
Aanvraagformulier groen
Wat fijn dat u aan de slag gaat met het groener maken van uw tuin, gevel of balkon. Op de tweede pagina 
van dit formulier kunt u aangeven wat u wilt aanvragen. Als u samen met uw buren groen wilt aanvragen, 
stuur dan een e-mail o.v.v. ‘Groenaanvraag buren’ naar info@volkshuisvesting.nl. Wij nemen dan contact 
met u op.

Naam

Adres

E-mail

Handtekening

Dit zijn alle spelregels:

Toegestane klimplanten tegen de gevel (ook bij geveltuintje)
Onderstaande niet zelf-hechtende gevelklimmers zijn toegestaan. U plant ze minimaal 30 cm van de gevel 
(de stam gaat immers nog groeien en dikker worden). Ook moet u een klimhulp gebruiken tussen de gevel 
en de plant. Dit kan een houten of stalen klimrekje zijn of u kunt gebruik maken van gespannen draden. 
Voor meer tips kijkt u op www.arnhemklimaatbestendig.nl/maatregelen/groene-gevels.
Toegestane klimplanten zijn: Blauwe regen, kamperfoelie, jasmijn, druif, bergbosrank, bosrank, pijpbloem, 
echte wijnstok, rode wijnstok, passiebloem, rosa klimroos, actinidia, rubus kleinfruit, hop. En alle soorten 
leifruit.

Verboden klimplanten tegen de gevel (ook bij geveltuintje)
Het is niet toegestaan de volgende klimplanten tegen een gevel van Volkshuisvesting Arnhem aan te zetten, 
omdat zij schade aan kunnen brengen aan de gevel of zeer hinderlijke ‘hechters’ op kozijnen en dakranden 
achterlaten: Bruidsluier, Klimop (hedera helix), Wilde wingerd en Klimhortensia.

Voorwaarden geveltuintje
Voor het aanleggen van de geveltuin houdt u zich aan de regels die op de website van Arnhem 
Klimaatbestendig staan: www.arnhemklimaatbestendig.nl/maatregelen/geveltuin. Daar staat ook een 
digitale folder over hoe u het tuintje aanlegt.

Instructie regenton
Een regenton mag niet overstromen. Ook is het niet fijn als bladeren uit de goot in de ton terecht komen. 
Het water gaat dan stinken en het kraantje raakt verstopt. Volkshuisvesting levert u daarom twee pvc 
tussenstukken: een vulautomaat en een  bladafvang. Deze blijven eigendom van Volkshuisvesting. Op 
youtube staan veel filmpjes over het juist aansluiten van een regenton met bladafvang en vulautomaat. 

Een plat dak wit schilderen
Indien u toestemming krijgt om uw dak wit te schilderen, kunt u bij Volkshuisvesting Arnhem een zak 
RAW paint Rooftopcoat poeder afhalen. Kijk op www.rawpaints.com/producten/rooftopcoat hoe u uw dak 
vervolgens schildert.

Let op! U mag pas aan de slag als Volkshuisvesting Arnhem uw aanvraag heeft goedgekeurd. Wij laten u dit 
schriftelijk weten en nemen deze ondertekende aanvraag dan op als bijlage bij uw huurcontract.



 � Ik wil klimplanten tegen de achtergevel of voorgevel zetten
• U stuurt per mail of brief een foto aan Volkshuisvesting Arnhem van het geveldeel waar u de   

  klimplanten tegenaan wilt zetten.
• Volkshuisvesting Arnhem controleert of er geen scheuren in de gevel(s) zitten en kijkt wanneer er  

  onderhoud aan voegwerk staat gepland.
• U kiest de klimplanten uit het lijstje op de eerste pagina van dit formulier en plant ze aan   

  volgens de instructies (zie spelregels).
• U bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijkse snoeiwerk voor deze planten, zodat regenpijpen,  

  daken, dakgoten, balkonhekken, ramen en deuren vrij blijven. 
• U werkt mee als Volkshuisvesting Arnhem u bij gevelonderhoud vraagt de klimplanten    

  (tijdelijk) te verwijderen of weg te buigen.

 � Ik wil een geveltuintje aanleggen
• U legt het tuintje aan volgens de instructies van Arnhem Klimaatbestendig 

 (www.arnhemklimaatbestendig.nl/maatregelen/geveltuin).
• U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van dit geveltuintje.
• U werkt mee als Volkshuisvesting Arnhem u bij gevelonderhoud vraagt de planten (tijdelijk) te  

 verwijderen of weg te buigen.

 � Ik wil een regenton installeren
• Bij goedkeuring kunt u bij Volkshuisvesting Arnhem een bladafvang en vulautomaat ophalen.   

 Deze gebruikt u voor de installatie en blijven eigendom van Volkshuisvesting Arnhem.
• U installeert de regenton met bladafvang en vulautomaat op de juiste manier. 
• Als u de huur opzegt, mag u de regenton laten staan. De regenpijp, bladafvang en de    

 vulautomaat blijven achter (ook als ik de regenton meeneem).

 � Ik wil een groen dak aanleggen
• U stuurt per mail of brief een plan aan Volkshuisvesting Arnhem met het type onderlaag en de  

 beplanting.
• Volkshuisvesting Arnhem controleert de geschiktheid van het dak (constructie en dakdekking).
• Bij goedkeuring legt u zelf het dak aan of laat u het aanleggen door een groenbedrijf. 
• Volkshuisvesting Arnhem zorgt voor een ankerpunt op het dak om veilig werken mogelijk te   

 maken, maar Volkshuisvesting Arnhem is niet verantwoordelijk voor (persoonlijke) schade bij   
 aanleg of onderhoud van het groendak.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud en eventuele bijkomende kosten   
 hiervan.

• Het dak moet altijd bereikbaar blijven voor onderhoud. Mochten er extra kosten gemaakt   
 worden omdat het groendak dat verhinderd, dan berekent Volkshuisvesting Arnhem die aan u  
 door.

• Eventuele schade aan het dak door het door u aangebrachte groendak zal aan u doorberekend   
 worden, alle risico’s die hierbij komen kijken zijn uw verantwoordelijkheid.

 � Ik woon in een hittegebied en wil een plat dak wit verven zodat mijn woonruimte koeler blijft
• U geeft per mail of brief aan welk dakdeel u wilt verven (geen berging- of garagedaken) en hoe u  

 hiervan hittestress ervaart.
• Volkshuisvesting Arnhem controleert de geschiktheid van het dak (dakdekking).
• Bij goedkeuring zorgt Volkshuisvesting Arnhem voor een ankerpunt op het dak om veilig werken  

 mogelijk te maken, maar Volkshuisvesting Arnhem is niet verantwoordelijk voor (persoonlijke)  
 schade bij het schilderen.

• U haalt bij Volkshuisvesting Arnhem de aangewezen verf op (zie spelregels) en zorgt zelf voor   
 het schilderen van het dak.


