
Geveltuin

KOSTEN
voorbeeld voor aanleg en onderhoud

OMSCHRIJVING KOSTEN

BLOEMEN
PLANTEN
AANLEG 

VANAF €10  
VANAF €25 
GRATIS 

TOTAAL: VANAF €35

ONDERHOUD: 
BEWATEREN  
SNOEIEN 

ONKRUID WIEDEN

5 MIN./DAG* 
15 - 30  
MIN./MAAND 
10 MIN./WEEK*

Veel plezier met de aanleg en  
bedankt voor uw initiatief!

*VERSCHILT PER SEIZOEN

Uitleg Kosten
De kosten kunnen verschil-
len. Dit komt vooral door het 
formaat van de geveltuin. De 
vuistregel is hoe groter de 
tuin, hoe hoger de kosten. 
U kiest zelf welke planten u 
koopt en hoeveel u daaraan 
uitgeeft. Alleen dit kost u wat 
geld. De gemeente regelt:
- De aanleg,
- Het vervangen van de 
  grond, 
- Het aanleggen van de 
  oplsuitband.
De kosten voor onderhoud 
zijn voor u. 

Een geveltuin is een simpele manier 
om meer groen rondom uw huis aan te leg-
gen. Het kan zo simpel zijn als het weghalen van een 
strook tegels en hier planten neer te zetten. Een geveltuintje 
heeft een aantal voordelen: 
- Klimplanten gaan hittestress tegen,
- Bloemen verbeteren de biodiversiteit,
- Het tuintje zelf vangt water op,
- Uw straat oogt er gezelliger door.

Omschrijving

De hoeveelheid onderhoud verschilt met de beplanting. Het 
onderhoud is onkruid wieden, planten snoeien en wateren 
geven tijdens droogte. U kan de soort planten uitkiezen op de 
hoeveelheid onderhoud en natuurlijk uw eigen smaak!



Bronvermelding: 
Tekst: D.C. Bergman

Tips
• Leg samen met buren meer tuintjes in uw straat aan. Hoe 

meer tuintjes, hoe mooier! Dit heeft ook meer voordelen 
op het gebied van klimaatadaptatie (rekening houden met 
veranderingen van het weer).

• Als de gemeente de straat onderhoudt, kan uw tuintje 
beschadigen. Houd hier rekening mee!

• Onderhoud uw tuintje netjes, anders kan de gemeente het 
tuintje uiteindelijk verwijderen! 

Aanvraag via de gemeente
U kunt via de gemeente een geveltuintje aanvragen. Het aanvragen is 
simpel en kunt u op drie manieren doen via:
- De Wijklijn (14 078), 
- De Fixi-app, 
- De website van de gemeente Dordrecht  
  (www.dordrecht.nl/samenvooreenprettigebuurt).
Hier vult u een formulier in en de gemeente neemt daarna contact met 
u op over de aanleg.
De gemeente legt dan voor u een kaal tuintje aan. De gemeente haalt 
de tegels weg, vervangt de grond door tuinaarde en legt een opsluit-
band om het tuintje heen. Als dit klaar is kunt u uw planten en  
bloemen planten. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
geveltuin.


