
STAPPEN AANLEG GEVELTUIN 
 
Iedere bewoner mag een geveltuin aanleggen voor het huis en daarvoor – onder bepaalde 
voorwaarden – een aantal stoeptegels verwijderen. Overleg wel even met je buren of zij 
akkoord zijn met de aanleg ervan, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
 
GEREEDSCHAP: 

 breekijzer/koevoet 
 kniekussen 
 werkhandschoenen 
 stevige spade 
 schep 
 rubberen hamer 
 houten lat 
 tuinaarde 
 stevige zakken (afvoer zand) 

 
 

1. Zoek een brede voeg en start daar met tegel wippen 
(gebruik hiervoor een breekijzer/koevoet GEEN spade, want die breekt) 
 

2. Maak het tuintje 1,5 of 2 tegels breed (houd min. 6 tegels over voor de doorloop) 
 

3. Schep een laag van ca 20cm zand weg met schep of spade en doe het in zakken 
 

4. Steek de rand van het tuintje recht af met een spade (tot 30cm diep) 
 

5. Zet de tegels rechtop langs de rand. Zet ze voor meer stevigheid uit verband (een 
randtegel zet je in het midden van twee stoeptegels) en laat de bovenkant van de 
randtegel aansluiten bij de hoogte van de stoep 
(door géén opstaande rand te creëren wordt de rand steviger en help je dieren - 
zoals egels – met oversteken van geveltuin naar geveltuin én het regenwater kan 
makkelijker van de stoep in de aarde lopen) 
 

6. Tik de randtegels stevig in het zand met een rubberen hamer en gebruik daarbij 
eventueel een houten plank om te zorgen dat de rand mooi vlak loopt. Zorg er ook 
voor dat er geen loze ruimte zit tussen het zand onder de stoeptegels en je 
randtegel, want dan zakt de stoep in. 
 

7. Schep de tuinaarde in je geveltuintje en roer het door de bovenste 10 – 20 cm zand, 
zodat je een zand/aarde mengsel krijgt van in totaal 30 – 40 cm diep. 
 

8. Sla de overgebleven stoeptegels op in je achtertuin of voer ze eventueel af met het 
overtollige zand en veeg de stoep schoon. 
 

9. Planten maar!! 
 
VEEL PLEZIER MET JE GEVELTUINTJE!! 


