
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANPAK PRIVÉTUINEN  

GEVEL 

TUINTJE 
 

 

Deze publicatie is onderdeel van een reeks ‘best practice’ voorbeelden vanuit ‘Een groener 

Nederland begint in je eigen tuin’ in opdracht van het Ministerie van IenW. Voor meer 

voorbeelden, klik hier.  

https://groenehuisvesters.nl/tuinengroep-toolbox/


Woningcorporatie: de Woningstichting 

Projectbeschrijving 

In het najaar van 2021 heeft een bewoner een 

bewonersinitiatief ingediend met verzoek voor het 

realiseren van een geveltuintje voor haar deur om de 

straat op te vrolijken en het versteende beeld te 

vergroenen. Dit houdt in het verwijderen van twee 

stoeptegels tegen de gevel en het planten van 

bijenvriendelijke planten. Hier wilde de Woningstichting 

graag aan meewerken, net als de gemeente. Samen 

met de bewoner is een plan gemaakt en heeft de 

bewoner haar zeven buurtbewoners van het blok van 

acht benedenwoningen benaderd om mee te doen. 

Iedereen bleek enthousiast en op 12 maart, tijdens de 

Wageningse Plantvierdaagse, zijn de bewoners samen 

met de buurtbeheerder en woonconsulent aan de slag 

gegaan met het verwijderen van de tegels en het 

planten van de planten. Van te voren konden de 

bewoners kiezen uit een aantal planten die waren 

geadviseerd door een hovenier. De gemeente leverde 

de planten en het zwarte zand en de Woningstichting 

heeft de hovenier betaald en gezorgd voor wat lekkers 

bij de koffie.  

Nu zijn de plantjes nog klein, maar over een paar 

maanden ziet het er ongetwijfeld weelderig groen uit. 

De rol van de Woningstichting is vooral verbindend 

geweest; we hebben de initiatiefnemer geadviseerd 

om samen in gesprek te gaan met de buren aan beide 

kanten om te proberen om het hele rijtje mee te nemen 

in haar plannen. Dit is gelukt. Bewoners waren heel 

enthousiast, zelfs de bewoners van de bovenwoningen 

(die we van tevoren hadden geïnformeerd) kwamen 

langs om elkaar beter te leren kennen. Bijvangst was 

ook dat buren die overlast van elkaar ondervonden, 

met elkaar in gesprek gingen en de lucht hebben 

geklaard. 

Dit initiatief heeft ertoe geleid dat de Woningstichting 

alle woningen waar geveltuintjes mogelijk zijn in kaart 

gaat brengen en via de woonconsulent bewoners gaan 

stimuleren om dit op te pakken. 

Doel:  

✓ Het ondersteunen van een bewonersinitiatief 

op het gebied van groen en hiermee een 

positief voorbeeld realiseren voor andere 

straten in Wageningen. 

✓ Uitstraling van het versteende straatbeeld 

vergroenen. 

✓ Ingaan op een bewonersinitiatief en hiermee 

een positief voorbeeld realiseren voor andere 

straten in Wageningen. 

✓ Tegengaan hittestress. 

✓ Bijdragen aan biodiversiteit. 

✓ Verstening kantelen in vergroening.  

 

Neveneffecten  

✓ Bewoners worden zich meer bewust van hun 
groene omgeving. 

✓ Sociale samenhang versterkt 

✓ Interne bewustwording van mogelijkheden 

vergroening (in eerste instantie had de 

afdeling Vastgoed de aanvraag afgekeurd, 

omdat men dacht dat het geen grond van de 

Woningstichting betrof). 

Subsidies 

De gemeente Wageningen heeft een 

subsidiemogelijkheid voor het vergroenen van tuin, 

dak of gevel: www.wageningen.nl/stimuleringsregeling  

Initiatiefnemer, betrokken partijen & 

samenwerkingen 

Bewoner heeft het initiatief genomen en haar buren 

geënthousiasmeerd om mee te doen. 

Bewoners, gemeente Wageningen, de Woningstichting 

Lessons Learned 

Medewerkers waren in eerste instantie terughoudend, 

wat zorgde voor vertraging. Intern was niet duidelijk of 

de grond van de Woningstichting was of van de 

gemeente. Vanuit de organisatie is een duidelijk kader 

nodig wat we aan vergroening willen stimuleren en 

waarom.  

Je hebt elkaar nodig als corporatie, gemeente en 

vrijwilligers, om dit voor bewoners mogelijk te maken. 

Extra info 

Via wageningenduurzaam 
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