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Tegeltuintjes! 
In dichtbebouwde wijken heeft niet iedereen een grote tuin. In sommige straten ontbreken 
zelfs voortuinen (of zijn ze zeer klein). Groen kan het straatbeeld aanzienlijk verfraaien. 
Het maakt de leefomgeving aangenamer. Maar soms is de stoep zelfs zo smal dat bomen 
geen normale kruin kunnen ontwikkelen. De oplossing: gevelbegroening met een geleerd 
woord, tegeltuintje in mensentaal. Het idee is eenvoudig: hoe meer bloemen en planten, 
hoe mooier en aangenamer de straat, zelfs al is er in die straat veel bebouwing en weinig 
groen. 

De voordelen van gevelgroen? Sommige 
gevelplanten hebben een heerlijke geur en/of 
fraaie bloemen. Allemaal maken ze de 
seizoenen door, met bloei, vruchten en 
bladeren die van kleur veranderen. En wat ze 
zeker met zich brengen, is rust en schoonheid. 
Voorts kunnen tegeltuintjes de monotonie van 
bakstenen en beton doorbreken en zo het 
verlies aan groene ruimten gedeeltelijk 
goedmaken. En dan heb je de isolerende en 
beschermende functie tegenover geluid, 
temperatuurschommelingen enzovoort nog niet 

eens in rekening gebracht. 
De mogelijkheden voor spontane gevelbegroeiingen zijn beperkt, maar het zelf 
aanbrengen ervan kan spontane vestiging van diersoorten mogelijk maken, waardoor 
meer leven in het straatbeeld wordt gebracht.  
Mag dit zomaar? Neen! 
Let wel: tegeltuintjes kunnen – jammer genoeg – niet overal. Ze staan op openbaar 
domein. En dus zijn er richtlijnen waar je rekening mee moet houden.  
Sommige gemeenten laten dit helemaal niet toe. Bij andere heb je een toelating nodig. Bij 
sommige is een eenvoudige melding voldoende. Informeer bij de milieudienst naar 
eventuele toelating of beperking! De gemeente heeft steeds het recht om tuintjes, die 
hinderend zijn voor de weggebruikers, van de stoep te verwijderen. 
Klimplanten zijn erg geschikt voor tegeltuintjes, maar verschillende vaste planten en 
bloembollen lenen zich er even goed toe.  
 

Richtlijnen 
Als een "groene gevel" aangelegd wordt op openbaar domein (tegeltuintje) zijn er een 
aantal richtlijnen waar je rekening mee moet houden:  
1. Informeer op de milieudienst of dit in je gemeente toegelaten is. Waarschijnlijk heb je 

een toelating nodig! 
2. Een veilige voetgangerszone moet gewaarborgd blijven. (In de regel is dit 1 m). 
3. Beperk de maximale breedte tot 30 cm (1 tegel). 
4. Een boord van 10 cm hoog wordt aanbevolen. 
5. De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn. Sterk gedoornde planten en 

hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten 
goed aan de gevel bevestigd worden en plantenwortels mogen noch het voetpad, 
noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen. 

6. Ook bij de aanleg mogen de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektriciteit en ander 
leidingen) niet beschadigd worden. 

7. De eigenaars van een tegeltuintje staan in voor een regelmatig onderhoud. 
8. Het voetpad moet terug in de oorspronkelijke staat gelegd kunnen worden. 
9. De gemeente heeft het recht om tuintjes die hinderend zijn voor de gebruikers van het 

voetpad te verwijderen. 


