de wortels een beetje uit elkaar, 
zodat de plant beter blijft zitten bij het vullen.

5.  Vul de pot met aarde en een beetje mest. Hang hem indien mogelijk 
al omhoog. Zo breekt u het jonge plantje niet. Tracht de plant en de 
worteldoek zo goed mogelijk op hun plaats te houden.

6.  Na het vullen rijkelijk water geven en even laten uitlekken alvorens 
de plant op zijn definitieve plaats te hangen. Voorzie een stevige 
oogvijs of haak, de pot kan erg zwaar worden. Hang de plant 
voldoende hoog en op een zonnige plek. 
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potgrond met mest

stukje worteldoek

pot of emmer

plantgat
Tip: gebruik een (klok)boor

bewateringsmat
drainagedoek of dweil
(het kan ook zonder)

waterreservoir
oude kom met gaatjes

ophangsysteem
ketting, ijzerdraad 
of koord

plant
tomaat, paprika,
peper, aubergine...
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Oosterse tomatensoep
het lievelingsrecept van Peter, 41 jaar, Borgerhout. 

Benodigdheden voor 4 personen //

Groenten ondersteboven geteeld:

1 kg tomaten
1 busseltje lente-uitjes of koriander

1 koffielepel kerriepoeder of currypasta

2 dl kokosmelk
2 blokjes groentebouillon

een snuifje peper en zout

1 klein stukje verse gember

Het gerecht //

Was alle groenten. Pel eventueel de tomaten. Snij of hak de tomaten in fijne stukjes. 

Meng ze met de kokosmelk, de twee blokjes bouillon, de fijngehakte stukjes gember 

en het kerriepoeder in een pan of wok. Breng al roerend aan de kook en laat de soep 

vervolgens vijftien minuten sudderen op een zacht vuurtje. Mix de soep en breng ze op 

smaak met peper en zout. Was de lenteuitjes en hak ze fijn ter garnering van de borden. 

53 54

DOE HET ZELF //  

Maak een hangende pot 
mét een reservoir voor 
watervoorziening. Dit is 
nog handiger: u moet niet 
de hele tijd denken aan het 
tijdig water geven!

Indien u geen 
waterreservoir gebruikt, 
kunt u bovenaan ook 
plantjes zetten. 

24 25ONDERSTEBOVEN  TUINIEREN / DOE HET ZELF - EN ONDERSTEBOVEN



26 27GEVELTUIN / STADSNATUUR VOOR DE DEUR

VAN STOEPTEGEL TOT GEVELTUIN

Kan uw straat nog wat groene rustpunten gebruiken?
Tover uw stoep dan om tot een heuse geveltuin.

Kijk eerst of uw woning voldoet aan de voorwaarden: 
om aan een gevetuin te kunnen beginnen, moet uw 
voetpad breder zijn dan 1,5 meter. Uw tuintje mag 
max. 30 cm diep zijn, maar alleen als er nog steeds 
1,50 m vrije doorgang overblijft.

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant onmiddellijk 
tegen een gevel. Het brengt kleur in de straat en maakt de sfeer 
groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis. In 
de stad Antwerpen mag u, onder bepaalde voorwaarden, geveltuintjes 
aanleggen in straten zonder voortuinen.

Weetje // Een geveltuin wordt ook een tegeltuin, gevelgroen, 
straatgeveltuintje of gevelbegroening genoemd. Op het internet en 
bij het EcoHuis vindt u uitgebreide informatie. 

Tip // Er zijn al veel geveltuinen in Antwerpen. Ga op tocht door de 
stad en laat u inspireren.

GEVELTUIN

voetpad

 min. 150 cm 
 

max 30 cm 

straat uw huis 
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ENKELE GEVELTUIN-EIGENAARS AAN HET WOORD

Johan Vandewalle woont in de Hollandstraat en is de trotse eigenaar van een 
geveltuin. Amal Bensalah wil een mediterraanse sfeer creëren aan haar gevel in 
de Selderstraat. We vroegen hen naar hun ervaringen.

HEEFT UW GEVELTUIN HET STRAATLEVEN VERANDERD?

Amal: “Absoluut, heel hard! De dag dat we de geveltuin hebben aangeplant, 
was een leuke dag met de buren. We waren met zes gezinnen en iedereen 
hielp elkaar. Toen hebben we afgesproken om een winterfeest te organiseren. 
Hilde, mijn buurvrouw, heeft het feest aangevraagd en het was heel gezellig. 
We kennen nu veel meer buren en iedereen zegt goedendag tegen elkaar. Er is 
meer solidariteit. Na het winterfeest begonnen enkele buren op te ruimen en 
veel buren kwamen spontaan naar buiten om te helpen.”

Johan: “Eerst was er veel kritiek en scepticisme rond mijn geveltuin, maar 
uiteindelijk volgden enkele buren mijn voorbeeld. Vandaag zijn er al een zestal 
geveltuintjes in onze straat.”

Tip die Johan nog wil meegeven: “Geef uw tuintje het eerste jaar zeker genoeg 
water, daarna zijn de planten vertrokken en kunt u minderen.”

ZOU U ER OPNIEUW MEE STARTEN?  WAT ZOU U ANDERS DOEN?

Johan: “Ik heb mijn tuintje aangelegd om meer biodiversiteit in de stad te 
toveren en dat zou nog veel meer mogen. 
Mijn ervaring? Plantenkeuze is heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld een 
vlinderstruik die door de jaren heen zes meter hoog is geworden. Ik vind het 
niet erg, zeker omdat het prachtige bloemen heeft en veel vlinders aantrekt. 
Maar voor mensen die niet zo graag veel onderhoud hebben, zou ik het niet 
aanbevelen. 
Een rand rond uw geveltuin is zeer praktisch voor het begieten. Eerst had ik een 
boord van houten halfpaaltjes gemaakt, maar die bleken niet duurzaam genoeg. 
Ik heb ze nu vervangen door betonnen paaltjes.”

Amal: “Zeker en vast! In de lente ga ik mijn tuintje uitbreiden met een lekker 
geurende, zuiderse klimplant. Wat ik anders zou doen? Veel buren deden vorig 
jaar niet mee omdat ze dachten dat het te veel werk zou zijn. Maar toen ze ons 
bezig zagen, kregen ze spijt dat ze niet hebben meegedaan. Dit jaar zal ik dus 
meer reclame maken bij de buren. Als ze ook een geveltuin aanleggen, zal onze 
straat nog groener en fleuriger worden.” 
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HET HOE EN WAAROM VAN EEN GEVELTUIN

dat mag niet in de stad.
  

 de planten en hun wortels kunnen de gevel beschadigen.

 een geveltuintje vraagt veel onderhoud.

 een geveltuintje kan voor een onverzorgde indruk zorgen.

een geveltuintje kan uw muren vochtig maken.

Kijk eens hoeveel verschillende planten deze geveltuin telt! Wat een 
rijke variatie.

De geveltuin bestaat uit een combinatie van groenblijvende 
klimplanten die mooi rond het raam worden geleid. 
Voor een kleurrijk totaalplaatje worden hangbloembakken en 
losstaande potten met éénjarigen gebruikt. 
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EEN GEVELTUINTJE? NEEN, DANK JE, WANT...

Integendeel, als uw stoep breed genoeg is en uw geveltuin voldoet aan 
de voorwaarden, waardeert de stad uw inzet.

Er zijn inderdaad planten die gebouwen kunnen beschadigen, maar die 
zijn niet onze plantenlijst opgenomen.

De planten die wij voorstellen zijn eerder gemakkelijk in onderhoud.

Jaarlijks twee uur aan uw onderhoudsvriendelijk geveltuintje besteden 
is genoeg voor een net uitzicht.

Ja, maar alleen wanneer uw muren nu al last hebben van opstijgend 
vocht. In dat geval begint u beter niet aan een tuin aan uw gevel. 

Weetje // Een geveltuin is vergelijkbaar met een rotsbiotoop: 
door de dakgoot blijft het er droger en de beschikbare bodem en 
ruimte beperken de groei. Maar geen nood: alle planten die u in dit 
boekje terugvindt, zijn geschikt voor deze omstandigheden.

Tip // Maak een doordachte plantenkeuze, die past bij het aantal 
uren zon op uw gevel en uw ambities inzake snoeien en gieten. Dan 
is de kans op succes meteen heel groot. Laat u in het tuincentrum 
niet verleiden door prachtige planten, maar gebruik onze gevel’proof’ 
plantenlijst. 

Tip //  Hoeveel tegels haalt u eruit? Ervaring leert ons dat  bij 
geveltuinen van slechts één tegel groot de planten veel moeite hebben 
om te groeien. Haal daarom minstens drie tegels naast elkaar weg.



VIER REDENEN OM AAN EEN GEVELTUIN TE 
BEGINNEN 

1 // Aangenamere leefomgeving
Geveltuinen maken van de stad een aangenamere plek om te 
vertoeven. Ze zijn een mooie aanvulling op de bomen en struiken in uw 
buurt.

2 // Meer groen
Een geveltuin zorgt voor meer natuur in de stad. U creëert een plekje 
waar vogels en insecten voedsel vinden of kunnen huizen. Bovendien 
zijn deze plekken erg welkom als rustpunt wanneer dieren van de 
ene groene zone naar de andere trekken. Zeker kleine beestjes zoals 
lieveheersbeestjes, bijen en vlinders maken hier dankbaar gebruik van.

3 // Verbetering van het klimaat en de luchtkwaliteit
Planten zuiveren van onze lucht. Ze produceren zuurstof en filteren fijn 
stof en uitlaatgassen. 
Hebt u al gemerkt dat het bij hittegolven warmer is in de stad dan 
op het platteland? Dit fenomeen noemen ze het ‘urban heat island’. 
Gevelplantjes helpen dit fenomeen tegen te gaan door de lucht en uw 
gevel lekker koel te houden. 

4 // Begroening is goed voor uw gevel
De planten geven een natuurlijke bescherming tegen weer en wind. 
Gevelbegroening is ook een van de meest succesvolle manieren om 
overlast door graffiti op een gevel tegen te gaan. Ook graffitispuiters 
hebben blijkbaar een zwak voor natuur.

THEMATUINTJES //

Om nog meer voordeel te halen uit uw geveltuin kunt u kiezen voor een 
eetbare of insectenvriendelijke geveltuin. Deze bijzondere geveltuinen 
zorgen voor een gevel vol leven, bonte tinten en heerlijke geuren. Lees 
hierover meer op de volgende pagina’s.

Tip // Zet op de vensterbank of balkon ook potten, dit creeërt een 
afwisselend en speels geheel.
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EEN TUIN OM VAN TE SMULLEN

Hebt u al gehoord van een eetbare geveltuin? Deze tuin fleurt niet alleen 
uw muur op, maar is nog lekker ook. U weet ook precies waar uw eten 
vandaan komt en u vermijdt CO

2
-slurpende voedselkilometers. Een eetbaar 

tuintje is ideaal als u in een verkeersluwe straat woont.

Plaats kruiden bij voorkeur op de vensterbank, het balkon of terras of in 
hoge bakken.

Struiken met bessen trekken vogels aan, die voorkomen dat er te veel 
slakken in uw tegeltuin komen.

Laat dieren delen in de oogst van uw tegeltuintje. Veel dieren vinden 
in de winter moeilijk voedsel in de stad. U kunt hen helpen door 
bijvoorbeeld een deel van uw vruchten te laten hangen.

Laaghangende planten kunt u beter niet opeten: niet alle honden doen 
hun plasjes in de goot.

ENKELE GESCHIKTE EETBARE PLANTEN //

Zon // Tijm, marjolein, druivelaar, leifruitboom, lavendel.
Halfschaduw // Schaduw // Munt, doornloze braam, salie, citroenmelisse.

Tip // Snoei bessenstruiken in de winter of in het vroege voorjaar, pas 
nadat de vogels de bessen hebben opgegeten en voordat zij gaan broeden. 

Weetje // Vermijd planten die overvloedig bessen of vruchten dragen. Deze 
vruchten kunnen het voetpad vuilmaken en slipgevaar veroorzaken. Die 
planten zijn verboden op het openbaar domein. 

druivelaar 

munt

leipeer + Oost-Indische kers
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doornloze braam



STADSNATUUR VOOR DE DEUR

EEN INSECTENVRIENDELIJKE  GEVELTUIN

Houdt u van een gevel vol leven, bonte tinten en aangename geuren? Dan 
is een insectenvriendelijke tuin zeker iets voor u. Dat zijn twee vliegen in 
één klap. De insecten zorgen voor de bestuiving van uw planten en u werkt 
mee aan een grotere biodiversiteit.

Planten met veel nectar in hun bloemen zijn echte vlinderlokkers. 

Hommels en bijen komen niet alleen op nectar af, ze kiezen de bloemen 
ook op kleur. Insectenvriendelijke planten zijn daarom ook prachtig.

AANTREKKELIJKE PLANTEN VOOR VLINDERS EN BIJEN //

Zon // Lavendel, wilde hop, aster, ijzerhard, rode zonnehoed, stuikmalva, 
salie, rode spoorbloem
Halfschaduw // Wilde kamperfoelie, klimhortensia, herfstanemoon
Schaduw // Munt

Tip // Haal uitgebloeide bloemen weg, dit bevordert de nabloei. 
Hoe meer bloemen, hoe meer insecten.

Weetje // Hang een bijenhotel aan uw gevel. Hierin vinden solitaire bijen 
een beschermde nestplaats. In de stad zijn het vooral de solitaire bijen die 
voor de bestuiving van de planten zorgen. Deze bijen leven alleen en doen 
geen vlieg kwaad. Omdat ze geen kolonie moeten beschermen, zijn ze erg 
zachtaardig. Ze zullen u niet steken. U kunt dus zorgeloos genieten van hun 
schouwspel!

Rechterpagina // 1 Lavendel, 2 Vlinderstruik, 3 Mix insectenvriendelijke planten, 
4 Herfstanemoon 5 Perzikbladklokje, 6  Bijenhotel, 7 Rode spoorbloem.
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HOE BEGINT U AAN EEN GEVELTUIN? 

Voor u van start gaat, is het belangrijk om na te gaan of uw stoep en gevel 
aan de voorwaarden voldoen (zie ook pagina 27). Sommige straten hebben 
te smalle voetpaden of hebben een beschermd uitzicht. Hier is een andere 
vorm van gevelbegroening, bijvoorbeeld bloembakken op de vensterbank, 
beter geschikt.

SPELREGELS BIJ HET AANLEGGEN VAN EEN GEVELTUIN

Omdat u bij het aanleggen van een geveltuin gebruik maakt van de openbare 
weg, moet u een aantal regels volgen: 

1.  Voor u kunt starten met de aanleg van uw geveltuin, moet u een 
schriftelijke toestemming ontvangen. 

2.  Zorg ervoor dat er altijd een vlotte doorgang van minstens 1,5 meter 
breedte blijft voor voetgangers. 

3.  Plant de tuin aan binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf 
de voorgevel. 

4.  Zorg er voor dat de planten altijd binnen deze strook van 30 cm blijven en 
de vrije doorgang niet hinderen. Laat naamborden zichtbaar en denk aan 
het openhouden van de verluchting van uw woning. 

5.  De opstaande rand van de plantenstrook mag maximum 10 cm hoog zijn 
en het gebruikte materiaal mag geen scherpe randen hebben. U mag geen 
afrastering aanleggen rondom uw tegeltuin. 

6.  De toelating voor de aanleg van een geveltuin heeft altijd een tijdelijk 
karakter. In geval van openbaar nut kan de stad vragen de geveltuin te 
verwijderen, zonder recht op schadevergoeding. 

HOE VRAAGT U EEN GEVELTUIN AAN?

Voor de aanvraag gebruikt u het formulier ‘Aanvraag toelating tegeltuin’ 
van de dienst stadsontwikkeling. Deze dienst helpt u graag verder met uw 
aanvraag. Dit formulier is eenvoudig in te vullen: u moet slechts enkele foto’s 
en opmetingen maken van uw stoep en gevel. U vindt het formulier en de 
actuele regelgeving ook op www.antwerpen.be. De contactgegevens vindt u 
achteraan.

Tip // Controleer waar de leidingen van de nutsvoorzieningen het huis 
binnenkomen voor u tegels verwijdert. Leg op die plek geen geveltuintje aan.
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DE GOEDE PLANTENKEUZE MAKEN

DE LIGGING EN HET UITZICHT VAN UW GEVEL

Bepaal hoeveel uren per dag uw gevel zonlicht krijgt. Een gevel die veel zon 
krijgt, vraagt een andere beplanting dan een gevel die voornamelijk in de 
schaduw ligt. Als uw gevel meer dan vijf uur zon per dag krijgt, spreken we 
van een zonnige gevel. Krijgt hij minder dan vijf uur zon per dag? Dan staat 
uw gevel in de (half)schaduw.

Ook de indeling van uw gevel speelt een rol. De groei-eigenschappen van de 
planten moeten in verhouding zijn met de beschikbare plaats in hoogte en 
breedte van uw gevel. Zo moet u bijvoorbeeld rekening houden met lucht- of 
keldergaten die uw plantruimte beperken. 

HULP NODIG BIJ HET MAKEN VAN UW PLANTENKEUZE? //

Volg een infosessie in het EcoHuis. U vindt er ook voorbeelden van groene 
gevels. Gebruik de keuzefiches van het EcoHuis voor de selectie van uw 
planten. Laat uw buurtgroep begeleiden door Opsinjoren.

Neem contact op met het EcoHuis Antwerpen via
ecohuis@stad.antwerpen.be of 03 217 08 11.

Tip //  Het is leuk om lage beplanting te combineren met hoge planten.

Tip // Klimplanten kunt u niet enkel omhoog leiden maar ook onder of boven 
de ramen. Een passieflora onder de ramen of een bosrank boven het raam 
zorgt ervoor dat u van de speciale bloemen van dichtbij kunt genieten.
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Kijk goed naar de indeling van uw gevel en kies welke 
delen u wilt vergroenen. Dit bepaalt de vorm van uw 
toekomstige planten en de richting van de klimhulp.

Bepaal ook hoeveel tijd u wilt besteden aan onderhoud.  

Schat hoeveel zon uw gevel op een zomerdag krijgt.
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EEN GEVELTUIN IN DE ZON

ALTIJD ZOMER MET EEN ZUIDGERICHTE GEVEL

Staat uw gevel meer dan vijf uur per dag in de zon? 
Dan hebt u een zuidgerichte gevel. U hebt dan veel keuze aan geschikte gevelplanten. 

GESCHIKTE PLANTEN VOOR EEN ZONNIGE GEVELTUIN //

HOGE PLANTEN
01. Wilde hop -  (Humulus lupulus), stevige groeier voor een stuk natuur in de stad 
02. Indigostruik -  (Indigofera heterantha ‘Gerardiana’), elegante zuiderse klimheester
03. Passiebloem -  (Passiflora caerulea), exotische bloemen
04. Druivelaar - (Vitis vinifera), decoratieve en lekkere plant 
05. Leifruitboompje -  van kleine perelaar tot appelboompje, voor gevorderden 
06. Trompetbloem -  (Campsis tagliabuana (x) ‘Mme Galen’), vuuroranje bloemenpracht

HALF HOGE PLANTEN
07. Spierstruik -  (Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’), zomerpracht op kniehoogte
08. Gele alant - (Inula orientalis ‘Grandiflora’), mooi in groep
09. Venkel -  (Foeniculum vulgaris), decoratieve, landelijke plant
10. Stokroos - (Alcea rosea), perfect voor smalle gevels
11. Struikmalva -  (Lavatera ‘Barnsley’), halfheester die bloeit tot in de herfst
12. Ijzerhard - (Verbena bonariensis), bloeit tot in de herfst

LAGE PLANTEN
13. Zwenkgras -  (Festuca glauca “Elijah Blue”), goede bodembedekker
14. Meisjesogen - ( Coreopsis grandiflora ‘Sternalter’), de hele zomer gele bloempracht 
15 Siersalie - (Salvia nemorosa ‘Rosenwein’), vlinderplant
16. Rode zonnehoed -  (Echinacea purpurea), opvallende zomerbloei, zet ze in groep

    Insectenvriendelijke plant //

 Aanbevolen door Natuurpunt //

Tip // surf naar www.antwerpen.be/ecohuis voor meer info en mooie combinaties
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EEN GEVELTUIN IN DE (HALF)SCHADUW

KIES VOOR KLIMMERS EN GROENBLIJVENDE PLANTEN

Krijgt uw gevel minder dan vijf uur zon per dag? Dan spreken we van een gevel in de 
(half)schaduw. 

GESCHIKTE PLANTEN VOOR EEN GEVEL IN DE (HALF)SCHADUW //

HOGE PLANTEN
01. Kamperfoelie -  (Lonicera periclymenum L.), geurende zomerbloemen
02. Wilde bosrank - (Clematis vitalba), welriekende roomwitte bloemen, inheems
03. Kleinbladerige klimop - (Hedera helix ‘Baltica’), traaggroeiende klimopsoort
04. Doornloze braam -  (Rubus ‘Thornless Evergreen’), doornloos en decoratief
05. Klimhortensia -  (Hydrangea anomala ssp. Petiolaris), decoratieve bloemen
06. Winterjasmijn -  (Jasminum nudiflorum), winterse bloemenpracht

HALF HOGE PLANTEN
07. Geitenbaard -  (Aruncus dioicus), sterke plant met indrukwekkende bloemen 
08. Wijfjesvaren - (Athyrium filix-femina), het mooist in groep

LAGE PLANTEN
09. Bosooievaarsbek - (Geranium ‘Biokovo’), bloeit lang en zeer rijk
10. Akelei - (Aquilegia vulgaris), elegante lentebloem
11. Herfstanemoon -  (Anemone x hybrida), fleurt een donkere plek op
12. Vrouwenmantel - (Alchemilla mollis), mooie grijs-groene blaadjes
13. Kruipend zenegroen - (Ajuga reptans), mooie bodembedekker, groenblijvend
14. Munt - (Mentha spicata ‘Moroccan’),  sterke, decoratieve bodembedekker
15. Amandelwolfsmelk - (Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’), groenblijvend
16. Kerstroos - (Helleborus niger), witte voorjaarsbloemen
17. Maagdenpalm -  (Vinca minor), groenblijvend met blauwpaarse lentebloei
18. Gebroken hartjes - (Dicentra spectabilis), prachtige lenteplant

     
Insectenvriendelijke plant //   
Aanbevolen door Natuurpunt // 
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DE JUISTE KLIMHULP KIEZEN

WAAROM IS KLIMHULP NODIG

In dit boekje vindt u vooral klimmers die een klimhulp nodig hebben. 
Zelfhechtende klimklassiekers zoals de gewone klimop (Hedera helix) of 
wingerd (Parthenocissus quinquefolia) groeien zo snel dat ze alles kunnen 
overwoekeren. Ze zijn daarom vooral geschikt voor grote blinde muren. Bij 
klimplanten die een klimhulp nodig hebben, bepaalt u zelf waar de plant 
naartoe mag klimmen.

SOORTEN KLIMHULP

Kies de klimhulp die past bij de groeiwijze van uw klimplant. Bekijk vooraf hoe 
groot uw klimmer ongeveer kan worden en zorg dat uw klimhulp diezelfde 
hoogte haalt. U kunt klimplanten ook snoeien wanneer ze aan het einde van de 
klimhulp komen. Zo vormt de klimhulp ook de begrenzing van de plant en een 
‘snoeihulp’.

U kunt klimplanten ook horizontaal leiden. Voor leibomen is dit noodzakelijk, 
maar ook andere klimmers die u liever niet te hoog laat groeien, kunt u 
horizontaal leiden met bijvoorbeeld spankabels. U leidt dan best een hoofdtak 
in de gewenste hoogte en laat de zijtakken vanaf dan horizontaal afleiden. Zo 
zorgt de klimplant ook in de breedte voor groen.    

Weetje // De geschikte klimhulp(en) voor elke plant vindt u op de website van 
het EcoHuis. 

WELK MATERIAAL KIEZEN

Kies een stevige klimhulp in duurzaam materiaal. Roestvrij staal 
heeft de langste levensduur en vergt geen onderhoud. 
U kunt zelf een klimhulp maken door spanvijzen in uw gevel te 
bevestigen en hiertussen (roestvrije) kabels te spannen. 

U kunt klimhulpen ook aankopen in gespecialiseerde winkels.
Voorbeelden van klimhulpen in de handel zijn:

• Een stevige metalen draadzuil (of klimkorf) waarop uw planten 
voldoende ruimte krijgen om te klimmen. Deze draagzuil 
beschermt ook de stam van uw plant. 

• Draadmatten, op voorwaarde dat ze ver genoeg van de gevel 
zitten. 

• Hout is een natuurlijk materiaal met een kortere levensduur. 
Kies voor een stevig klimrek dat jaren meegaat. U kunt ook 
klimrekken in bamboe vinden. Bamboe is ook bijvriendelijk 
omdat solitaire bijen hun nesten maken in holle stengels.

HOE AANBRENGEN 

Breng uw klimhulp aan voor u gaat planten, zodat uw muur nog 
gemakkelijk bereikbaar is. Doe dit indien nodig met twee. 

Bevestig de klimhulp altijd op een afstand van minstens vijf cm 
van de muur. Wijnstok en trompetbloem vragen zelfs vijftien cm 
ruimte tussen muur en klimhulp. Als de klimhulp te dicht tegen de 
muur hangt, hebben ze geen ruimte om zich er rond te winden. 
De klimhulp op afstand houden van de muur kan eenvoudig door 
houten blokjes van vijf tot zeven cm dikte te gebruiken. Boor een gat 
in het blokje en steek de (lange) vijzen hierdoor. Zo blijft de klimhulp 
overal even ver van de muur en zit hij bovendien stevig vast.

Zorg dat de draagkracht voldoende is om het gewicht van een 
volwassen plant te dragen. Maak de klimhulp zodanig vast aan uw 
gevel dat ze tegen een stootje en hevige stormen kan.
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AAN DE SLAG!

HET VOORBEREIDEN VAN DE GEVELTUIN

Het najaar is voor de meeste (klim)planten het beste tijdstip om te 
verpotten maar het gaat ook tussen april en mei.

Start met het monteren van de klimhulp. Bij een klimzuil moet dit niet, die 
plaatst u nadien rondom uw klimplant.

Test uit welke plant u waar wilt zetten. Zorg voor voldoende afwisseling en 
zet lage planten voor en tussen de hogere. Zet uw planten dan met hun pot 
in een emmer water, zodat ze voldoende water kunnen opnemen.

Verwijder de nodige tegels uit de stoep en maak een opening in het zand tot 
zo’n 40 cm diep. Zorg ervoor dat het plantgat ongeveer twee keer zo groot is 
als de wortelkluit. 

Voorzie rond uw tuintje een opstaande rand van maximum tien cm, zodat 
de potgrond niet kan wegspoelen bij regen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
de straattegels die u net hebt verwijderd. Vul het plantgat gedeeltelijk met 
voorbereide teelaarde.

Weetje // Het uitgegraven zand kunt u naar het containerpark brengen.

HET AANPLANTEN VAN DE GEVELTUIN

Verwijder de plantjes voorzichtig uit de potjes door zacht tegen de zijkant te 
duwen. Maak de wortels los en plant ze op de gewenste plek. 

Zet klimplanten niet te dicht bij de muur, de grond is daar te droog. Zet de 
wortelkluit van klimplanten schuin naar de muur toe, zodat het klimstokje 
tegen de muur leunt.

Als alle planten zijn gezet, vult u het plantgat met de rest van de teelaarde. 
Duw de planten zacht aan en geef rijkelijk water.  Als de aarde zakt, kunt u 
aarde bijvullen tot de gewenste hoogte. 
De tuin kan nu beginnen groeien. Vergeet het voetpad niet te vegen als u 
klaar bent.

Checklist boodschappenlijstje:- teelaarde en mest- bevestigingsmateriaal voor de klimplanten
- de gekozen planten- materiaal voor de rand van het plantgat

Materiaal:

- emmer water

- (tuin)gereedschap

- spade en enkele zakken
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ONDERHOUD VAN UW GEVELTUIN

OPTIMALE VERZORGING VAN UW GEVELTUINTJE

1. Een geveltuin blijft vaak droog omdat gevel en dakgoot het regenwater 
tegenhouden en de stoep meestal afhelt. Geef de planten daarom, zeker 
in het eerste jaar, regelmatig water, ook wanneer het heeft geregend. 
Gebruik hiervoor zo veel mogelijk regenwater of het spoelwater van uw 
groenten. Zo bespaart u meteen op leidingwater. 

2. Zorg de eerste jaren voor een goede bescherming van uw tegeltuintje. 
Door hondenplasjes kunnen jonge planten afsterven.

3. Maak de groeiende klimplant regelmatig terug vast aan de klimhulp. Zo 
groeit hij beter. Meer info over klimhulpen vindt u op pagina 46.

4. Probeer de planten zoveel mogelijk hun natuurlijke gang te laten gaan. 
Vogels houden van dichte struiken en (nuttige) insecten overwinteren 
tussen dode blaadjes en takken. Zorg wel dat uw tegeltuin de vrije 
doorgang niet hindert. Snoei overhangende takken en houd klimplanten 
weg van het huis van uw buren, uit goten, voor ramen en van 
dakpannen. 

5. Snoei lentebloeiers na de bloei zodat u de knoppen niet wegknipt. 
Zomerbloeiers snoeit u in het voorjaar dan krijgen ze meer knoppen.

6. Planten putten de bodem uit. Breng daarom jaarlijks een laagje aan van 
2 cm compost.  Het verrijkt de bodem met organisch materiaal, het gaat 
verdamping tegen en het beschermt de wortels tegen koude. Meer info 
over compostgebruik vindt u op pagina 52.

7. Oudere planten hebben af en toe wat bemesting nodig. Gebruik geen 
kunstmest maar gedroogde dierlijke mest. Bemest niet te veel, anders 
groeien de planten te hard, waardoor ze verzwakken en vatbaarder zijn 
voor plagen.

8. Ga plagen niet meteen te lijf met pesticiden.  Er zijn tal van natuurlijke 
middeltjes die even goed werken.  Kijk op www.zonderisgezonder.be voor 
ideeën.

9. Ook de stoep is belangrijk in het totaalplaatje. Uw geveltuin wordt 
mooier als u regelmatig uw stoep poetst met water.  Gebruik zeker geen 
bleekwater want hier kunnen planten niet tegen.  

En vooral... geniet van uw geveltuintje!
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COMPOSTEREN

Compost is een bodemverbeteraar dankzij de grote hoeveelheid stabiele 
organische stof. Door compost met tuingrond te mengen verbetert u ook de 
waterhuishouding en de structuur van de bodem. Hierdoor geeft u de ideale 
omstandigheden aan de plant: meer vocht, genoeg zuurstof voor de wortels en 
voedsel dat langzaam vrijkomt als planten het nodig hebben. Planten zijn zo 
beter bestand tegen ziektes en plagen.  

Compost is milieuvriendelijk want het is een recyclageproduct van groente-, 
fruit- en tuinafval. Al jaren wordt in Antwerpen het groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) apart opgehaald en naar de composteringsinstallatie gebracht. Sommige 
Antwerpenaars composteren hun groenafval thuis.

Tip // Voor de aanleg van de geveltuin maakt u het best een mengeling met 
twintig procent compost. Ook voor het onderhoud achteraf bedekt u liefst de 
aarde met twee cm compost.  

ZELF COMPOSTEREN?
Dit kan en is niet eens zo moeilijk. De stad organiseert regelmatig een mini-
cursus thuiscomposteren. U kunt ook steeds raad vragen aan de Antwerpse 
compostmeesters. Voor wie geen tuin heeft, is een wormenbak een uitstekende 
manier om toch zelf te composteren.
Vraag meer info bij het EcoHuis.
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DE GROENE TIP VAN // OPSINJOREN

Maak van gevelgroen een straatactiviteit. 
Als u samen met minstens acht buren kiest voor groene gevels geeft 
Opsinjoren een duwtje in de rug bij de opstart. Opsinjoren zorgt 
voor het nodige materiaal en u staat samen met uw buren in voor 
de aanleg en het onderhoud. 

Info en inschrijven //

Bel naar Opsinjoren op het gratis nummer 0800 25 8 25.
U kunt ook online inschrijven via www.antwerpen.be/opsinjoren
Mailen naar: opsinjoren@stad.antwerpen.be

DE GROENE TIP VAN // VELT

Hebt u een klein stadstuintje, een koertje of een balkon? En wilt u 
toch graag wat groenten of kruiden kweken en zorgen voor meer 
biodiversiteit in de stad? 

Velt helpt u op weg! In onze voordrachten krijgt u volop 
inspiratie: tuinieren in potten en bakken, de kleine stadstuin, 
straatgeveltuintjes...Of kom het eerste weekend van juni een kijkje 
nemen op onze ecotuindagen.

Voor meer info //

www.velt.be

DE GROENE TIP VAN // STADSONTWIKKELING

Kies planten die beantwoorden aan uw onderhoudsambities zodat 
de vrije doorgang voor iedereen gegarandeerd blijft.

Contactgegevens //

Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen 
Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen 
tel. 03 338 6666 - fax 03 338 6788 
www.antwerpen.be
Open: alle werkdagen tussen 9 en 12 uur.

DE GROENE TIP VAN // GROENDIENST ANTWERPEN

Om u op weg te helpen met de aanleg van een geveltuin deelde de 
groendienst in het voorjaar van 2012 gratis pakketten uit om een 
geveltuintje op te zetten. 

Wilt u ook een geveltuin maar was u er niet op tijd bij? Kies dan uw 
planten zorgvuldig uit en hou er rekening mee of uw gevel in de zon 
of in de schaduw ligt. Bij het EcoHuis vindt u daar alle nodige info 
en inspriatie voor.

DE GROENE TIP VAN // ECOHUIS ANTWERPEN

Wilt u een pallettentuin maken, bloembakken met vaste planten op uw 
vensterbank zetten of een geveltuin aanleggen? Neem dan een kijkje 
in de tuin van het EcoHuis, daar vindt u verschillende inspirerende 
voorbeelden. U kunt in het EcoHuis terecht voor bijkomende informatie.  

Contactgegevens // 

Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout
tel.: 03 217 08 11
ecohuis@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/ecohuis

DE GROENE TIP VAN // NATUURPUNT

Doe-opdracht: Leg aan acht anderstaligen in het Nederlands uit hoe 
u pannenkoeken bakt. 
Verrast door het resultaat? Niet gelukt? Dan onderging u dezelfde 
moeilijkheden als al die vlinders, bijen en andere diertjes die met 
onbekende planten moeten “spreken”. Haal daarom planten uit 
Antwerpen -ook wel streekeigen genaamd- in uw (gevel)tuin! 
Geschiktere planten voor hier zult u niet vinden. De natuur dankt u 
met een wondermooie voorstelling het hele jaar door. 

Contactgegevens //
Bel naar 03 541 58 25
antwerpennoord@natuurpunt.be, www.antwerpennoord.be
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In dit boekje vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden 
voor gevelbegroening, handige tips en weetjes over tuinieren en 
originele, creatieve ideeën om zelf of samen met enkele buren aan de 
slag te gaan.

Deze brochure is een initiatief van het EcoHuis Antwerpen. Het project geveltuinen is een 
organisatie van EcoHuis Antwerpen in samenwerking met de groendienst, Opsinjoren, 
Samenlevingsopbouw, Natuurpunt en Velt.

www.antwerpen.be/ecohuis
03 217 08 11


