
STEENBREEK SÚDWES
T-FRYSLÂ

N

Tegel eruit, plant erin 
Dochsto ek mei?!
Kijk op: www.sudwestfryslan.nl/steenbreek 



Ons klimaat verandert
Steeds vaker zijn er hevige regenbuien of is het een lange tijd erg warm en droog. Hevige 
regenbuien geven wateroverlast en droogte geeft schade en lage grondwaterstanden. Ook 
krijgen veel mensen last van hun gezondheid als het zolang erg warm is. 

We hebben jou nodig!
We zijn aangesloten bij de Stichting Steenbreek om samen met jou de leefomgeving te 
vergroenen. 

Wij doen als gemeente al veel om de openbare ruimte groen te maken. Maar, ongeveer 
40% van het stedelijk gebied is van inwoners! Daarom vragen wij jouw hulp. 

Hoe vergroen jij jouw buurt?
In deze folder geven we je tips over hoe je je voortuin kunt vergroenen. We willen we je 
daar ook graag bij helpen. 

Heb je geen voortuin, maar wil je toch een groenere straat? Dan is een geveltuin misschien 
een idee. Met geveltuinen ziet je straat er gelijk een stuk groener en gezelliger uit. 

Iedere tegel 
eruit telt!





Drie voordelen!
Een groene tuin heeft drie grote voordelen: 
1. De tuin kan veel water opvangen. 
2.  Het groen zorgt voor minder hitte in de zomer. 
3.  Het ziet er een stuk mooier en gezelliger uit dan grijze tegels.

Veel gedoe? Nee hoor!
Een groene tuin hoeft niet veel tijd te kosten. 
We geven je wat tips: 
  Zaai je tuin in met een bloemenmengsel. 
  Kies voor bodembedekkende en onderhoudsarme beplanting. 
  Gebruik je oude bestrating om een verhoogd plantenperk te maken. 
 Plant een klimop (Hedera) tegen een schutting. 
 Zorg voor een goede grondlaag van zo’n 30 cm. 
  Koppel je regenwater af en vang het water op in een regenton. 
 Maak een takkenril van snoeihout. 
 Ruil planten met de buurt. 
  Verder kun je op je oprit, terras of paadje naar de voordeur waterdoorlatende 

verharding leggen, zoals grind en grasbetontegels.  

Hoe vergroen 
ik mijn tuin?





Vraag jouw geveltuin aan!
Heb je geen voortuin, dan is een geveltuin misschien wat voor jou! Je kunt een aanvraag-
formulier invullen via www.sudwestfryslan.nl/steenbreek. 

Daarna nemen we contact met je op en leggen wij de geveltuin aan. Je mag dan zelf de 
planten erin zetten en onderhouden. De grond blijft eigendom van de gemeente.

Je kunt ook plantenbakken tegen je huis zetten. Dat fl eurt de straat ook op! Hiervoor 
hoef je geen aanvraag te doen.

Waar moet je rekening mee houden?

We graven de grond weg, tot 30 
cm diepte.

Geef je planten genoeg water. 

We houden 120 cm stoep over en  
maken je geveltuin 1 tot 1,5 tegel 
breed (30 tot 45 cm).

Plant er geen bomen.

Hoe leg ik een 
geveltuin aan?



 stokroos, sedum,  zonnehoed, lavendel en rozemarijn; 

 vrouwenmantel, geranium, blauwe regen en vuurdoorn; 

 klimhortensia, vingerhoedskruid, eikvaren en elfenbloem. 

Planten voor in je geveltuin
Een geveltuin kan vaak droog zijn. Kies planten die hier goed tegen kunnen. Voorbeelden zijn:  

Zonnehoed is een echte zonaanbidder 

De geranium is een halfschaduwplant 

Vingerhoedskruid houdt van schaduw 



Samen sta je sterker
Je kunt natuurlijk als enige in de straat je voortuin of gevel groener maken, maar… samen 
sta je sterker! En, samen je straat of buurt vergroenen is ook nog veel leuker. Probeer dus 
je buren enthousiast te maken om de hele straat te vergroenen.

Ook een leuk idee?!
Heb je een initiatief met je buurt of met het dorps- of stadsbelang? Dan zijn er misschien 
mogelijkheden bij het kernenfonds. Neem hierover contact op met de dorps-, stads- of 
wijkcoördinator. 





Aanmelden en meer informatie 
Geveltuin aanvragen?
Via www.sudwestfryslan.nl/steenbreek kun je 
je aanmelden voor een geveltuin. 

Heb je een vraag?
Mail naar steenbreek@sudwestfryslan.nl als je een vraagt hebt.

Op zoek naar tips?
Wil je meer lezen over hoe jij jouw tuin kunt vergroenen? 
Kijk dan eens op www.operatiesteenbreek.nl of op 
www.huisjeboompjebeter.nl. Succes! 

Bewoners van 
Hindeloopen kregen 

april 2019 een geveltuin.


