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Geveltuinen Indische Buurt, Amsterdam, NL 
buurtintiatief

De Bankastraat is nu al een mooie straat met histor-
ische gevels en prachtige volwassen bomen, maar 
het kan nog mooier en beter! Met het vertrek van de 
grote bouwwerkzaamheden en de komst van veel 
nieuwe bewoners is de tijd rijp om de kwaliteit van 
de straat een flinke slag te verbeteren. In overleg 
met het stadsdeel Zeeburg wordt er begonnen met 
een aantal kleine particuliere initiatieven om in de 
straat de geveltuinen te verbeteren. Deze flyer is in 
eerste instantie bedoeld om de ideeën te onder-
zoeken en het draagvlak te peilen. Amsterdam is 
bekend om zijn succes volle geveltuinen. In de 
Indische Buurt zijn veel jonge kinderen die dagelijks 
op staat spelen maar, er is relatief weinig groen in 
de buurt. Geveltuinen zijn hiervoor geen oplossing 
maar kunnen wel de sfeer van de straat socialer, 
aangenamer en zelfs veiliger (sociale controle) 
maken voor kinderen en bewoners. Geveltuinen 
zijn een verrijking van het beeld en verbeteren het 
imago, het gebruik en huizen prijzen van de straat.

‘Geveltuinen stimuleren onderling contact’ 

De Bankastraat oogt heerlijk groen, nu meer dan zeventien bewoners 
een geveltuin hebben aangelegd. 

De blauwe regen schiet al omhoog en de rozen staan prachtig in 
bloei. Initiatiefnemer Patrick Mc Cabe is enthousiast. ‘Op 3 juni heb-
ben we een tuindag georganiseerd. Ik heb een aantal voorbeeldtu-
inen ontworpen, allemaal verschillend van samenstelling en kleur. 
Iedereen kon een aanvraag doen en op de tuindag een pakket 
planten kiezen. Vooraf heb ik via een flyer gepolst of er belangstel-
ling was voor dit initiatief. Bewoners reageerden positief. Een team 
van landschapsarchitecten, waaronder ikzelf, en tuinders stond klaar 
om mensen te helpen met het inplanten van de tuinen. De tuindag 
heeft weer andere bewoners gestimuleerd om alsnog een aanvraag 
te doen. Stadsdeel Zeeburg heeft de tuintjes aangelegd; de planten 
zijn gefinancierd door het stadsdeel en de Alliantie. Inmiddels is een 
tuingroep opgericht, die oplet of het goed gaat met de geveltuinen. 
Via een e-mail nieuwsbrief geef ik tips en adviezen over beheer en 
onderhoud. Je ziet dat mensen regelmatig bezig zijn met hun tuin en 
meer op straat zitten, wat het onderling contact stimuleert.’ 

Veiligheid
‘Geveltuinen maken de straat mooier en aantrekkelijker’, vindt Ivonne 
Jentink. Haar geveltuin is een waar plantenparadijs met onder meer 
een vijgenboom, een druif en een sering. In een grote bak staat een 
magnolia. ‘Ik ga nu makkelijker op straat zitten, waardoor je meer 
buren leert kennen. In de straat zijn veel kleine kinderen, die nu 
veiliger buiten kunnen spelen omdat je een oogje in het zeil houdt. 
Meer groen vergroot de veiligheid.’  artikel: AnneMarie Bloemhoff, 
Wereldwijk Krant
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