Geveltuinen

In veel delen van Zaanstad kunnen de straten wel wat (extra) groen gebruiken.
Een straat vol bloemen en planten staat gezelliger. Als bewoner kun je hier zelf
aan meehelpen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een geveltuin.
Geveltuinen maken de straat en de stad
een stuk aangenamer om in te wonen.
Bovendien is het leuk om samen met je
buurtgenoten een mooie straat te maken.

Het nut van een groene straat
Behalve leuk en gezellig, zijn geveltuinen
ook heel nuttig! Door de klimaatveran
dering krijgen we vaker te maken met
veel regen in korte tijd. Daarom wordt
in veel buurten het riool aangepast.
Maar bewoners kunnen zelf ook wat
doen. Bijvoorbeeld door de aanleg van
een geveltuin. Want zo kan de grond
meer water opnemen.
Wonen in een groene straat is bovendien
gezonder. De planten nemen CO2 op,
waardoor de lucht schoner is. En als het
warm is, zorgen de planten voor
verkoeling.
Een geveltuin, wat is dat nu precies?
Het woord zegt het al: een tuin aan de
gevel! Als een woning of wooncomplex
direct aan de openbare stoep grenst,
mag er een geveltuin worden aangelegd.
Deze tuin ligt dus tegen de gevel aan en
bevindt zich op de plek van de stoep.

Een geveltuin mag niet te groot zijn en
moet op een bepaalde manier worden
aangelegd. De doorgang mag niet
worden belemmerd. Er moet minimaal
120 cm aan stoep over blijven.
De gemeente legt de geveltuin voor je
aan en kan helpen met de afvoer van
stenen en zand.
Beplanting
Een geveltuin moet vooral leuk zijn en
zorgen voor meer groen in de buurt.
Maar niet al het groen is toegestaan.
Zo mag je geen bomen planten en ook
geen doornige, snelgroeiende en giftige
planten. Bij twijfel over een plant, kun
je contact met ons opnemen via
geveltuinen@zaanstad.nl.
Ook een geveltuintje?
Lijkt het je leuk om zelf ook een gevel
tuintje aan te leggen of wil je gewoon
meer weten? Neem dan contact op via
geveltuinen@zaanstad.nl of bel een
Integraal gebiedsbeheerder van de
gemeente Zaanstad via het telefoon
nummer 14 075 (lokaal tarief).

Wist je dat het ook mogelijk is om
gemeentegroen te adopteren,
bijvoorbeeld een plantsoentje? Zie
je kansen voor een (extra) speelplek
in je buurt of wil je de grond
rondom bomen (boomspiegel) in
de straat opfleuren? Ook dat is
mogelijk! Stuur een e-mail naar
groenadoptie@zaanstad.nl.
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