Vergroen je straat
met een geveltuin, groenslinger of straattuin

Meer groen in je straat is altijd een goed
idee. Vergroening brengt kleur en sfeer,
zorgt voor afkoeling op warme dagen
en is goed voor bijen en insecten.
Gevelgroen isoleert en beschermt ook
je gevel.

Met deze brochure kun je direct aan de
slag! Haal nu de natuur naar je huis.

Plaats voor een geveltuin?
Is je voetpad smaller dan of gelijk aan 180 cm? Dan
is je geveltuin maximaal 30 cm breed én zorg je voor
een vrije doorgang van minstens 120 cm. Zo kunnen
rol- en kinderwagens vlot passeren. Is je voetpad breder
dan 180 cm? Dan kan je een geveltuin van maximaal
60 cm breed aanleggen, zolang je zorgt voor een vrije
doorgang van minstens 150 cm.

Je kiest zelf hoe lang je geveltuin is, maar maximaal
komt die tot op de scheiding met je buur. De boord van
je geveltuin is maximaal 10 cm hoger dan het voetpad.
Voor woonerven en beschermde gebouwen gelden
andere voorwaarden. Het volledige reglement
voor de aanleg van een geveltuin lees je op
www.stad.gent/geveltuin.

Een paar voorbeelden:
Voetpad
140 cm
150 cm
170 cm
180 cm
190 cm
200 cm
210 cm
230 cm

Vrije doorgang
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
150 cm
150 cm
150 cm
150 cm

Breedte geveltuin
20 cm
30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
60 cm

Stap voor stap je geveltuin aanleggen
Stap 1: je geveltuin melden
Je hoeft geen vergunning aan te vragen voor een geveltuin. Laat de Stad wel weten dat je er
één aanlegt op www.stad.gent/geveltuin of bel Gentinfo op 09 210 10 10.

Stap 2: enkele tegels uitbreken
Neem met een koevoet of breekhamer een aantal tegels weg uit het voetpad, tegen je gevel.
Graaf alle resten fundering weg tot op een diepte van 30 cm. Plaats een boordsteen door
bijvoorbeeld een weggenomen tegel rechtop te zetten aan de buitenrand. Let erop dat je
voldoende vrije doorgang garandeert op het voetpad.

Stap 5: planten maar
Stop de planten met pot enkele seconden in een emmer water voor je ze gaat planten.
Plant de klimplant dicht genoeg tegen de gevel zodat je hem zeker kan aanbinden.
Plant je een blauwe regen, zorg dan dat hij zeker niet langs een regenpijp of kabels klimt,
want die trekt hij stuk. Zorg voor laagjes in je geveltuin! Plant naast je klimplant dus zeker
bodembedekkers en vul je geveltuin verder op met vaste planten en bloembollen. Hoe meer
planten, hoe meer succes, kleur en vreugde!

Stap 6: water geven en genieten
Begiet je geveltuin wekelijks in het eerste jaar, daarna kan het minder frequent.
Maar vooral: geniet!

Stap 3: je klimplant kiezen
Kies je klimplant volgens je voorkeur qua bloeikleur en -tijdstip, groeisnelheid en hechting aan
de muur (zelfhechtend of met klimhulp). Je vindt een overzicht van geschikte klimplanten in
deze brochure.

Stap 4: klimhulp monteren en plant aanbinden waar nodig
Vraagt je plant een klimhulp? Boor gaatjes en bevestig je klimhulp met pluggen en schroeven
aan de muur. De klimhulp krijgt heel wat gewicht te dragen. Zorg er dus voor dat hij goed
vastzit. Laat minstens 5 cm ruimte tussen de klimhulp en de muur. Breng de klimhulp ook laag
genoeg aan, zodat je de plant straks kunt aanbinden. Je vindt alle soorten klimhulpen terug
op www.stad.gent/geveltuin.

Kies je ideale klimplant op de volgende pagina’s!

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Bloemkleur

Groenblijvend

Geur

Bloeimaand

Groeikracht

Groeihoogte (m)

klimhulp

Actinidia deliciosa

Kiwi

mei

juni

traag

4-8

Verticale kabels

Akebia quinata

Klimaugurk

april

mei

matig

5-8

Verticale kabels

Aristolochia macrophylla

Duitse pijp

mei

juli

snel

6 - 10

Verticale kabels

Campsis radicans

Trompetbloem

september

matig

6 - 10

Geen

Clematis alpina / macropetala

Bosrank soorten

juni

matig

2-4

Draadnet

Clematis vitalba

Bosrank

juni

september

snel

12 - 15

Draadnet

Eunonymus fortunei ‘Radicans’

Japanse kardinaalsmuts

augustus

traag

1-5

Horizontale kabels

Hedera colchica

Kaukasische klimop

matig

2-3

Geen

Hedera helix

Klimop

snel

20 - 30

Geen

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’

Klimhortensia

snel

6 - 20

Geen

juli

mei

september
augustus
juni

september
oktober
december
juli

Standplaats

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Jasminum nudiflorum

Winterjasmijn

Lonicera henryi / japonica

Wintergroene kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie

Parthenocissus tricuspidata / quinquefolia

Wilde wingerd soorten

Passiflora caerulea

Passiebloem

Rosa Ghislaine de Féligonde

Doornloze klimroos

Pyracantha coccinea

Vuurdoorn soorten

Trachelospermum jasminoides

Bloemkleur

Groenblijvend

Geur

Bloeimaand

Groeikracht

Groeihoogte (m)

klimhulp

matig

2-3

Horizontale kabels

augustus

snel

3-6

Verticale kabels

oktober

matig

3-6

Verticale kabels

juni

augustus

snel

8 - 20

Geen

juni

november

matig

6

Draadnet

oktober

matig

2-4

Horizontale kabels

juni

juli

traag

1,5 - 3

Horizontale kabels

Toscaanse jasmijn

mei

juni

matig

5-6

Draadnet

Vitis vinifera

Wijnstok

mei

juni

snel

10 - 15

Draadnet

Wisteria floribunda / sinensis

Blauwe regen soorten

augustus

snel

6 - 15

Verticale kabels

december
juni
mei

juni

april

maart

Standplaats

Een goede klimhulp is de helft van het werk

Dit heb je nodig

Je geveltuin onderhouden

•

Een goed onderhouden geveltuin geeft je nog meer
plezier. Dit doe je het best:
• Wekelijks: de plant checken en eventueel
water geven.
• In het voor- en najaar bijknippen en opbinden waar
nodig.
• Eenmaal per jaar: snoeien, bemesten en klimhulp
nakijken. Snoei de klimplant weg van dakgoten,
verlichting en verkeersborden. Zorg dat je altijd 		
voldoende vrije doorgang laat.

•
•
Soorten klimplanten en hun klimhulp

Oogschroeven: waaraan je de kabels of het draadnet
bevestigt
Muurpluggen: om de oogschroeven goed te
verankeren in de muur
Kabels of draadnet: minstens 3 mm dik en uit
staaldraad, inox of aluminium

Sommige planten zetten zich vast op de muur, andere vragen een draadnet of stevige kabels.
Hieronder vind je een overzicht van de soorten klimplanten en hun hulp. Meer technische details
lees je op www.stad.gent/geveltuin.

Zelfhechters: geen klimhulp nodig
Klimop, wilde wingerd, klimhortensia en trompetbloem
houden zich met zuignapjes vast. Ze klimmen het best op
een ruwe en stevige gevel van beton of een bakstenen
muur met sterke voegen.

2. Rankers: draadnet als klimhulp
Druif, passiebloem, bosrank en Toscaanse jasmijn
klimmen omhoog met tak- of bladranken.
Een draadnet met mazen van ongeveer 15 x 15 cm
is ideaal.

Winders, rankers en steunklimmers: klimhulp nodig
1. Winders: stevige verticale klimhulp
Kamperfoelie, blauwe regen, klimaugurk en Duitse pijp
slingeren omhoog rond verticale klimhulpen. Gebruik
hiervoor metalen kabels van 5 mm dik.

3. Steunklimmers: horizontale klimhulp of draadnet
Winterjasmijn, klimroos en peperbes zouden uit zichzelf
niet klimmen, maar een stevige horizontale structuur
helpt ze toch mooi de hoogte in.

Als je met kabels werkt, heb je ook dit nodig:
• Spanschroeven: om tussen oogschroef en kabel te
plaatsen, en zo de kabel aan te spannen
• Draadklemmen: om de kabels aan een oog- of
spanschroef te bevestigen

Tip! Je klimplant groeit het best als de grond eronder
bedekt blijft, met bodembedekkende planten of afgevallen
bladeren. Plant ook bloembollen van bijvoorbeeld
krokussen of narcissen, dan komt je tuintje al heel
vroeg in bloei. Gebruik voor het onderhoud zeker geen
bestrijdingsmiddelen.

Planten met buren
Meer groen zorgt voor meer gezelligheid in je straat.
Je kunt dus ook samen met buren aan de slag gaan..
Infosessie vergroen je straat
Wil je met je buren ineens de hele straat omtoveren?
Verzamel 6 buren en vraag een gratis infosessie geveltuinen
aan bij groendienst@stad.gent. Ga je liever zelf aan de slag met
geveltuinen, kijk dan op www.stad.gent/geveltuin. Je vindt er een
draaiboek dat je helpt bij de organisatie van een straatactie.
Groenslingers
Is je straat minder dan 10 m breed, dan kun je samen met je
overbuur ook een groenslinger aanvragen. De Stad spant kabels
en onderhoudt de slinger vanaf 3 m hoogte.
Meer info over de voorwaarden en het reglement lees je op
www.stad.gent/groenslinger.
Straattuintjes
Een straattuin is een plantvak in de openbare weg onderhouden
door een buurtbewoner. Zorg dragen voor zo’n straattuin kan je
alleen doen of samen met een aantal buren. Meer info op
www.stad.gent/straattuin.

Meer info
Wil je weten wat je nog kan doen om je huis en tuin verder te vergroenen of hoe je een groendak aanlegt?
Surf dan naar www.stad.gent/gentinhetgroen.

Groendienst
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 323 66 00
groendienst@stad.gent
Dienst Milieu en Klimaat
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 268 23 00
milieuenklimaat@stad.gent
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Meer info nodig?

