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Samen geveltuintjes aanleggen tegen het fijnstof. 

Ans Rooiakkers en Heleentje De Brauwer uit Oud Stein zijn al even actief bij DOP Oud Stein. Samen 

willen ze Oud Stein leefbaarder en aantrekkelijker maken. Ze zijn nu een pilotproject gestart voor 

de aanleg van geveltuintjes in de Valderstraat en Steskensstraat in Oud-Stein. Niet toevallig de straat 

waar beide dames in wonen. Als de pilot succes heeft, willen ze het project graag uitbreiden naar de 

andere straten van Stein.   

Tegen fijnstof 

Geveltuintjes verfraaien niet alleen visueel onze straten, maar de planten in zo’n tuintje nemen ook 

een heleboel fijnstof op, zuiveren de lucht etc. Hoe minder fijn stof, des te beter. Want door fijnstof 

krijgen we namelijk sneller last van astma, allergieën en andere ziektes, die we liever niet horen. 

Fijnstof is afkomstig van verbranding van houtkachels en van het verkeer (bv. A2 en A76). 

Meer groen op straat 

Hoe meer groen op straat hoe beter dus! Vandaar de oproep van Ans en Heleentje: heb jij voor je 

huis een stoep die voldoende breed is ( +- 1,20 meter vanaf de stoeprand tot je gevel?) en heb je zin 

om een geveltuintje aan te leggen en woon je in Oud-Stein? Neem dan contact op met 

heleentjedebrauwer@gmail.com. De inwoners van de Steskensstraat en de Valderstraat kregen 

alvast een brief in hun bus met een invulstrookje en kunnen dit tot zondag 6 mei invullen. Woon je in 

een andere straat van Oud-Stein en heb je nu al interesse, meld je ook gerust aan. Als deze eerste 

oproep succesvol is, breiden we dit ook uit naar de andere straten van Oud-Stein. 

Samen aan de slag! 

Voor alle geïnteresseerden van het pilotproject is er op dinsdagavond 8 mei een 

‘Geveltuintjesbijeenkomst’. Ans en Heleentje informeren dan iedereen over wat het opzet is en kijken 

samen wat de beste plantjes zijn voor ieders tuin. Vanuit het DOP Oud Stein is er een beperkt budget 

voorzien om plantjes aan te kopen. Op donderdagavond 31 mei gaan Ans en Heleentje samen met alle 

geïnteresseerden de geveltuintjes aanleggen. Ook handige harry’s mogen zich aanmelden! 

 

Ruilen is beter dan kopen 

Natuurlijk is planten ruilen beter dan kopen. Want dat kost niets en je houdt er een lokaal gekweekt 

plantje aan over. Daarom is er op zondag 6 mei tijdens het MeifeStein een plantenruilmarkt op de 

binnenkoer van Valderstraat 39. En misschien zit er wel een plantje voor jouw geveltuintje bij. Kijk dus 

snel wat jij teveel in je tuin hebt en stop het in een potje met wat grond en kom langs op de 

plantenruilmarkt. Ook met vragen of twijfels over geveltuintjes kan je langskomen op 6 mei.  

Wat is een geveltuintje? Een smal tuintje van een of meerdere stoeptegels breed waarin 

zowel klimplanten, leibomen als lage planten, bloembollen of kruiden zoals lavendel, stokrozen 

etc. kunnen groeien. Afhankelijk van de oriëntatie van je straatgevel (windrichting) en veel of 

weinig zon of schaduw kunnen we je helpen bij het kiezen van de juiste planten. Het onderhoud 

(enkele keren per jaar de sprietjes onkruid eruit trekken of eventueel snoeien) dien je wel zelf 

voor je eigen gevel te doen! 
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