
 

Straattegeltuintje 



Wat is dat, een straattegeltuintje 

 
Het is eigenlijk erg simpel: u haalt een paar 

tegels tegen de gevel van uw huis weg, zet er 
wat groen voor in de plaats en klaar is kees! 
Maar: 
1. Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat er 

geen stoep voor uw huis overblijft. 
2. Het ondergrondse kabelverkeer mag geen 

hinder ondervinden. 

3. Lang niet alle groen is geschikt voor de 
tuintjes. 

 
 

Waarom straattegeltuintjes? 

 
Voor we wat verder ingaan op de 'maar-en' eerst 
even iets over het waarom van de tuintjes. 
Er is tegenwoordig heel wat voor nodig om een 
stad leefbaar te maken en te houden. 
Zonder groen is een leefbare stad ondenkbaar. 
Particulieren leggen tuinen aan, zowel vóór als 

achter het huis, die het groene aanzicht van de 
stad mede bepalen. 
 
 

 

Waar straattegeltuintjes? 

 
Voor die straten, waar geen voortuinen zijn, dus 

de voorgevel van de woningen direct aan het 
trottoir grenst, om ook op deze plaatsen 
groenaanleg mogelijk te maken. 
 
 

De stoep 

 
 
 
De stoep moet blijven. Het is niet de bedoeling, 

dat er geen of nauwelijks ruimte overblijft om op 
te lopen. Als minimale "passeerruimte" geldt 
tenminste 1,20 meter. U mag daarom niet meer 
dan één of hoogstens twee tegels weghalen.  
Dat betekent, dat u zo'n 30 à 60 cm ruimte heeft 
om iets leuks mee te doen.  
 

Hebt u andere ideeën waarvan u denkt dat ze wel 
mogelijk zijn, overlegt u dan met de afdeling 
Wegen, Groen en Water van de sector Fysiek. 
 
Nog een tip: de tegels moet u bewaren (want bij 
opheffing van het tuintje moeten de tegels 

teruggelegd worden): u kunt dat het beste doen 
door ze in verticale stand - en ingegraven - als 
afscheiding van uw tuintje te plaatsen. 
Zo kunt u ze nooit vergeten! 



Kabels en leidingen 

 
Het kabelverkeer onder de grond is soms nog 

drukker dan het verkeer op straat. Niet altijd is 
precies bekend waar die kabels lopen en op 
welke diepte. Leidingen voor gas, licht, water, 
telefoon, riolering, en dergelijke moeten - dat is 
tenminste de bedoeling - de aanleg van 
straattegeltuintjes overleven. 
 

 
 
 
Past u dus goed op als u gaat graven. Want als u 

kabels beschadigt, veroorzaakt u niet alleen 
overlast aan uzelf en uw buren, maar bovendien 
zijn de kosten van herstel voor uw rekening. En 

dan is het ook nog zo, dat het kan voorkomen, 
dat de gemeente werkzaamheden moet (laten) 
uitvoeren, die schade aan uw tuintje kunnen 
berokkenen. 
Ook het risico daarvan is voor u. 
 

 

Het groen 

 
Straattegeltuintjes lenen zich niet voor alle 

groen. Kleine boompjes kunnen - soms sneller 
dan u denkt - tot flinke knapen uitgroeien, die in 
zo'n kleine ruimte beslist niet op hun plaats zijn 
en bovendien overlast aan voorbijgangers 
kunnen bezorgen. Het kwaad kan ook in de grond 
zitten, Té krachtige wortelontwikkeling kan 
schade toebrengen aan leidingen, kabels en 

gevels. Het hoeft niet te gebeuren, maar als het 
gebeurt, komt de schade voor uw rekening. 
 
 

 
 
 

  



 

Hoe planten? 

 
- Wip de tegels voorzichtig uit het trottoir. 

 

 
 
- Schep het zand tot dertig centimeter diep 

eruit, (in zand kunnen de planten niet 
gedijen). 

- Zet een tegel ( of meerdere) rechtop in de 
grond ter bescherming. 

- Zet de plant(en) in een emmer water zodat 
de kluit goed nat is voor het planten. De 
eventuele bloempot (of gaasje) verwijderen. 

 

 
- Vul de plantstrook met goede teelaarde. Het 

eenvoudigste is om zakken potgrond voor 
kamerplanten te nemen, kant en klaar bij de 

bloemist of tuincentrum te koop. Bedenk 
goed, dat de plant waarschijnlijk niet veel 
meer voedsel zal vinden in de buurt. Wat 
gedroogde koemest of kamerplantenmest 
door de grond mengen zal dan ook betere 
resultaten geven. 

- Zet de plant in het gat en zorg dat de wortels 

genoeg ruimte hebben. Het beste zal zijn 
ongeveer 10 cm ruimte over te laten tussen 
de plant en de gevel. Verdeel de verse grond 
om de wortels.  

- Trap de grond voorzichtig, maar stevig aan. 
 

 

 
 
 
- Zorg zonodig dat de plant iets heeft om 

tegenop te klimmen b.v. draden of een rekje. 
Bijna alle klimplanten hebben steun nodig en 
moeten worden aangebonden.  

- Gieten. 



 

Honden en katten 

 
Ook honden en katten tonen belangstelling voor 

uw werk. 
Een straattegeltuintje of plantenbak is voor hen 
een heerlijke plaats om hun behoefte te doen, 
terwijl een poes er vaak een slaapplaats vindt. U 
kunt het de dieren nauwelijks kwalijk nemen, 
maar vooral coniferen hebben ervan te lijden. 
 

 

 
 
 
Één manier om dieren weg te houden, is het 
planten van wijnruit. De sterke geur daarvan 
verjaagt de dieren. Een tweede methode is het 

spannen van een metalen netwerk, wat ze 
(meestal) als hinderlijk ervaren bij het lopen en 
zitten. Verder zijn er allerlei middeltjes te koop, 
van stokjes tot spuitbussen.  
De geur daarvan heeft echter een nogal korte 
werkingsduur. Beter kunt u wellicht peper 
strooien, een oud middel tegen honden.  

Kattekruid kunt u beter niet planten, want daar 
zijn katten gek op. 

 

 
 
 
 

Aanvragen 

 
Kunt u doen door het bijgevoegde formulier in te 
vullen en te ondertekenen. Deze stuurt u op naar 
de afdeling Wegen, Groen en Water van de sector 
Fysiek. 

 
Hebt u nog vragen? U kunt dan telefonisch 
contact opnemen met Sylvia Rieftink. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer (074) 245 89 97. 
 
 



Voorwaarden voor het aanleggen van straattegeltuintjes. 

 

1. De vrije zone voor de voetgangers moet over de gehele lengte van het tuintje 

minimaal 120 centimeter blijven. 

 

2. De maximale breedte van het tuintje is 30 centimeter. In geval van een 

trottoirbreedte van 240 centimeter of meer mag dit maximaal 60 centimeter 

bedragen. 

 

3. Het bestratingmateriaal dat weggenomen wordt blijft eigendom van de 

gemeente en moet na opheffing van het tuintje worden teruggelegd. 

 

4. Straattegeltuintjes moeten te allen tijde schriftelijk worden aangevraagd bij de 

afdeling Wegen, Groen en Water van de sector Fysiek. 

 

5. Het onderhoud van de beplanting en de grond wordt door de bewoner verzorgd. 

 

6. Het gebruik van de in bruikleen aan de bewoner afgestane gemeentegrond kan 

te allen tijde, zowel door de gemeente alsook door de bewoner met een termijn 

van twee maanden worden opgezegd. 

 

7. De gemeente en/of net- en leidingbeheerders, zullen voor de eventuele aanleg 

en/of reparatie van en onderhoudswerkzaamheden aan onderliggende kabels en 

leidingen altijd vrije toegang moeten hebben tot de betreffende grond. 

 

8. Beschadigingen ten gevolge van de onder punt 7 genoemde activiteiten komen 

voor rekening van de gebruiker; gebruiker heeft geen verhaal van kosten op de 

gemeente Hengelo of door deze aangewezen derden. 

 

9. Indien de onderhoudstoestand van het tuintje volgens de gemeente het 

straatbeeld verstoort, zal zij - na voorafgaande schriftelijke of mondelinge 

waarschuwing en een wachttijd van één maand - het gebruik opzeggen. 

 

10.In geval van een breedte van 60 centimeter dient een opstaande rand van 

minimaal 15 centimeter te worden gemaakt. 



 

 
 

 

Enkele Bestratingsvoorbeelden 
 
 

 
 
 


