
 7 Tips voor de aanleg en het onderhoud van uw geveltuin 

1. Aarde 

Je nieuwe geveltuin wordt door de gemeente gevuld met een laagje tuinaarde van ca. 18 cm. Dat is 

genoeg voor eenjarige en ander ondiep wortelende planten. Wil je struiken planten of een klimplant, 

dan is het verstandig om de geveltuin dieper uit te graven en te vullen met potgrond, want daarin zit 

standaard bemesting voor ca 6 weken. Bloeiende planten hebben in het voorjaar en in juli compost 

of mest nodig om het goed te doen. 

2. Zon of schaduw? 

Is je geveltuin aan de zon- (<6 uur) of schaduw- (>3-6 uur) kant van de straat? Houd hier rekening 

mee in de beplanting. Een plant die het naar zijn zin heeft scheelt in onderhoud en teleurstelling. 

3. Water 

Geef de planten in de eerste weken regelmatig water! Liefst voor of nadat de zon onder is. Daardoor 

worden de wortels gestimuleerd om te groeien. Gevestigde planten en diep wortelende planten 

hebben dat veel minder nodig. Beter is een paar keer veel water geven dan elke dag een beetje. In 

droge periodes is om de dag water geven een goede richtlijn. Omdat een geveltuin dicht tegen de 

gevel aan ligt, vangt deze veel minder regenwater dan een tuin. Ligt uw geveltuin onder een erker of 

balkon van de bovenburen, dan is water geven helemaal nodig. Simpele test of water nodig is: steek 

een hele vinger in de aarde en als er geen aarde aan blijft plakken dan is water nodig.  

4. Bemesten 

Aangezien de voedingslaag van aarde maar klein is, is het aan te bevelen om in het voor- en najaar bij 

te voeren met een laagje compost. Elke 6 weken bijmesten met een meststof voor bloeiende planten 

is ook aan te bevelen. In de beperkte hoeveelheid grond zijn dan de voedingsstoffen snel verbruikt of 

weggespoeld. 

5. Onderhoud 

Een handig overzicht wat er wanneer in het jaar te doen valt aan klussen in een (gevel)tuin vindt u in 

bijna alle tuinbladen of op bijvoorbeeld https://www.eigenhuisentuin.nl/tuinkalender. Wij 

organiseren ook workshops waarin u kunt leren snoeien, zaaien en planten. Deze worden 

aangekondigd in de agenda op onze website of u geeft zich op voor de maandelijkse nieuwsbrief met 

deze en nog veel meer activiteiten. 

6. Groen Gemaal 

Het project Groen Gemaal, in het huisje in het Sarphatipark, is een steunpunt voor bewoners met 

een geveltuin. De vrijwilligers van Wijkcentrum De Pijp zorgen voor openstelling van het Groen 

Gemaal. Hier kunt u terecht voor ruilen van planten en zaden, om gereedschap te lenen of voor 

snoeiadvies. Het Groen Gemaal is van dinsdag tot vrijdag open tussen 13.00 en 17.00 uur, telefoon: 

020-664 135 en https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wie-zijn-wij/groen-gemaal/. 

7. Help de wilde bij! 

Jouw geveltuin kan meehelpen aan het behoud van wilde bijen. Naast de honingbij komen in 

Nederland ruim 300 soorten wilde bijen voor; ze zijn cruciaal voor ons voedsel vanwege hun rol bij de 

bestuiving van planten, bloemen, groenten en fruit. Veel gekweekte kruisingen zien er prachtig uit 

maar bieden veel minder tot geen voedsel aan bijen, vlinders en andere nectar en stuifmeel-eters. 



Kies daarom voor voedselrijke beplanting in je geveltuin. Zo vormen we met elkaar een voedsellint 

door de stad heen. Op https://www.hellogarden.nl/welke-planten/bijen-vlinders/ of  

http://www.drachtplanten.nl/ vind je een groot aantal geschikte planten. 

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen (https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Leerstoelgroepen/Omgevingswetenschappen/Natuurbeheer-en-Plantenecologie/Welke-

planten-moet-je-inzaaien-als-je-wilde-bijen-wilt-bevorderen.htm) blijkt dat vooral algemene, 

inheemse planten van belang zijn voor onze bijen. De meest door wilde bijen bezochte 

plantensoorten zijn bijna allemaal algemeen voorkomende soorten, deels ‘onkruid’. Bijen gedijen het 

best bij een divers mengsel dat zorgt voor een goede voedselvoorziening van het vroege tot het late 

vliegseizoen van de bijen. 
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