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Geveltuindag
Burum, Ferwert, Hallum, Holwerd,
Kollum en binnenstad Dokkum
Meer groen in de straat? Leg een geveltuin aan!

Geveltuindag
Wegens groot succes gaan we de Geveltuindag herhalen. Doet u ook
mee? Samen maken we de gemeente een stukje groener.
Dit jaar is de Geveltuindag in Burum, Ferwert, Hallum, Holwerd, Kollum
en in de binnenstad van Dokkum. Samen met dorpsbelangen, wijkraden
en drie lokale kwekers gaan we aan de slag.

Met z’n allen steken we de handen uit de mouwen
Onze medewerkers van de buitendienst helpen u graag. Wanneer u zich aanmeldt,
neemt een medewerker vooraf contact met u op om alvast voorbereidingen te
treffen. Denk aan het verwijderen van stenen en zand. En het leveren van geschikte
grond.

U krijgt korting op plantjes
Het enige wat u hoeft te doen is de plantjes kopen. Drie enthousiaste lokale
kwekers doen mee aan de geveltuindag. Dit zijn Kwekerij Keegstra, Tuincentrum de
Triemen en Tuincentrum Banga. Bij deze kwekers kunt u met korting plantjes kopen.
Na aanmelding krijgt u een kortingsvoucher per mail. Natuurlijk bent u vrij om
andere planten te kopen. Bedenk van te voren goed of de planten geschikt zijn: Hoe
groot worden ze? Moeten ze in de zon of juist in de schaduw?

Geveltuinen zijn een aanwinst voor
uw straat
Leefbaarheid: ze verfraaien de straat.
Klimaat: ze dragen positief bij aan het klimaat.
Sociaal: z e maken de buurt gezelliger.
Biodiversiteit: ze zorgen voor meer groen in
de straat.
Gezondheid: ze maken de mens vrolijk.

Wat is een geveltuin?
Een geveltuin is een smalle groenstrook langs
de gevel van een gebouw. Met een geveltuin
is de straat snel opgefleurd. Een vergunning is
niet eens nodig. Wij staan helemaal achter het
aanleggen van geveltuinen. En helpen u graag.

Doet u mee?

Controleer eerst of uw gevel
geschikt is voor een geveltuin.
Een geveltuin is maximaal 1.20
meter lang en 40 centimeter
diep.

Aanmelden!

Stuur een email naar
geveltuindag@noardeast-fryslan.nl
Ook als u vragen heeft, kunt u op
dit adres terecht. Aanmelden kan
tot en met 19 september 2022
12.00 uur.

