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FLEUR JE HUIS EN JE STRAAT OP

VEEL TIPS 
EN TRICKS
   Binnenin!



WELKOM



PLANTEN 
MAKEN 
MOOI
Wil jij jouw straat groener maken? Leg dan een geveltuintje aan! 
Woon je in een smalle straat? Dan kan je samen met je overbuur 
een groenslinger installeren. Voorwaarde is wel dat je dit aanvraagt 
bij de gemeente. Dat kan via een formulier op de website.

> WWW.WEVELGEM.BE/GEVELTUIN

JAPANSE BLAUWE REGEN
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WAAROM EEN GEVELTUIN 
AANLEGGEN?
FLEUREN HUIZEN EN STRATEN OP
Geveltuinen verfraaien de omgeving door 
kleur en geur te geven aan straten. Bloeien-
de planten, herfstverkleuring, seizoensge-
bonden planten (denk maar aan krokussen 
en hyacinten).

GOED VOOR ONS
Het is al langer bekend dat groen in de om-
geving een rustgevend gevoel geeft en goed 
is voor het humeur en de gezondheid. Plan-
ten verbeteren de luchtkwaliteit en koelen 

de stad. We stoten constant CO2 uit door 
uit te ademen en te rijden in auto. Dat laat-
ste produceert ook nog eens fijn stof. Deze 
schadelijke stoffen worden opgenomen door 
planten en dit zetten ze om tot zuurstof. Hier-
bij verdampen ze water en dit zorgt voor een 
koelend effect in de stad.

BRENGT DE NATUUR TOT AAN DE VOOR-
DEUR
Groen trekt bijen, vlinders en vogels aan. De 
planten geven de dieren een plaats om te rus-

ten, hun nest te bouwen en zijn een bron van 
voedsel. 

BESPAAR ENERGIE
Gevelplanten geven een verkoelend effect in 
de zomer door de gevel te beschermen tegen 
de zon. Daarnaast zullen bladhoudende plan-
ten ervoor zorgen dat de gevel minder sterk 
afkoelt. Geveltuinen beschermen de gevel 
het hele jaar door tegen wind, regen en zon. 
Daarnaast zal het ook het geluid dempen van 
de stad.

GEVELTUIN MET PARTHENOCISSUS
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VOOR WELKE PLANTEN 
KIES JE?
Kies voor een klimplant om de gevel te laten begroeien. Vul de rest van het tuintje op met een heester en lagere planten zoals bodembedekkers, 
vaste planten, bloembollen en heesters. Voor het mooiste effect kies je voor bloeiende planten en planten met een opvallende herfstverkleuring.

HOUD REKENING MET VOLGENDE ZAKEN:
Geveltuinen verfraaien de omgeving door kleur en geur te geven aan straten. Bloeiende planten, herfstverkleuring, seizoensgebonden planten 
(denk maar aan krokussen en hyacinten).

GOED VOOR ONS
• Kies planten die geschikt zijn voor jouw gevel. Het is belangrijk bij het kiezen van de planten dat je weet of de gevel zuidgericht is, die veel 

zon en warmte krijgt, of noordgericht is, met veel schaduw. Gevels georiënteerd in het westen vangen meer regen op dan in anders gelegen 
planten.

• Kies geen giftige, stelige of gedoornde planten.
• Houd rekening met planten die klimhulp nodig hebben. Sommige klimplanten hechten zich aan de muur (bv: Hedera en Parthenocissus) 

terwijl anderen zich winden rondom iets (bv. Lonicera, Wisteria en Clematis).
• De meeste klimplanten staan het liefst met hun voeten in de schaduw. Combineer deze dus best met vaste planen en/of heesters.

CLEMATIS
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GESCHIKTE KLIMPLANTEN VOOR EEN GEVELTUIN 
Wetenschappelijke 
naam

Nederlandse 
naam

Bloeikleur Bloei-tijd Groen-
blijvend 

Groei-
kracht

Hoogte 
(m)

Klimhulp Licht Opvallende 
eigenschappen

Actinidia deliciosa kiwi Wit-geel V-VI Snel 4-8 √ Z-HS GEUR – VLL – BL 
- EET

Actinidia kolomikta sierkiwi Wit V-VI Snel 2-6 √ Z-HS GEUR – VLL – BL 
- EET

Akebia quinata klimaugurk Purper IV-V √ Matig 5-10 √ Z-HS GEUR – VLL – BL 
- EET

Aristolochia macrophylla Duitse pijp Geel-
groen-purper

VII Snel 6-10 √ Z-S GEUR – VLL – BL

Campsis radicans Trompetbloem Oranje-geel VII-IX Snel 6-10 ABV Z VLL – BL 

Campsis x tagliabuana 
'Madame Galen'

Trompetbloem Oranje-rood VII-IX Matig 5-7 ABV Z VLL – BL

Clematis alpina alpenbosrank Blauwviolet IV-VI Traag 1-3 √ HS-S VLL – BL

Clematis ‘Early Sensa-
tion’

bosrank Wit-citroen-
geel

III-V Traag 2-3 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis ‘Joe’ Bosrank Wit IV-V Traag 1-2 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis flammula geurende bosrank Wit VIII-X Traag 2-3 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis macropetala grootbloemige 
alpenbosrank

Violet-geel V-VI Matig 2-4 √ HS-S VLL – BL

Clematis montana ‘Alba’ bergbosrank ‘Alba’ Wit V-VI Matig 5-10 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis montana 
‘Rubens’

bergbosrank 
‘Rubens’

Roze-geel V Matig 5-8 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis montana 
‘Elisabeth’

bergbosrank 
‘Elisabeth’

Roze V-VI Matig 3-8 √ Z-HS GEUR – VLL – BL

Clematis tangutica goudbosrank Diepgeel VI Matig 4-5 √ Z-HS VLL – BL

Clematis vitalba bosrank Roomwit VI Snel 12-15 √ Z GEUR  –  VLL – BL

Clematis viticella Italiaanse bosrank Roze -purper VI-IX Snel 2-4 √ Z-HS VLL – BL

Fallopia aubertii bruidssluier Wit VI Zeer snel 8-12 √ Z-HS-S GEUR – VLL – BL

Hedera colchica ‘Arbo-
rescens’

Perzische klimop Wit IX-X √ Matig 2-3 Z-HS VLL – BL

Hedera helix Klimop Groengeel VIII √ Snel 20-30 Z-HS-S GEUR – VLL – BL

Hedera hibernica Ierse klimop Groengeel IX-X √ Snel 15-20 Z-HS VLL – BL

Humulus lupulus wilde hop Groen VII-IX Zeer snel 6-8 √ Z-HS-S VLL – BL

Hydrangea anomala 
‘Petiolaris’

klimhortensia Groengeel-wit VI-VII Snel 6-20 ABV Z-HS-S VLL – BL
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Wetenschappelijke 
naam

Nederlandse 
naam

Bloeikleur Bloei-tijd Groen-
blijvend 

Groei-
kracht

Hoogte 
(m)

Klimhulp Licht Opvallende 
eigenschappen

Jasminum nudiflorum winterjasmijn Geel WII-III Matig 2-3 √ Z-HS-S VLL – BL

Lonicera caprifolium tuinkamperfoelie Geelwit-rood V Traag 3-7 √ HS GEUR – VLL – BL

Lonicera henryi groenblijvende 
kamperfoelie

Oranje-rood VI-VIII √ Snel 3-6 √ HS GEUR – VLL – BL

Lonicera japonica ‘Hal-
liana’

Japanse kamper-
foelie

Wit-roze-geel VI-VIII √ Matig 3-8 √ HS GEUR – VLL – BL

Lonicera periclymenum wilde kamper-
foelie

Wit-roze-geel V Matig 3-6 √ HS GEUR – BL

Parthenocissus quin-
quefolia

vijfdelige wingerd Geelbruin VI-VIII Snel 8-15 Z-HS VLL – BL – lente-, 
zomer- en herfst-
verkleuring

Parthenocissus tricuspi-
data ‘Veitchii’

driedelige wingerd Geelbruin VI-VIII Snel 8-20 Z-HS VLL – BL – lente-, 
zomer- en herfst-
verkleuring

Passiflora caerulea blauwe passie-
bloem

Groen-vio-
let-wit

VI √ Snel 6 √ Z GEUR – VLL – BL 
– EET

Rosa ‘Ghislaine de Féli-
gonde’

doornloze klim-
roos

Oranje-geel VI-X Matig 2-4 √ Z-HS-S GEUR – VLL – BL

Rosa ‘Zephirine Drouhin’ doornloze klim-
roos

Roze VI-X Matig 4-5 √ Z-HS-S GEUR – VLL – BL

Schisandra chinensis schisandra Fel roze IV-VI Traag 4-9 √ Z-HS VLL – BL - EET

Vitis coignetiae rode wijnstok Geelbruin V-VI Zeer snel 6-10 √ Z GEUR – VLL – BL –
herfstverkleuring

Vitis vinifera echte wijnstok Geelbruin V-VI Snel 10-15 √ Z GEUR – VLL – BL 
– EET

Wisteria floribunda Japanse blauwe 
regen

Blauwviolet IV Matig 6-10 √ Z GEUR – VLL – BL 

Wisteria sinensis Chinese blauwe 
regen

Licht paars IV Snel 6-15 √ Z GEUR – VLL – BL 

LEGENDE

√ : ja
BL: bijenlokkend
GEUR: geurend   
 

EET: eetbaar 
ABV: aanbevolen
VLL: vlinderlokkend

Z: zonnig
HS: halfschaduw
S: schaduw



8

HELP DE  
PLANTEN KLIMMEN 
Sommige planten kunnen zichzelf hechten aan een ruwe muur, denk maar aan Hedera en Parthenocissus. Terwijl andere planten wel wat hulp 
kunnen gebruiken via hulpstukken waar ze zich omheen kunnen winden, bv. Lonicera, Vitis en Humulus. Het is aangeraden om steunmateriaal 
met een lange levensduur te kiezen. Roestvrij staal, inox en aluminium hebben een lange levensduur en vragen weinig onderhoud. Bij de keuze 
van hout kies je best voor duurzaam hout. Voorbeelden van duurzaam hout zijn zomereik,  tamme kastanje, bamboe. 

SOORTEN PLANTEN EN HUN KLIMHULP
WINDERS
Winderd zijn planten die beschikken over 
speciale stengels die zich rond iets winden 
en zo, via verticale hulpstukken (vb. draad-
zuil, staaldraad) met een diameter van maxi-
maal 5 cm, naar boven klimmen.  Lonicera, 
Wisteria en Humulus zijn voorbeelden van 
winders. Windende planten kunnen regen-
pijpen stuk ‘wurgen’. Plant daarom nooit een 
winder in de buurt van regenpijpen. 

RANKERS
Rankers  zijn planten die draadachtige blade-
ren of stengels aanmaken die gebruikt wordt 
voor ondersteuning en hechting van de plant. 
Voorbeelden van rankers zijn Passiflora, Cle-
matis en Vitis. Deze planten hebben klimhulp 
nodig, gaas of een traliewerk met mazen van 
ongeveer 15 cm x 15 cm.  

STEUNKLIMMERS
Steunklimmers zijn planten die niet kunnen 
klimmen of zich vasthechten. Deze planten 
zullen enkel naar boven groeien wanneer ze 
geleid worden door de mens. Voorbeelden 
van steunklimmers zijn klimrozen of winter-
jasmijn.  De planten worden vastgebonden 
aan een ondersteuning zoals gaas of een tra-
liewerk met mazen van 25 cm x 25 cm tot 50 
cm x 50 cm. 

STAALDRAAD ALS KLIMHULP KLIMREK VAN BAMBOE
JASMINUM (WINTERJASMIJN) 
OP HOUTEN KLIMREK
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EEN GEVELTUIN AANLEG-
GEN IN 5 STAPPEN
STAP 1 – WANNEER KUN JE EEN GEVELTUIN AANLEGGEN? 
Voor een geveltuin te plaatsen is het handig om te kijken of je de nodige plaats hebt. 
• De tegels worden zo uit het voetpad gehaald dat een afstand van minimaal 1 meter overblijft voor de voetgangers. 
• De geveltuin moet op minimaal 30 cm van de perceelgrens van de buur liggen, tenzij een overeenkomst is geregeld om daarvan af te wijken. 
• Er mag ook gewerkt worden met verplaatsbare bloembakken, dit kan handig zijn wanneer er plaats tekort is op het voetpad.
• Gebruik geen doornige of giftige planten
• Let op voor leidingen en kabels boven en onder de grond

Het volledige reglement kunt u vinden op www.wevelgem.be/geveltuin. 

STAP 2 – MELDEN
Voordat je de geveltuin aanlegt, dien je dit aan te vragen bij de gemeente Wevelgem. Dit kan via het webformulier op https://www.wevelgem.
be/geveltuin. De aanleg wordt gemeld met de exacte plaatsbepaling en de soort beplanting.

STAP 3 – UITBREKEN
Haal de tegels eruit en verwijder de onderliggende fundering tot op een diepte van minstens 40 cm. Vul deze daarna op met teelaarde en compost.

STAP 4 – PLANT DE GEKOZEN PLANTEN
Plant de grotere planten, klimplanten en struiken, centraal in het tuintje. Vul de overige ruimte met bodembedekkers, vaste planten en bloem-
bollen. Help de klimplanten met klimmen door traliewerk of verticale hulpstukken te plaatsen, afhankelijk van de plantensoort. Na het planten 
geef je de planten de eerste dagen voldoende water. 

STAP 5 – GENIETEN
Nu je tuintje klaar is kan je genieten van de vele voordelen die een geveltuin te bieden heeft.



OPTIMAAL GENIETEN VAN
JE GEVELTUIN MET EEN 
GEVELBANK
Installeer ook een gevelbank, waarop je volop kunt genieten van het groen, en van het gezelschap. Een gevelbank is inklapbaar en wordt aan 
de gevel bevestigd. Er zijn verschillende variaties mogelijk. De combinatie met een geveltuin werkt perfect!



HOE ONDERHOUD JE 
JOUW GEVELTUIN?
1. Geef de planten voldoende water bij droge periodes

2. Snoei de planten: snoei ze weg van verlichting, verkeersborden en dakgoten. Laat de planten niet over het voetpad groeien en houd de 
doorgang van minimaal 1 meter vrij. Haal dode of zieke takken weg.

3. Bind de takken aan het klimmateriaal

4. Jaarlijks bemesten



MEER INFO
Milieu
Vanackerestraat 12
8560 Wevelgem
056 43 34 60
groen@wevelgem.be


