
Reglement Geveltuintjes Kuurne. 
  
Wij hebben geveltuintjes als groenelement opgenomen in ons gemeentelijk 
subsidiereglement biodiversiteit. 
Er kan een eenmalige subsidie aangevraagd worden voor 25 euro. 
Wij hanteren o.a. volgende richtlijnen: 
  

2.2.4. Straattegeltuintje 
Onder "straattegeltuintje" wordt verstaan een aanplanting van groen op 
het openbaar domein gelegen tegen een muur of een afsluiting van een 
private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur of openbare 
instelling. 
  
De aanvrager dient eigenaar te zijn van de woning waar het tegeltuintje 
wordt aangelegd. Hij verbindt er zich toe dat, zodra het tegeltuintje niet 
meer onderhouden wordt, het voetpad op zijn kosten in zijn 
oorspronkelijke staat zal worden gebracht. 
  
De aanleg van het tegeltuintje gebeurt door de aanvrager. Deze is 
eveneens verantwoordelijk voor alle schade die hij hierbij kan aanrichten 
aan ondergrondse nutsleidingen. 
  
Bij de aanleg dient rekening gehouden te worden met de van toepassing 
zijnde verordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (Besluit dd. 
29 april 1997 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
(Belgisch Staatsblad van 07.05.1997; in artikel 3 van dit besluit is bepaald 
hoe groot de obstakelvrije loopweg voor voetgangersverkeer moet zijn). 
  

•     Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2.00 meter, 
dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1.50 meter 
breedte te worden gegarandeerd. 

•     Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1.50 
meter en 2.00 meter, mag slechts 0.50 meter hiervan door 
obstakels worden ingenomen. 

•     Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1.50 
meter mogen slechts aangelegd worden in straten met een 
rooilijnbreedte kleiner dan 9.00 meter. 

•     Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije 
loopweg van minstens 1.00 meter breed en een vrije hoogte van 
minstens 2.10 meter. 

  
Rond de ingenomen tegels moet een kantsteen worden aangebracht opdat 
er achteraf geen aanpalende tegels zouden loskomen of verzakken. 
  
Aanplantingen moeten gebeuren binnen een strook van max. 30 cm te 
rekenen vanuit de gevelmuur of plint of afsluiting. Het tegeltuintje mag 
max. 1/3 van de pandbreedte beslaan. De begroeiing dient beperkt tot het 
eigen gevelvlak, tenzij een andersluidend akkoord van de eigenaar van het 
naastliggend onroerend goed bij de aanvraag is gevoegd. 
  
Klimplanten die moeten gesteund worden, wat het risico op beschadiging 
of afrukken verhoogt, die stekels of doornen hebben die voorbijgangers of 
spelende kinderen kunnen kwetsen, die overvloedige bessen en/of 
vruchten dragen die bij het afvallen het voetpad vuilmaken en slipgevaar 
veroorzaken, of giftige planten worden niet toegelaten in tegeltuintjes. 



  
De aan te brengen planten komen voor in de vastgestelde lijst 
‘alternatieven voor invasieven’. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen is verboden. 

 


