
Advies planten, klimhulp en brochures 
 

1. Planten 

Bij-vriendelijke planten 

• Bijvriendelijke bollen en knollen 
blauw druifje, sneeuwklokje, hyacinth, crocus, meiklokje, sierui.  

• Bijvriendelijke kruiden 
venkel, dille, munt, rozemarijn, tijm, look, citroenmelisse, salie, dropplant. 

• Bijvriendelijke klimplanten 
winterjasmijn, klimhortensia, druif, clematis, trompetklimmer, kiwibes, lonicera, 
schijnaugurk 

• Bijvriendelijke vaste planten 
klokjesbloem, persicaria, margriet, kaasjeskruid, kogeldistel, hemelsleutel, 
verbena bonariensis (ijzerhard), geranium, helleborus, herfstaster 

Pasklare plantencombinaties voor verschillende gevels  

• Brede gevel, pas na 12 uur zon (= schaduw tot halfschaduw)  
o Klimplant: klimhortensia (Hydrangea petiolaris) . Deze plant heeft 

geen klimhulp nodig. Omdat er voldoende ruimte is, kun je hem zijn 
gang laten gaan. Knip alleen bij langs de ramen. De klimhortensia 
geeft bloemschermen die ook in de winter nog een mooi accent geven 
aan je gevel.  

o Lage beplanting: vrouwenmantel (Alchemilla), kruipend zenegroen 
(Ajuga) en sneeuwklokjes (Galanthus). 

• Gewone tot smalle gevel, pas na 12 uur zon (=schaduw tot halfschaduw) 
o Klimplant: blauwe regen . Deze plant windt zich naar boven langs 

een gespannen kabel. Laat hem niet langs de regenpijp klimmen.  
o Lage beplanting: nieskruid of wilde kerstroos (Helleborus), longkruid 

(Pulmonaria), maagdenpalm (Vinca). 
• Gevel die de hele dag volle zon heeft (= zonnig)  

o Klimplanten : een niet te krachtige witte klimroos en een roomwitte 
herfstbloeiende bosrank (Clematis) die je allebei aan een hekwerk van 
verzinkte draad bindt.  

o Lage beplanting: karpatenklokjes (Campanula), herfstasters (bv. van 
de groep Aster dumosus), steenanjers (Dianthus deltoides). 

• Brede gevel – tot 19 uur zon (= zonnig), eetbare tuin  
o Klimplant : druif ‘Vroege Van der Laan’ . Deze druif bind je op aan 

een klimhulp van gespannen kabels.  
o Lage beplanting: salie, marjolein, tijm. 

• Smalle gevel – tot 14 uur zon (= halfschaduw), eetbare tuin  



• Klimplanten: Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius) en een doornloze 
braam. Bind ze aan een hekwerkje van houten latjes om voorbijgangers niet te 
hinderen.  

• Lage beplanting: lievevrouwebedstro (Galium odoratum) en maarts viooltje 
(Viola odorata). 

Eetbare planten 

• Brochure eetbare gevels Antwerpen 

Algemeen over klimplanten 

• Brochure klimplanten Vlaams Brabant 
• Groene Gevels geeft gemeenten advies en heeft de geveltuin bij SOLVA aangelegd.  Op 

de website vind je advies over (klim)planten en klimhulp. 
• Klimplantenlijst Geveltuinbrigade  

 
 

2. Klimhulp  
 
• Groene Gevels 
• Vlaams Brabant  

 
 

3. Inspiratie 
 
• Brochure geveltuin MOL 
• Brochure Groene Gevels ANTWERPEN 
• Brochure Fleur je gevel op STAD GENT 
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https://drive.google.com/file/d/1a4KGkPQTyPDj5dSswXR0kWTrdFHl_KTQ/view
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/2021-01/tuinfolder-2021-plant-een-klimplant.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/2021-01/tuinfolder-2021-plant-een-klimplant.pdf
https://groenegevels.be/klimplanten/
https://www.gentsmilieufront.be/plantenlijst-voor-geveltuinbrigade
https://groenegevels.be/klimhulp/
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/klimhulpen-018-dt.pdf
https://www.gemeentemol.be/file_uploads/352146.pdf
https://www.gemeentemol.be/file_uploads/352146.pdf
https://studiosoetkin.be/wp-content/uploads/2017/11/Boekje-Groene-Gevels.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20140305_40263_PU_Fleur%20op%20je%20gevel_brochure%20A5_LR_0.pdf

