Maak uw straat groener en gezelliger
door een geveltuin aan te leggen
U zorgt hiermee niet alleen voor meer kleur in uw straat, want een geveltuin heeft ook nog veel andere voordelen. Het is goed voor insecten als
bijen en vlinders waarmee u de biodiversiteit steunt. Ook kan regenwater
rechtstreeks in de bodem, waardoor de grond minder
verdroogt. En tot slot brengt de geveltuin verkoeling in
de zomer omdat planten de warmte opnemen en
niet weerkaatsen zoals tegels doen. Het wordt
dus prettiger zitten op straat. De Gemeente
helpt u graag bij de aanleg van een geveltuin.
Bij de afvalscheidingsstations staan nu bakfietsen en aanhangwagens voor u klaar, met spullen
die voor de aanleg van een geveltuin
nodig zijn. Hoe u die kunt lenen en wat
u allemaal krijgt voor de aanleg van een geveltuin
staat hieronder uitgelegd.

Lenen van een bakfiets of aanhangwagen voor de geveltuin
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Een bakfiets of aanhangwagen kunt u reserveren via www.utrecht.nl/geveltuin
Naast de bakfiets of aanhangwagen kunt u een schep en tegelknipper lenen.
Bij het afvalscheidingsstation kunt u potgrond krijgen (40 liter potgrond
per 30x30cm stoeptegel, maximaal 6 zakken) en opsluitbanden (1 opsluitband
per 100cm geveltuin, maximaal 4 opsluitbanden).
Zand en tegels die u uit de straat hebt gehaald, kunt u inladen en met
de geleende gereedschappen terugbrengen naar het afvalscheidingsstation.
De maximale belasting van de bakfiets is 400kg incl. bestuurder,
de aanhangwagen heeft een maximale belasting van 500kg
De bakfiets of aanhangwagen en gereedschappen moeten om 16.30u terug zijn.
Nadat u de bakfiets of aanhangwagen en gereedschappen schoon en heel
heeft ingeleverd, krijgt u de borg terug.
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Regels en extra tips voor de aanleg een geveltuin:
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Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 120cm (exclusief
stoeprand). De geveltuin mag maximaal 60cm diep zijn gemeten vanaf de gevel
van uw woning: dat zijn 2 stoeptegels.
Graaf de geveltuin uit. De geveltuin moet minimaal 30cm (maximaal 45cm) diep zijn
om planten goed te laten groeien. Dit is dieper dan u denkt.
Leg opsluitbanden aan. Een opsluitband zorgt voor de scheiding tussen de geveltuin
en de stoeptegels. Dit is nodig zodat de tegels niet wegzakken. U kunt ook
de verwijderde stoeptegels hergebruiken door deze tegels rechtop te zetten.
Vul de geveltuin met potgrond. Per 30x30cm stoeptegel is 80 liter potgrond nodig
(bij 30cm diepte). Tussentijds stampt u de grond goed aan. Vul het vak met grond tot
dezelfde hoogte als de stoep. Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters
van uw woning.
Kies planten die geschikt zijn voor de geveltuin. Bomen en grote struiken zijn
ongeschikt.
Er zijn planten die volop zon nodig hebben, andere planten kunnen ook in
de schaduw. Kijk welke planten het meest geschikt zijn voor uw geveltuin.
Kijk bijvoorbeeld op www.utrechtnatuurlijk.nl/geveltuin
De planten kunnen erin. Geef de planten genoeg ruimte, dus plant niet te veel
planten (dit staat vermeld op de kaartjes van de planten). Voordat de planten in
de grond gaan, is het zinvol om de planten met de wortels onder te dompelen in
een emmer water. Maak met uw hand een gaatje voor de plant en zet de plant erin.
Tot slot geef de planten regelmatig water en u kunt genieten van het resultaat!

Voor meer info en tips kijk op: www.utrecht.nl/geveltuin
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