
ZATERDAG 27 JUNI: GEVELTUINENACTIE  
 

Zou u graag een geveltuin voor uw huis willen hebben? Stedelijk Beheer en de 

Groencommissie Zeeheldenbuurt kunnen u daarbij helpen! 

 
U kunt zich opgeven voor de GRATIS AANLEG van een geveltuin door Stedelijk Beheer.  Stedelijk Beheer 

haalt de stoeptegels en het zand weg en zorgt voor een nette opsluitband.  De aanleg gebeurt tussen 15 en 

27 juni op werkdagen.  

 

Op zaterdagmiddag 27 juni kunt u voor uw geveltuin grond en planten met korting thuis bezorgd krijgen. 

Afhankelijk van hoe groot uw geveltuin is, moet u denken aan kosten tussen de 5 en 25 euro.  

 

Hoe kunt u een geveltuin bestellen? 
• U meet de breedte van de stoep voor uw huis. Vuistregel: als de stoep 

minimaal 2 meter breed is, mag u een geveltuin aanleggen. De 

geveltuin zelf mag maximaal 45 cm breed zijn. Geveltuinen zijn o.a. 

mogelijk langs de Waardstraat, Trompstraat, Evertsenstraat, 

Tasmanstraat en op delen van de Oosterstraat, Munnikenstraat en Van 

Speykstraat. 

• U geeft zich op voor 10 juni a.s. via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl, 

of tijdens de Plantjesactie op 5 juni bij de Groencommissie (Trompstraat 32). U geeft ook aan of u 

op 27 juni grond en planten met korting wilt ontvangen. Voor nader overleg geeft u uw huisadres, 

telefoonnummer en emailadres op. 

• Woont u in een huurhuis van Portaal waar groot onderhoud of nieuwbouw plaats vindt? Dan is het 

aan te raden met eenjarige planten te werken. 

 

Is uw straat te smal voor een echte geveltuin? 
Denk dan eens aan het planten  van een klimplant langs de gevel of aan een regenpijpbakje met plantjes. 

Gemeente en groencommissie kunnen u hierover adviseren.  

 

 

O.a. in de Kortenaerstraat en Heemskerkstraat staan verhoogde 

bloembakken. De gemeente onderhoudt deze niet en adviseert 

dat u met uw buren goede afspraken maakt over  plantkeuze en 

onderhoud.  

 

 

Boomspiegels  
In veel straten hebben bewoners de boomspiegels voor hun huis beplant.  De gemeente wil dit stimuleren. 

Maar let op:  

• houd rekening met de boom en leg niet te veel aarde op de wortels.  Advies nodig? Mail 

contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.  

• geef aan de gemeente door, dat u de boomspiegel bijhoudt (j.van.velzen@leiden.nl).  

 

Meedoen met het groener maken van de Zeeheldenbuurt? 
De groencommissie gaat de komende jaren leuke groenprojecten in de buurt uitvoeren voor de Wijkvisie. 

Interesse? Geef u op contact@zeeheldenbuurtleiden.nl. 


