
‘Wil je als huurder meedenken?  
Samen vinden we een vorm die 
jou past!’

SAMEN LEVENSAMEN LEVEN

‘Het kijkt toch een 
stuk netter’

Kleur voor de deur 
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Kleur voor de deur 

Hij heeft toevallig nét nog een rondje 
gemaakt met de bladblazer. “Even wat 
oud groen en zwerfvuil uit de 
geveltuintjes wegblazen.” Jan Versteegh 
is zuinig op zijn nieuwe strookje kleur 
voor de deur. En op dat van de buren.  
De afgelopen maanden kregen  
meerdere huizenblokken in Oss en 
’s-Hertogenbosch op aanvraag een 
geveltuintje van BrabantWonen. “Zeg 
eens eerlijk, het kijkt toch een stuk netter 
zo?”

Een lapje grond van anderhalve stoeptegel diep, over 
de breedte van de voorgevel. Meer is het niet. En toch 
geeft die ene streep groen voor de deur hun straat net 
iets meer karakter, vinden Jan Versteegh en zijn buren 
Nardje en Marinus Meijer. Nardje: “Onze huizen gren-
zen direct aan de stoep. De voorgevel zag er wat kaal 
en ‘stenig’ uit. Zeker in vergelijking met het huizenblok 
hiernaast op de Vijversingel. Die bewoners hebben al-
lemaal hun eigen voortuin.” 

Langs	de	deuren	
Dus natúúrlijk waren ze enthousiast over het idee om 
geveltuintjes aan te leggen. Marinus: “Al ging het alleen 
door als het hele huizenblok zou meedoen. Dus ben 
ik persoonlijk langs alle deuren gegaan. Mijn Chinese 
buren van hiernaast reageerden eerst wat weifelend, 
maar na wat meer uitleg zeiden ze uiteindelijk ja. Ze 
kozen voor dezelfde plantjes als wij. Wel zo makkelijk.” 

Lekker	simpel
December vorig jaar legde BrabantWonen de tuin-
tjes aan. Marinus: “Op de dag van de aanleg zijn we 
direct plantjes gaan halen, met de tegoedbon die we 
van BrabantWonen kregen. De afspraak is dat je als 
huurder zelf voor de aanplanting zorgt en het tuintje 
onderhoudt.” Marinus en Nardje kozen voor een variant 
op de buxus, wat heideplantjes en een soort naald-
boompje. “Leuk met kerst. Kunnen we er misschien ook 
wat lampjes in hangen”, grapt Nardje. Jan hield het 
wat eenvoudiger, met veel grind. “Ik houd van lekker 
simpel.” Wél maakte hij zijn eigen plantenbakken van 
steigerhout. “Doet-ie graag, de buurman, een beetje 
klussen”, zegt Marinus. “Ik hoor hem vaak zagen en 
timmeren.” >
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SAMEN LEVEN

Wat doet 
BrabantWonen?

BrabantWonen stimuleert de aanleg van 
geveltuintjes. De buurt fleurt ervan op. 
Regenwater loopt beter weg. Het is goed 
voor het ecosysteem – bloemen en planten 
trekken bijen en vlinders aan. Bovendien  
versterkt het samen aanleggen en  
onder houden van tuintjes het onderlinge 
contact in de buurt. 

Woont u in een eengezinswoning zonder voortuin 
of een appartement op de begane grond? En 
heeft u voldoende ruimte voor een geveltuin  
(45 cm voor het tuintje plus 120 cm aan 
vrije ruimte tot aan de rand van de stoep)? 
Neem contact op met uw wijk beheerder van 
BrabantWonen. Op onze website vindt u onder 
‘Contact’ wie dat is. Uw wijk beheerder kan u pre-
cies vertellen wat wel en niet kan en denkt graag 
met u mee.

Zie www.brabantwonen.nl voor meer  
informatie over geveltuinen of het  
groener maken van uw tuin. 

> Groei	en	bloei
Nu alles in groei en bloei staat, houden ze trouw hun 
tuintjes bij. Nardje: “Ik niet hoor! Dat laat ik graag aan 
Marinus over. Ik heb niet bepaald groene vingers. De 
meest onderhoudsvrije plant gaat nog dood onder mijn 
handen.” Dus checkt Marinus hun geveltuin, als onder-
deel van zijn dagelijkse routine. “Na mijn eerste kop 
koffie doe ik mijn ronde. Ik spuit de hondenkennel en 
de tegels in de achtertuin schoon. Gooi een plens water 
over het stoepje langs de zijkant van het huis – de vaste 
plasplek van de honden in de buurt. En ik controleer 
de geveltuin. Kijken of alles er nog een beetje netjes bij 
staat.” 

Handen	uit	de	mouwen	
Soms steken Marinus en Jan samen de handen uit de 
mouwen. Van de week nog hebben ze alle geveltuintjes 
van het huizenblok besproeid. “Met een tuinslang van 
links en eentje van rechts kunnen we overal nét bij.” En 
misschien dat ze binnenkort toch ook eens bij de buren 
van Jan langsgaan; ‘oude menskes’ die nog niets in 
hun tuin hebben staan. “Wie weet, kunnen ze wat hulp 
gebruiken.” 

Verbinden
En zo zorgen die paar vierkante meter aan geveltuin-
tjes voor een beetje verbinding in de buurt. Al is dat 
volgens Marinus nauwelijks nodig, want het wás er al 
gezellig. “Iedereen kent elkaar hier. We houden elkaars 
kinderen in de gaten. In de zomer barbecueën we 
samen. Wat mij betreft is dit een van de laatste echte, 
fijne volkswijken van Oss. Dus met die sfeer zit het wel 
goed hier, hè buurman?” 

‘Wie weet kunnen 
de buren wat hulp 
gebruiken’
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