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Een groot aantal straten in Rotterdam kunnen best wat extra groen of 
water gebruiken, of te wel worden ‘’onthard”. Veel ‘snippergroen’ is in de 
afgelopen jaren verwijderd, omdat het niet viel te beheren. Ook zijn in 
stadsvernieuwingswijken nieuwe straten aangelegd, waar in het profiel 
geen ruimte meer was voor bijvoorbeeld bomen, vanwege de ruimteclaims 
van andere objecten, zoals auto’s, afvalcontainers, fietscontainers, etc. 
Dit is jammer want los van de biologische rol van het stedelijk groen 
hebben groen en water vaak een sterke sociale betekenis voor de 
bewoners en gebruikers.  
Het stedelijk groen houdt een heel spectrum aan verschijningsvormen in: 
van cultureel groen (sterk afhankelijk van intensieve verzorging) tot meer 
spontane natuur. Groen en water in de stad geeft ons letterlijk een 
gezondere leefomgeving; bevordert ons mentaal welzijn; verschaft ons 
talrijke recreatiemogelijkheden en ideale ontmoetingsplaatsen; brengt ons 
dagelijks in contact met natuur; maakt de stad levendiger en mooier; kan 
soms levende getuige zijn van ons cultureel erfgoed; helpt bij de geleiding 
van de openbare ruimte en vertelt ons iets over de toestand van ons 
leefmilieu. 
Een groen-blauw netwerk moet de sjabloon vormen voor de ruimtelijke 
opbouw van de stad. Strategische investeringen in sterke groene en 
blauwe patronen zijn noodzakelijk om een hoogkwalitatieve context te 
leveren voor de stedelijkheid. 
 

                    
 
 

Binnen de stad zijn groen en water belangrijke elementen voor de 
bewoners en de bezoekers. Aan het stedelijk groen kunnen vijf 
basiswaarden worden toegekend: 

• Culturele waarde (identiteit geven aan een plek)  
• Politieke waarde  
• Economische waarde (huizen in een groene omgeving of met 

uitzicht op groen/water zijn meer waard dan gelijkwaardige huizen 
zonder groen)  

• Sanitaire waarde (groen en water dragen o.a. bij aan zuurstof, 
binding fijn stof, etc.)  

• Gebruikswaarde ( groen draagt vaak bij aan de recreatieve 
mogelijkheden)  

 
Een belangrijke variant op de culturele waarde van het groen is het groen 
dat men als ‘eigen groen’ beleeft. Groen in eigen gebied of bekend gebied 
wordt als belangrijker beschouwd door gebruikers dan dat op vreemd 
gebied. Kortom juist ook op het niveau van de buurt is toepassing van 
groen van belang. 
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Hoe zou de “ontharde stad”er uit kunnen zien? 
Aan elke voor- en achterdeur begint het groen. Vanuit elk raam heeft men 
er zicht op. Vanuit geveltuinen, groeien klimplanten langs de gevels tot aan 
groendaken. Kruidenstroken verbinden het “gebouwgroen” met 
wegbermen, struiken- en bomenrijen. Dit straatgroen loopt door naar de 
(wijk) parken en open pleinen. Dezelfde weg volgt het regenwater dat van 
straten en huizen via open goten en wadi’s met soortenrijke 
oevervegetaties, verder wordt geleid naar vijvers, singels, etc. of dat al ter 
plaatse infiltreert. 
Aan de achterkant van de huizen begint een nog groenere wereld. 
Binnentuinen en achtertuinen lopen over in gemeenschappelijk groen van 
waaruit groene fiets- en wandelpaden de verbinding leggen met andere 
wijken en de straatzijde. Elke wijk heeft zijn eigen verschijningsvorm van 
dit groenpatroon. De omstandigheden per wijk zijn immers verschillend en 
de bewoners maken andere keuzes over aanleg en beheer. Maar overal 
vloeit het kleinere in het grotere over via groen en rood tot het niveau 
waarop de stad en het ommeland elkaar raken. En in al dat groen ritselt er 
iets, kwettert het, zoemt het en kwaakt het. De bewoners en bezoekers 
halen er een frisse neus, maken er een praatje, komen er tot rust of leven 
zich er juist eens goed uit.  
 

         

In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van een aantal op 
straatniveau toe te passen “onthardingsmaatregelen”. Het gaat hierbij 
vooral om kwaliteit en niet om de kwantiteit. Er is gezocht naar manieren 
om op straatniveau groen, dan wel water te introduceren. Het gaat hierbij 
vooral om ideeën die eenvoudig inpasbaar zijn in bestaande situaties. Ook 
zijn van een aantal bekende ontwerpen de voor- en nadelen en de 
toepassingsmogelijkheden opgesomd, omdat in de stad nog vaak 
verkeerde toepassingen te zien zijn van inpassing van kleinschalige 
groenvoorzieningen, bijvoorbeeld van de geveltuin.  
De beste oplossing is uiteraard om ‘rood’ en ‘groen en water’ zoveel 
mogelijk tegelijkertijd met elkaar te ontwerpen. Maar in stedelijke situaties 
waar dat een gepasseerd station is, kunnen de voorbeelden in deze 
handleiding voor een waardevolle toevoeging zorgen. 
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Inventarisaties groen  
en water in de stad 
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Hieronder en op de volgende pagina is een overzicht van groen in de stad 
te zien. Hier zitten ook voorbeelden tussen van bewoners die zelf op kleine 
schaal groen introduceren. Dit is van grote invloed op het straatbeeld, 
zeker als de hele straat meedoet. Er worden originele oplossingen 
gevonden door bewoners: vuilnisbakken gevuld met groen, een begroeide 
fiets, een eigen gemaakt rek. Door de vele verschillende initiatieven van 
bewoners kan het totaalbeeld in één straat er wel rommelig uit gaan zien. 
Gemeentelijke groenvoorziening is meer te vinden op grotere schaal: 
parkjes, plantsoenen, singels en speeltuintjes. Op kleinere schaal worden 
bloembakken geplaatst in winkelstraten en op pleinen voor een 
representatief straatbeeld. De standaard gebruikte plantenbakken zijn niet 
heel bijzonder: stevig, en eenvoudig te onderhouden. 
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Eigenschappen groen 
 
Groen heeft een aantal belangrijke eigenschappen waar rekening mee moet 
worden gehouden. Ten eerste zijn planten organismen die groeien en voeding 
nodig hebben. Licht, water en aarde zijn nodig voor een plant om te groeien en om 
te blijven leven. De ene plant kan beter tegen zon, schaduw of droogte dan de 
ander. Dit is van groot belang bij plaatsing. 
Ten tweede worden planten beïnvloed door de seizoenen. In de winter verliezen 
bomen en sommige planten blad. De winter is een seizoen waarin planten weinig 
groeien, er soms onaantrekkelijk uitzien en soms ook naar binnen moeten omdat 
ze niet tegen vorst kunnen. 
In veel tuinen is te zien dat planten met verschillende bloeiperioden worden 
geplant. Er staan planten die ook in de winter groen zijn om zo de tuin het hele jaar 
mooi te houden. Dit maakt ook dat de tuin per seizoen verandert. In smalle straten 
zal niet overal dezelfde beplanting mogelijk zijn. De beplanting zal bepaald worden 
door het licht dat afhankelijk is van de ligging van de straat. Een gevel op het 
zuiden krijgt meer licht dan een gevel op het noorden. Daarnaast zullen de planten 
ook voldoende water moeten krijgen. Het probleem van geveltuintjes en ander 
groen dat dicht bij de gevel staat is dat het vaak te droog is vanwege een 
overhangende dakrand. Er moet een verbinding met (regen)water gemaakt worden 
of er moet handmatig water gegeven worden. 
 
Er is een groot aanbod van groenartikelen voor zowel het periodieke 
onderhoud als het permanent beschermen van planten. 
De producten die worden gebruikt door de gemeentelijke groenvoorziening en 
door particuliere tuin eigenaren hebben een aantal functies: 

• Bescherming van de plant, boomroosters, beschermrekken voor de stam 
• Geleiding van de groei, rekken voor klimplanten, paaltjes voor jonge 

bomen 
• Vasthouden van grond, potten, bloembakken. 

In het volgende hoofdstuk zijn verschillende voorbeelden van het bestaande 
productassortiment voor planten/bomen te zien. Opvallend is dat de producten voor 
de openbare ruimte zelden iets toevoegen aan de plant of boom zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatsen van groen i.v.m. bezonning.  

Het hangt voor een groot deel van het licht af welke planten waar geplaatst 
kunnen worden in een straat. Aan een donkere, vochtige noord gevel 
moeten andere planten worden gezet dan aan een zonnige en droge gevel 
op het zuiden. In een smalle straat maakt de schaduw van de huizen het 
nog donkerder. Hieronder is het licht in een smalle straat te zien op 21 
december en 21 juni. Houd met de keuze van de beplanting hier goed 
rekening mee (zie ook bijlage 1) 

 
Zonlicht in smalle straat (lopend van oost naar west) op 21 december en 
21 juni, op verschillende tijdstippen 
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Zoekrichtingen in smalle straten, waar geen ruimte is voor bomen, om toch 
groen te plaatsen 
 

Groen op kopgevel en overspanning, of in combinatie met straatmeubilair 
 
In smalle straten zijn een aantal mogelijkheden om groen te plaatsen: 
 

• Een kopgevel is vaak een groot leeg oppervlak dat beschikbaar is 
voor toepassing van groen. Klimplanten kunnen op een dergelijke 
gevel zonder ramen een groot groen oppervlak vormen.  

• Ook boven het straatniveau is soms ruimte voor groen zonder dat 
dit het verkeer hindert.. 

• Het standaard straatmeubilair dat in iedere straat staat, zoals 
lantarenpalen, anti parkeerpaaltjes en verkeersborden, zou 
gecombineerd kunnen worden met groen. 

• Het restoppervlak van de stoep dat niet gebruikt wordt door 
voetgangers kan gebruikt worden voor groen. Dicht tegen de 
huizen en bij verbrede stoepen. 

• Het oppervlak tussen de ramen en deuren in de voorgevel zou 
gebruikt kunnen worden voor groen. 

 

 
Oppervlak op het trottoir          Oppervlak op de gevel. 

De verschillende mogelijkheden verschillen niet alleen wat betreft positie 
maar ook op andere punten. Verschillende betrokken partijen, dichtheid, 
kwaliteit van groen, onderhoud. 
 
 
Maten van een smalle woonstraat 
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Water heeft een geweldige aantrekkingskracht. Denk aan alle mensen die 
water opzoeken om in hun vrije tijd te gaan varen, vissen en zwemmen en 
alle mensen die met stormachtig weer naar het strand gaan om naar de 
ruige zee te kijken. Water heeft bijzondere visuele en tactiele 
eigenschappen, zoals reflectie van licht, beweeglijkheid en verkoeling die 
zorgen voor aantrekkingskracht. Van deze eigenschappen wordt gebruik 
gemaakt in fonteinen en waterpartijen. In de natuur komt water voor in de 
vorm van meertjes, vennetjes, slootjes en rivieren, in de bebouwde 
omgeving zijn er grachten, rivieren, vijvers en fonteinen.  
Behalve met oppervlakte water hebben we in de stad ook te maken met 
regenwater, grondwater en drinkwater. De huidige stedelijke 
waterkringloop is geen gesloten systeem. Deze kringloop is gericht op het 
snel afvoeren van regen- en afvalwater naar de zuivering of het 
oppervlaktewater. Die daardoor onnodig worden belast. De zichtbaarheid 
van water in de stad is zeer beperkt. Alles wordt zo snel mogelijk 
ondergronds geleid. De sporen hiervan zijn de dakgoten, de regenpijpen, 
de afvoerputten in de stoeprand en de putdeksels in de rijweg. Meer dan 
dat is er niet te zien. Het afkoppelen en zichtbaar maken van regenwater 
kan bijdragen aan een groter begrip bij de bewoners van de stad voor de 
huidige waterproblematiek. In de stad staat het afkoppelen en zichtbaar 
maken van regenwater nog in de kinderschoenen. De technieken zijn 
bekend, maar de toepassingen laten nog op zich wachten. Met een 
simpele regenton, een groen dak, infiltratie in de straat, etc. kunnen dicht 
bij huis al bijdragen aan de waterproblematiek worden geleverd. 
 

 

Open water is dus een attractief element in de gebouwde omgeving en 
heeft voordelen vanuit  milieutechnisch oogpunt.  
Maar open waterpartijen hebben ruimte nodig, ruimte die nu vaak nog niet 
wordt vrijgemaakt. De keuze voor open water heeft gevolgen voor de 
grondexploitatie. Om in economisch moeilijke tijden toch innovatieve 
waterconcepten te realiseren is veel creativiteit van ontwerpers en 
adviseurs nodig, maar ook draagvlak bij de beslissende partijen. Het is wel 
een spannende uitdaging om de attractiviteit van open water te 
combineren met milieutechnische voordelen. 
Waterprojecten in de stad kunnen op verschillende schaalniveaus 
gerealiseerd worden: 
• op wijk- of stadsniveau: bijvoorbeeld waterpartijen op pleinen, open 
waterlopen, waterspeeltuinen 
• op gebouwniveau: water op daken en in tuinen, maar ook binnen in de 
gebouwen als onderdeel van het klimaatconcept 
• als losse kunstobjecten 
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Op de volgende bladzijde is beeldmateriaal te zien van water 
mogelijkheden op kleine schaal. De voorbeelden van water in verticale 
richting en leidingwater zijn representatieve vormen van water zoals 
fonteinen. Deze brengen hoge kosten voor zowel aanleg als onderhoud 
met zich mee en zijn zodoende slechts rendabel als statussymbool op 
plaatsen met veel passanten. Water kan omhoog worden geleid door 
gebruik te maken van een pomp voor de omgekeerde richting is de 
zwaartekracht voldoende. Nederland is zo vlak dat waterpartijen met 
verloop of watervallen slechts kunstmatig kunnen worden gemaakt. Voor 
de horizontale watervoorbeelden zijn minder kunstgrepen nodig. Deze zijn 
kleinschalig maar kunnen wel een patroon vormen. Het is belangrijk dat in 
het horizontale vlak verloop wordt aangebracht om het water te geleiden.  
 
 

 
 
 
 

Inspiratiebron Bus ter Simpson 
Buster Simpson is een Amerikaanse kunstenaar die zich bezighoudt met 
“environmental art”. Hij werkt het liefst in de openbare ruimte omdat de 
complexiteit van deze plekken een uitdaging biedt. Hij probeert de plek te 
analyseren en de betekenis er uit te filteren. De geschiedenis, de 
omgeving, de sociale aspecten en de ecologie van de plek is de armatuur. 
Hij maakt sculpturen met verschillende betekenis. In sommige gevallen 
gaat het alleen om de vorm in andere gevallen gaat de sculptuur samen 
met water of met planten. De omgeving speelt in alle gevallen een 
belangrijke rol samen met de mensen die gebruik maken van deze 
omgeving. De projecten die op de volgende bladzijde zijn afgebeeld zijn 
allen uit het project Growing Vine Street. Dit project is begonnen met het 
idee een groene straat in Seattle te creëren. De straat ligt tussen het water 
en het centrum van de stad. Er staan verschillende soorten plantenbakken. 
Er is een drainage systeem dat water verzorgd voor de planten, een 
voordeel hierbij is dat de straat wat afloopt. Dit project is geïnitieerd door 
een groep mensen waaronder Buster Simpson. Er zijn particuliere fondsen 
geworven voor dit project. 
Meer info op: www.bustersimpson.net 
 
Van boven naar beneden eerst de linker rij dan de rechter op de volgende 
bladzijde: 
1. Verplaatsbare plantenbakken gemaakt van oude containers. Bestaand 
groen is hierin teruggekomen na herstructurering van de straat 
2. Verticaal groenobject geïntegreerd met de regenpijp op de gevel. De 
planten die erin groeien zijn hoofdzakelijk varens 
3. Sculptuur geïnspireerd door ziekenhuis krukken en bedden om boom te 
beschermen 
4. Een stellage van olieblikken met groen verwijst naar de goederen 
spoorlijn die hier vroeger langs reed 
5. Deze hand vangt regenwater van de daken op om het vervolgens het 
drainage systeem in te leiden. Het water wordt opgevangen in de 
wijsvinger. De hand verwijst naar de Sixtijnse kapel. 
6. Halverwege de straat staan ook een aantal begroeide auto’s tussen de 
geparkeerde auto’s 
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Een goed voorbeeld van een mooi ontwerp met hemelwaterafvoeren is te 
vinden in de Vrolikstraat in Amsterdam. Het is door ontwerper Erick de 
Lyon gemaakt. 
De RVS bakken in de hemelwaterafvoeren worden bij regen gevuld met 
water. Na de bui blijft er een laag water instaan die op de gevel reflecteert. 
Hierdoor ontstaat er een wisselend lichtspel op de gevel. De bakken 
hebben een diameter van 60 cm. De bakken zijn dubbelwandig en de 
binnenste schaal is ondiep en zonder hoeken, waardoor de schaal schoon 
blijft. 
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Innovatieve groen- en 
waterproducten voor 
dichtbebouwde gebieden 
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Groenzuilen 
 
Dit is een heel nieuw product voor klimplanten. De klimplant wordt in een zuil 
geplaatst en groeit hier bovenuit wat maakt dat het eruit gaat zien als een boom.  
De zuilen bestaan uit een groeikorf, die in de volle grond of een bak kan 
worden geplaatst. De plant staat met zijn wortels in deze korf in de aarde. 
De stam wordt vervolgens door de zuil geleid. Bij het raster of de zinken 
kap, waarmee de zuilen aan de bovenzijde zijn afgewerkt, komt de plant 
naar buiten en kan de plant voluit groeien en bloeien.  
Er zijn wand- en vrijstaande zuilen in verschillende lengtematen, gemaakt 
van hout of zink. Zowel het hout als zink is eenvoudig in een gewenste 
kleur te schilderen.  
Planten die zich goed lenen voor deze toepassing zijn onder meer klimop, 
bruidsluier, wilde wingerd, Duitse pijp, klimroos en clematis. Door de 
solitaire vrijstaande plaatsing is de beplanting zeer goed beheersbaar en 
zijn de zuilen op vele plaatsen denkbaar. De zuilen kunnen in de geplande 
bodemafwerking worden geïntegreerd. Zeker de lagere zuilen, waar de 
beplanting op ooghoogte groeit en bloeit, bieden vele mogelijkheden. 
Hoogtes: van 190 cm tot 240 cm 
Te verkrijgen via: www.hivypillar.nl of www.lutrabox.nl 
 

                  

           
  
Van dezelfde fabrikant zijn ook wandzuilen met vogelhuis verkrijgbaar. De 
plant wordt in de grond geplaatst. De wandzuil wordt over de plant heen 
geplaatst en aan de wand bevestigd. De scheuten van de plant worden 
vervolgens door het houten raster gevlochten. 
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Voordelen van een groenzuil:  
• De vaak kale stam van een klimplant wordt door de zuil verborgen. 
• Aan het einde van de zuil ontstaat een mooie ronde groei van de 

klimplant (verbeterde groei en bloei) 
• De zuil zelf raakt niet begroeid en is daarom goed te onderhouden 

(b.v. schilderen, reinigen) 
• De zuil beschermt de plant tegen zon, kou, beschadiging 
• De plant groeit solitair en grijpt daarom naaste begroeiing of 

objecten niet aan 
• De plant is uitstekend beheersbaar en in vorm te snoeien 
• De groenzuil is ook begroeid te leveren 
• De zuil met plant is eenvoudig plaatsbaar en verhuisbaar 

Hoe plaatst men de klimplant in de zuil?  

• We hebben de volgende onderdelen, gaas-grondkorf, koppelplaat, 
zuilgedeelte en het eindraster of zinken kap 

• De plant wordt gepoot in de gaas-grondkorf 
• Men poot de plant langs een stok die de lengte heeft van de te 

plaatsen zuil 
• Op de gaas-grondkorf wordt een koppelplaat bevestigd die nodig 

is om de zuil te steunen en te borgen 
• Wanneer de klimplant langer is als de lengte van de zuil kan de 

zuil over de plant worden geschoven en met vier bouten worden 
gemonteerd aan de koppelplaat 

• Voordat de zuil over de klimplant schuift verwijdert men eerst de 
groene delen die door de zuil worden opgesloten (kale stam) 

• De groene delen die buiten het zuilgedeelte groeien worden door 
het raster of uit de kap geleid. De stok kan ter hoogte van de zuil 
worden weg geknipt 

• Het einde van de zuil wordt afgestopt met enkele plukken kokos 
om de zuil lichtdicht te maken 

• De aangeplante zuil kan nu rechtsreeks in de grond geplaatst 
worden of in een plantenbak 

     

     Deze groenkorven zijn geschikter voor grotere ruimtes
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Bloem- en plantenbakken 

 

 
 
In de Wittevrouwenbuurt in Utrecht is een huis met ingebouwde 
plantenbakken (op deze foto net aangelegd) te zien. De bak is van koper 
en heeft een pijpje voor afwatering aan de zijkant. Bij dit pijpje is de bak al 
groen geoxideerd en waarschijnlijk wordt op de lange termijn de hele bak 
groen. Op deze wijze worden de plantenbakken geïntegreerd in de gevel. 
 

 

 
 
Deze plantenpot is zeer geschikt voor vergeetachtige planteigenaren of 
voor planteigenaren die regelmatig langere tijd van huis zijn: door de 
capillaire werking ( de plant staat in verbinding met een waterreservoir) 
geeft de plant ‘zichzelf’ water.  
Informatie: www.evasolo.com 
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Wanderella’s zijn een voorbeeld van één van de systemen waarmee 
verticale tuinen gemaakt kunnen worden. Het zijn potten die aan 
schuttingen of muren bevestigd kunnen worden en verkrijgbaar zijn met 
eenjarige planten of met winterharde planten, zoals sedum of violen.  
Info via: www.wanderella.com 
 
 

        
 
Vergelijkbaar met bovenstaand systeem om verticale tuinen aan wanden 
te maken, maar dan groeien de planten in kunststoffen zakken met 
speciale voedingsrijke aarde.  
Info via: www.gardenpouch.com 

                
 
 
Nog een voorbeeld van gestapelde potten om verticale tuinen te kunnen 
maken.  
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Geveltuinen 
 
Haal een paar tegels weg voor je huis en je hebt ruimte voor een geveltuin. 
Ook op een klein oppervlak is een groene oase te maken. En als dit op 
een aantal plekken gebeurt, krijgt een straat al snel een groene uitstraling. 
Mogelijke negatieve aspecten van gevelgroen worden meer dan 
gecompenseerd door de talrijke voordelen, zowel voor de eigenaar van de 
begroeide gevel als voor de buurt.  
Een geveltuin is meestal 30 cm. (1 standaardtegel) breed. Voor brede 
stoepen wordt twee tegels ook nog getolereerd door de gemeente. In ieder 
geval moeten er minstens vier tegels overblijven (1,20 m) van de stoep 
voor de voetgangers, kinderwagens, rolstoelen etc. De tegels blijven 
eigendom van de gemeente. De tegels kunnen ook als opstaande rand 
langs de geveltuin gebruikt worden. 
Het zand onder de tegels minimaal 30 cm weggraven en vervangen door 
bemeste tuingrond. Pas op voor kabels en leidingen, graaf daarom niet te 
diep of leg de tuin iets verhoogd aan. 
Zorg ervoor dat de tuin gen overlast veroorzaakt. Passanten mogen zich 
niet bezeren, prikken e.d. aan overhangende planten en struiken. Zorg dus 
voor goed onderhoud. 
In bijlage 1 is een overzicht te vinden van planten die geschikt zijn voor 
gebruik in een geveltuin. Bomen zijn te groot en kunnen niet worden 
toegepast. Houd met de keuze van de planten rekening met de kant van 
de straat (noord of zuid vraagt om andere planten).  
Ook kan er voor planten gekozen worden waar bijvoorbeeld vogels op af 
komen (klimop, vuurdoorn, meidoorn, hulst, kamperfoelie) of planten waar 
bijvoorbeeld vlinders op af komen (vlinderstruik, marjolein, tijm, lavandel, 
beemdkroon, koninginnekruid, hysop, sleutelbloem, etc.). Deze planten 
houden net als de vlinders allemaal van de zon.  
 

          
 
Goed gebruik van geveltuinen en een geveltuin waar het is misgegaan. 
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Gevelbegroeiing 
 
Gevelplanten kunnen een woning in grote mate opfleuren en verfraaien. 
Gevelgroen ‘breekt’ immers de eentonigheid van stenen en beton. In 
gevelgroen kunnen bovendien nogal wat diersoorten terecht. Dagvlinders 
overwinteren er met tientallen, nachtvlinders komen er van zoete 
kamperfoelienectar snoepen, winterkoninkjes nestelen er elke lente, 
lieveheersbeestjes jagen er onvermoeibaar op bladluizen. Soms houden 
er zelfs een paar vleermuizen hun dagslaap. Met andere woorden: de 
natuurwaarde van gevelgroen is in onze letterlijk ‘ontgroende’ 
binnensteden niet te onderschatten. Veel huizen en gebouwen zien er 
meteen veel vriendelijker uit als men ze aankleedt met klimplanten. 
Kortom, groene gevels leveren niet alleen leuke natuurwaarnemingen 
op, maar zijn ook een heuse bron van natuurbeleving in woongebieden. 
Gevelbegroeiing is één van de manieren om een straat een groener 
uiterlijk te geven, die niet veel ruimte vraagt op het straatniveau zelf. 
Gevelgroen heeft een aantal belangrijke voordelen: 

• Thermische- en geluidsisolatie van een gebouw  
• Droog houden van een muur  
• Langere levensduur van een gevel  
• Esthetisch effect  
• Klimaatverbetering  
• Zuiveren van vervuilde stadslucht  

Onder gevelbegroeiing wordt ‘de begroeiing van verticale oppervlakken 
door planten, wortelend in de bodem’ verstaan. Dit wortelen kan zowel in 
aarde aan de voet van de gevel zijn als in bloembakken, eventueel 
geplaatst op het gebouw. Gevelgroen bestaat voornamelijk uit klimplanten. 
Klimplanten kunnen naargelang hun klimmanier in verschillende groepen 
worden ingedeeld. Het grootste onderscheid moet gemaakt worden tussen 
enerzijds de zelfhechtende soorten en anderzijds soorten die klimhulpen 
nodig hebben. Slingerplanten of winders vormen de grootste groep onder 
de klimplanten. Ze slingeren zich in hun zoektocht naar licht met een 
schroefvormige (wind)beweging van hun hoofd- en nevenscheuten 
langsheen takken, draden of andere klimhulpen omhoog. Er zijn 
rechtswindende soorten bv. Kamperfoelie (Lonicera spp.), linkswindende 
soorten bv. Japanse blauweregen (Wisteria floribunda) of soorten die in 
beide richtingen kunnen winden (bv. Bruidssluier (Fallopia aubertii). 
Rankvormende soorten of rankers klimmen met behulp van omgebouwde, 
draadvormige en (on)vertakte organen of ranken.  

 
 

 



Ontharden van de stad  23

Deze ranken bewegen zich al draaiend tot ze, gestimuleerd door een 
aanrakingsprikkel, de klimhulp vastgrijpen en omwikkelen. Twee groepen 
rankers kunnen worden onderscheiden: enerzijds blad- of 
bladsteelrankers, anderzijds spruitrankers. De eerste hebben gedeeltelijke 
of volledig tot grijp- of hechtorganen omgevormde bladeren of bladstelen, 
terwijl bij spruitrankers de bloemen moeten plaatsruimen voor de aanmaak 
van ranken. Rankende voorbeelden zijn Bosrank (Clematis spp.) en 
Wijnstok (Vitis spp.). Steunklimmers of enteraars maken dan weer gebruik 
van doornen, stekels, borstelharen of andere min of meer stijve structuren 
om zich aan klimhulpen of andere planten vast te haken en zo omhoog te 
klimmen. Ze groeien eerder als een sluier over steunen (eventueel andere 
planten) heen. Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) en Klimrozen (Rosa 
spp.) zijn bekende voorbeelden van deze groep. Zelfhechtende planten of 
hechters kunnen het zonder klimhulp stellen. Hechtwortels laten toe dat de 
klimplant zich op een gepaste ondergrond vasthecht. De eigenlijke 
vasthechting gebeurt met behulp van wortelhaartjes, die zich in de fijnste 
poriën of oneffenheden van de muur kunnen vastzetten. Echt diep 
binnendringen doen ze niet. De bekendste en meest gebruikte soorten hier 
zijn Klimop (Hedera helix) en Wilde wingerd (Parthenocissus spp.).  
 
Over het aanbrengen van groen langs de gevel bestaan een aantal 
misverstanden: 

• Gevelgroen maakt mijn muur vochtig 
• Wortels van gevelgroen dringen muur binnen en veroorzaken 

schade 
• Gevelgroen trekt insecten & spinnen aan, zelfs tot in huis 
• Een begroeide gevel geeft een slordige indruk 
• Gevelgroen vergt veel onderhoud en kost geld 

Veel van deze bezwaren kunnen met een juiste plantenkeuze op de juiste 
standplaats en met het gebruik van een goede klimhulp worden vermeden 
of tot een minimum worden beperkt.  
 
Door gebruik te maken van verticale klimconstructies, los van de gevel, 
worden hiervoor genoemde nadelen voorkomen. Klimhulpen moeten 
minstens 2,5 cm van de muur verwijderd blijven.  
 
 
 

Een voorbeeld van klimplantsteunen om planten langs palen of 
schuttingen omhoog te laten groeien is te zien op de foto hieronder. De 
klimplantsteunen zijn er voor vierkante palen (70x70mm) of ronde palen 
(met doorsnede 80mm), vierkante palen (90x90mm) en schuttingplanken 
(horizontaal of verticaal). Ze zijn leverbaar in roestvast staal (RVS) of 
gegalvaniseerd staal (GS). 
 

 
 
Info via: www.lutrabox.com 
 
Hieronder een voorbeeld van een geleidingssysteem voor klimplanten met 
staaldraad en ankers voor in de muur. Het middelste plaatje geeft 
voorbeelden voor het maken van een figuur op de muur. Het systeem kan 
behalve tegen een wand ook tussen de grond en een afdak worden 
geïnstalleerd. 
Info via: www.philipp-gmbh.de 
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Hiernaast is een voorbeeld van gevelbegroeiing te zien die op een geheel 
andere wijze tot stand komt dan vanuit een strookje aarde langs de gevel 
klimplanten omhoog te laten groeien. 
Het is een systeem van Patrick Blanc, dat is gebaseerd op aquacultuur, 
waarbij planten zonder grond in een medium groeien en gevoed worden 
met een mengsel dat alle noodzakelijke elementen voor hun groei bevat.. 
Dit systeem is gebaseerd op studies in het tropische regenwoud. 
Voedingsstoffen en zuurstofrijk water zijn in dit systeem overvloedig 
aanwezig, zodat de planten niet met elkaar moeten concurreren en er in 
een kleine ruimte meer kan groeien. 
Gebaseerd op deze techniek ontwikkelde Blanc achtereenvolgens twee 
systemen. Beide systemen hebben hetzelfde groeimedium, een laag 
polyamidevilt van ongveer 1 cm dik. Polyamidevilt is een nylon en heeft als 
eigenschap water zeer goed vast te houden en goed te draineren. Tevens 
blijken planten er goed in te wortelen. Ook is het vilt tegen rotting bestand. 
Het verschil tussen de twee systemen zit in de ondersteuning 
die ze bieden voor de planten. Doordat bij het tweede systeem de 
ondersteuning beter is, kunnen hier hogere muren mee worden bekleed 
met vollere beplanting. Dit systeem is beter bestand tegen windbelasting. 
Met deze technieken kunnen prachtige resultaten behaald worden, zoals 
op de foto hiernaast is te zien. Het vergt echter nogal wat aanpassingen 
van een muur en investeringen en leent zich daarom niet voor een snelle 
toepassing door particuliere bewoners, maar eerder voor een kopgevel 
o.i.d. die door een corporatie wordt aangekleed met groen. 
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Boombakken 

In mobiele boombakken kunnen stadsbomen tot zo' n 15 meter hoogte 
groeien. Deze boombakken zijn er in 3 maten en eenvoudig met boom en 
al te verplaatsen. Half verzonken in het maaiveld functioneert de boombak 
als zitbank. De boombakken zijn bijvoorbeeld toepasbaar op 
multifunctionele pleinen, op kabel- en leidingstroken, bij hoge 
waterstanden, ij tijdelijk braakliggende terreinen, op parkeergarages, etc. 

De technische binnenbak is berekend op een verplaatsbaar gewicht van 5 
à 6 ton. De bak is opgebouwd uit verzinkt damwandplaat en heeft een 
industrieel uiterlijk. Tegen de bak kunnen verschillende 
bekledingsmaterialen toegepast worden als staal, gecoate panelen, 
cortensstaal, composiethout. Optioneel zijn boomroosters, graskragen e.d. 
toe te passen. 

 

                      

       

 

Behalve boombakken, zijn er ook bakken voor heesters. De 
heesterbakken zijn geschikt voor heesters en kleine bomen tot zo’n 3 a 4 
meter hoogte. De langwerpige vorm is zodanig dat de bak tevens als 
zitbank functioneert. De heesterbak kan voorzien worden van 
kleurcoatings: roestvast staal en koperbruin. 

Info via: www.streetlife.nl 
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Groene Infra 

Om bijvoorbeeld trambanen en parkeervakken een veel groener uiterlijk te 
geven kunnen grastegels worden toegepast. Er zijn twee types te 
onderscheiden: kunststoffen tegels en betonnen tegels. Bij beide types 
groeit het gras tussen de tegels door en dienen de tegels voor de 
verharding. 
 

 
 
Kunststof grastegels worden gemaakt van gerecycleerd polyethyleen met 
hoge dichtheid. Zowel bij betonnen als bij kunststof grastegels groeit het 
gras tussen de honingraatopeningen. Bij kunststoffen grastegels zijn de 
openingen goed voor 95 % van het oppervlak, zodat de tegels praktisch 
onzichtbaar worden. 

   

Onder de tegels moet de volgende opbouw worden gemaakt: 

• een fundering van steenslag  
• een onderlaag, die kan bestaan uit teelaarde en geëxpandeerde 

kleikorrels of de bestaande laag van leemhoudend zand gemengd 
met turf en teelaarde.  

• de eigenlijke grastegels, opgevuld met teelaarde en met graszaad 
ingezaaid 

    

                              

Info via: www.rezo.nl/grastegels 



Ontharden van de stad  27

Drijvend groen 
 
Rotterdam heeft veel water en daar zou meer gebruik van gemaakt 
moeten worden. Met bijvoorbeeld drijvende groene eilanden, de floatlands. 
Drijftillen zijn natuurlijke begroeide eilandjes die in het water drijven en wel 
tientallen moeras- en waterplanten kunnen herbergen. Floatlands zijn 
kunstmatige drijftillen. Deze kunnen worden gebruikt voor 
natuurontwikkeling in water  waar geen natuurlijke oevers mogelijk zijn. 
Een goed beheer van floatlands is essentieel voor het functioneren. Slecht 
beheerde floatlands zien er niet uit door zwerfvuil en kapotte of half 
gezonken constructies.  
 
 

   
 

 

Groene Boomspiegels 
 
Een boomspiegel is de onverharde oppervlakte rondom de stam van een 
boom. Vaak staan ze vol afval of worden ze gebruikt om honden uit te 
laten. Er zijn echter ook voorbeelden waar de boomspiegel is omgetoverd 
in een oase van bloeiende planten. Boomspiegels zijn gemakkelijk aan te 
leggen en te onderhouden. De bomen worden hier meestal zo opgekweekt 
dat er onder aan de stam geen takken gevormd worden, maar de foto 
linksonder laat zien dat het een toevoeging voor de boomspiegel op kan 
leveren, wanneer dit wel wordt toegelaten. 
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Combinatie van groen met straatmeubilair 
 
Behalve dat groen solitair in bakken, geveltuinen, daktuinen, etc. wordt 
geplaatst zie je een aantal combinaties met andere objecten. Bijvoorbeeld 
zijn er allerlei bakken op de markt die gecombineerd kunnen worden met 
lantarenpalen of hekwerken in de openbare ruimte. 
 

  
 

  
 

  
 
Info via: www.greencityjardinan.com 
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Ballenvangers 
 
Ballenvangers staan vaak rondom verharde voetbalpleintjes. Deze 
pleintjes zouden een stuk vriendelijker gemaakt kunnen worden als deze 
ballenvangers begroeid zouden worden. 
 

 
 

 

Zit/planten/boombanken 
 
Zitbanken zijn ook objecten die al in combinatie met groen worden 
aangeboden. Juist voor kleine pleintjes is deze oplossing heel geschikt. 
Zie bijvoorbeeld ook de boombakken van streetlife, en hieronder is ook 
een voorbeeld te zien van een combinatie van zitten en groen. 
  

  
info via: www.escofet.com 
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Abri’s 
 
Een oplossing die nog niet op de markt is, maar wat wel goed zou kunnen 
is om abri’s in de stad te combineren met groen. Deze abri’s op de 
afbeelding hiernaast zijn ontworpen voor de ZORO-lijn, maar zouden ook 
in de stad kunnen worden toegepast. Boven de abri zijn spandraden 
aanwezig waarlangs groen kan groeien dat door de steunpalen omhoog 
geleid wordt. In de zomer is er hierdoor extra beschutting voor de 
wachtende reizigers in combinatie met een heerlijke geur van kamperfoelie 
die langs de abri groeit, en in de winter heeft deze plant weinig blad 
waardoor juist dan op momenten dat de zon schijnt, hier ook van genoten 
kan worden. 
 

 
 
De junglebus die tijdens de Architectuur  
Biënnale 2003 rondreed in Rotterdam 
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Rotondes 
 
Rotondes zijn ook een soort restruimtes die vaak stenig zijn ingericht, 
maar die wanneer zij groen worden ingericht een heel andere uitstraling 
kunnen krijgen. 
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Postzegelparken 
 
Postzegelparken vormen een aanvulling op de bestaande stadstuinen, 
plantsoenen, parken, pleinen en grotere recreatiegebieden rond de stad. 
Postzegelparken zijn in elke buurt aan te leggen en door de beperkte 
omvang vaak goed te beheren. Al in de jaren 60-70 van de vorige eeuw 
was in Amerika en in Japan een soort pocketpark beweging. In Amsterdam 
is recent een specifiek beleid voor postzegelparken ontwikkeld. 
Postzegelparken kunnen een belangrijke buurtvoorziening zijn, vooral voor 
mensen die geen tijd of niet de mogelijkheid hebben om verder weg 
gelegen groenvoorzieningen te bezoeken. Kernwoorden bij de inrichting 
van een postzegelpark zijn: 

• duidelijke identiteit  
• toegankelijkheid  
• voor alle zintuigen  
• afstemmen op gebruik  
• duurzaam materiaalgebruik  

Postzegelparken zijn kleine parkjes die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door 
het laten terugspringen van een gebouw tussen twee andere gebouwen. 
De ontstane ruimte is vaak niet groter dan 100 m2, maar heeft een zee 
aan mogelijkheden voor een groene, speelse en/of kunstzinnige invulling. 
Eén of enkele beeldbepalende bomen, planten, een fontein, 
speeltoestellen, bankjes….  
In New York zijn veel van deze parkjes. Ze liggen meestal tussen de 
kantoorgebouwen en zijn vaak het eigendom van een bedrijf. Dit betekent 
dat ze ’s nachts afgesloten zijn maar zelfs dan werken ze mee aan een 
groene uitstraling van de stad. 
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Groene daken 
 
Waar nog veel ruimte voor groen en water gevonden kan worden is op de 
daken van de gebouwen in de stad. Heel veel vierkante meters zijn nu nog 
onbenut, terwijl als deze daken groen zouden worden ingericht er op 
diverse terreinen winst gemaakt kan worden. De daktechnieken bieden 
inmiddels de mogelijkheid om zowel op bestaande. Als op nieuwe daken 
uiteenlopende soorten groene daken te realiseren. Bruikbare daken 
vergroten de belevingswaarde van de woonomgeving. Groende daken 
bufferen regenwater, vangen piekbuien op, trekken flora en fauna aan, 
hebben een positieve invloed op de isolatie van een gebouw, verlengen de 
levensduur van de dakbedekking, etc.  
Groendaken zijn onder te verdelen in intensieve- en extensieve 
groendaken. Extensieve groendaken zijn beplant met sedum, mos en 
kruiden. Intensieve groendaken zijn beplant met gras, heesters, en bomen. 
Extensieve groendaken functioneren voornamelijk als “kijkgroen“ en 
intensieve groendaken voornamelijk als “verblijfsgroen”. 
Naast groen kunnen ook waterelementen, verhardingen, speeltoestellen 
en straatmeubilair worden toegepast op daken. Groendaken kunnen op 
daken boven maaiveld worden aangelegd, maar ook op parkeergarages. 
Dit laatste is vergelijkbaar met de aanleg van groen op maaiveldniveau. 
 

      

 

 

Groendaken zijn bijna allemaal hetzelfde opgebouwd. Op de 
dakconstructie bevindt zich een waterdichte dakbedekking en daar 
bovenop een drainagelaag. Op de drainagelaag wordt een filtervlies 
aangebracht. Als de dakbedekking niet bestand is tegen wortels en er een 
extra bescherming tegen regenwater gewenst is, moet er een 
wortelwerende (= waterdichte) laag worden toegepast. 
Vaak bevindt zich op de drainagelaag een filtervlies. Dit vlies dient om 
verstopping van de drainagelaag vanuit de substraatlaag te voorkomen. 
De hellingshoek van een dak is van invloed op het type groendak wat je 
kunt aanleggen en welke beplanting mogelijk is. Op een dak met een 
hellingshoek groter dan 15o is alleen een extensief groendak mogelijk met 
als functie kijkgroen. Bomen en heesters kunnen niet worden aangeplant. 
Bij grasdaken met een hellingshoek groter dan 15o is beregening nodig om 
de grasmat in stand te houden. 
In principe kan elk plat dak worden omgevormd tot een daktuin. Op daken 
die niet ontworpen zijn als toegankelijk dak is meestal een verzwaring van 
de bestaande dakconstructie noodzakelijk of moet het type daktuin 
gekozen worden op de nog aanwezige reserve in de bestaande 
dakconstructie.  
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Een nieuw ‘onthardings’ 
product voor Crooswijk en 
het Oude Noorden 
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Korte verkenning Crooswijk en Oude Noorden 
 
Bij het ontwikkelen van een nieuw product is uitgegaan van de wijken 
Crooswijk en het Oude Noorden. Naast dit doelgebied moet het product 
ook op andere plaatsen toegepast kunnen worden. 
Een product in de openbare ruimte heeft een grote doelgroep. Het kan van 
grote invloed zijn op de beleving en het karakter van de omgeving. Het is 
belangrijk dat de beheersbaarheid niet alleen door materiaal gebruik en 
ontwerp wordt gewaarborgd maar ook door de waardering en het gebruik 
ervan door de omgeving. 
Crooswijk en het Oude Noorden worden bestempeld als kleurrijk en 
levendig maar veel straten zijn grauw en saai. De bewoners hebben wat 
betreft woonomgeving weinig keus vanwege lage inkomens. De initiatieven 
van bewoners die er zijn moeten gesteund worden om betrokkenheid van 
de bewoners bij de woonomgeving te stimuleren. Het ontwerp zal moeten 
aansluiten bij de diverse culturen en bouwstijlen in de wijk. De bouwstijl en 
het straatbeeld in de drie wijken is dusdanig divers dat er veel 
mogelijkheden zijn. Het product hoeft niet in één bepaalde bouwstijl te 
passen wat de mogelijkheden voor toepassing van het product op andere 
plaatsen vergroot. Op de volgende pagina’s is een overzicht van de 
gebieden in foto’s te zien. 

• De bebouwing bestaat bijna geheel uit portiek en etage 
woningen,slechts twee procent van de woningen zijn 
eengezinswoningen  

• Bijna overal staan aan beide zijde van de straat auto’s geparkeerd 
• De rijweg is geplaveid met klinkers en de stoep met standaard 

(30cm x 30cm) grijze stoeptegels 
• Oudbouw in rode baksteen, nieuwbouw vaak in gele baksteen 
• Oudbouw vlakke gevels met veel ramen, nieuwbouw vaak balkon 

aan straatzijde 
• Overal trottoir band, niveauverschil tussen rijweg en stoep 
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In Crooswijk en het Oude Noorden is een grote diversiteit aan alles; 
mensen, huizen, winkels. De laatste jaren is er meer aandacht besteed 
aan de openbare ruimte in de wijken, zo zijn er verschillende pleinen met 
goed verzorgde voetbalveldjes. Er zijn actieve bewoners die al dan niet 
gezamenlijk projecten doen om de buurt op te fleuren met schilderingen en 
particuliere initiatieven. Vanuit gesprekken met bewoners organisaties 
komt vooral naar voren dat er behoefte is aan meer kleur en aan 
persoonlijke invulling.  
Belangrijke eigenschappen van het product voor de bewoners: 
• Eigen inbreng van de bewoners, herkenbare eigen identiteit, geen 
verplichte geraniums 
• Laagdrempelig; eenvoudig om zelf iets aan te doen, iets van te maken 
• Beperkte periode, eenvoudig te verwijderen vervangen als er geen 
interesse meer voor is, zoals bij geveltuintjes het geval was 
• Dichtbij huis zodat de bewoners er plezier van hebben als uitzicht, maar 
ook bij het passeren 
• Niet plichtmatig meedoen; mogelijkheid om later pas mee te doen, of 
helemaal niet 
 
Met het ontwerp is met deze wensen rekening gehouden. Op de vorige 
pagina’s staan een aantal zoekrichtingen in de straat beschreven waar het 
product zich op zou kunnen richten. Bij de zoekrichting van het product is 
gekozen voor richting 4. Richting 4 biedt de mogelijkheid om een product 
te ontwerpen dat samen met de invulling ervan door bewoners het 
aanzicht van de straat kan verbeteren. Het biedt bovendien de beste 
mogelijkheden in de kleinste straatjes. Dit betekent echter niet dat de 
andere drie richtingen niet bruikbaar zijn. Afhankelijk van de buurt, de 
betrokkenheid van de bewoners en de beschikbare ruimte zal er steeds 
weer opnieuw moeten worden gekeken wat de beste oplossing of 
combinatie van oplossingen is voor het desbetreffende gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel woningen in Crooswijk en het Oude Noorden hebben een 
gezamenlijke entree. Dit is een geschikte plaats voor groen omdat het door 
alle bewoners gebruikt wordt. Aankleding van de entree met groen zou 
door woningcorporaties kunnen worden geïnitieerd. Bewoners zouden een 
deel van het onderhoud op zich kunnen nemen. Begroeiing van een 
gemeenschappelijk deel van de gevel beperkt ook de overlast voor 
bewoners (niet voor hun ramen). Een gevelsysteem van staaldraad of een 
rek is hiervoor nodig als geleiding. Het kost wel tijd om het te laten 
begroeien. Een oplossing daarvoor is een kant en klare haag die met 
klimgeleiding wordt geplaatst. De klimplanten moeten wel een goede 
bodem hebben om in te groeien. 
 

 
 
 
In sommige gevallen worden bij de bouw al voorzieningen getroffen voor 
groen zoals balkons of zoals op het middelste plaatje hieronder te zien een 
soort pergola op het balkon. Hier zou bij woningbouwplannen meer 
aandacht aan kunnen worden besteed. Bijvoorbeeld ingebouwde 
plantenbakken aan het balkon, zoals ook te zien bij de voorbeelden in 
richting 4. 
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Hieronder zijn mogelijke locaties voor groen dicht bij de eigen woning te 
zien. Voordeel hiervan is dat de bewoners het vanuit hun huis kunnen 
onderhouden en dat het bij hen hoort. Een begroeide regenpijp is goed 
mogelijk als er een stuk grond wordt geprepareerd en een klimgeleiding 
wordt aangebracht zodat de regenpijp niet wordt beschadigd. 
 

 
 
De plaatsing van het groen aan de gevel is afhankelijk van de wensen van 
de bewoners en van hun interesse om mee willen doen. Daarnaast moet 
het groen op verdiepingen boven de begane grond vanuit het raam 
bereikbaar zijn. Veel woningen zijn gesplitst. Van buiten is het niet altijd 

duidelijk te zien hoe panden gesplitst zijn. Op de begane grond zijn er 
meer mogelijkheden omdat planten hier ook van buiten goed bereikbaar 
zijn. Op hoger gelegen verdiepingen hangt de plaatsing af van de soort 
ramen. In Crooswijk en het Oude Noorden is een grote diversiteit aan 
gevels te vinden, zie de foto’s op de volgende pagina. 
 

 
 
Plaatsing kan afhankelijk zijn van het soort raam maar ook van de indeling 
van het huis of van de afspraken met de straat of de buurt. Bij huizen met 
een souterrain zullen de bewoners ook de laagste planten misschien 
vanuit het raam moeten onderhouden. 
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De groenrail 
 
Het nieuwe product, de groenrail, gaat uit van een systeem met meerdere 
mogelijkheden: een flexibel product zonder vastgestelde inhoud, zodat 
bewoners het naar hun eigen wensen in kunnen richten. Ook zonder 
invulling met groen moet het systeem er netjes uitzien en aansluiten bij de 
gevel. De bewoners kunnen met de groenrail hun eigen smaak en identiteit 
naar buiten brengen. Zij kunnen verschillende potten, bakken en hanging 
baskets aan het systeem bevestigen. De planten kunnen als plant gekocht 
worden maar ook zelf gekweekt worden met bollen of zaden. Behalve 
planten die veranderd kunnen worden per seizoen zijn er ook andere dan 
seizoen invullingen te bedenken, zoals feestdagen (Kerst, Pasen, 
sinterklaas, Offerfeest, Ramadan, Suikerfeest, Holi, Divali, etc.), speciale 
gelegenheden (geboorte, verjaardag, straatfeest, jubileum, EK, WK) of 
kinderen (knutselen, plantjes). 
Hieronder zijn verschillende voorbeelden te zien, maar bewoners kunnen 
ook hun eigen creativiteit gebruiken. Niet alle bewoners zullen gebruik 
willen maken van de voorziening maar ook als niet de hele straat meedoet, 
kan het heel goed een beter aanzien geven. Bovendien is het ook goed 
mogelijk zonder veel moeite pas later of af en toe gebruik te maken van de 
voorziening. 
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Functie van de groenrail: 
• Houders plaatsbaar op elke positie 
• Houders verplaatsbaar 
• Doorvoer van waterleiding 
• Bevestiging van houders aan de muur 
•Vaste voorziening aan de muur waar naar wens iets mee gedaan kan  

worden 
•Verticale en horizontale oriëntatie mogelijk met hetzelfde onderdeel 
 

 
 
 

Het basisprincipe maakt watertoevoer mogelijk door de rail. De houders 
kunnen op elke plaats op de rail geplaatst worden zodat de rail eenvoudig 
in gebruik is.  
 

 
 
De inhoud van het systeem is afhankelijk van de plaatsing: Horizontaal 
kunnen er balkonbakken en potten (2liter) in. Verticaal kunnen er hanging 
baskets (diameter 400mm) aanhangen en potten (2 liter) in geplaatst 
worden. Dit maakt de planten van binnenshuis uit zichtbaar; de planten in 
horizontale bakken groeien boven de vensterbank uit en verticaal kan de 
hanging basket uitgroeien naar de zijkant.  
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Bij horizontale plaatsing van de rail op de gevel kunnen er balkonbakken in 
worden gezet (langwerpig met verschillende afmetingen) of losse potten. 
Hiervoor zijn twee verschillende houders. De balkonbakken hangen in 
twee haken, de potten staan in een houder. Het vastzetten van de houders 
op de horizontale rail is niet nodig omdat de houders alleen horizontaal 
kunnen schuiven. Het is wel belangrijk dat de 
houders worden geborgd op de rail zodat ze er niet uit kunnen vallen als er 
bijvoorbeeld een pot of een bak uitgehaald wordt. 
Horizontale plaatsing van een groenrail kan over het algemeen niet als: 
- Het raam heel smal is (ramen meestal hoger dan breed) 
- De vensterbanken te breed zijn of te ver oversteken 
- Fietsen tegen de gevel worden neergezet 
In deze gevallen kan beter voor een verticale rail gekozen worden 
 

 

Bij verticale plaatsing moet voorkomen worden dat de houders langs de 
rail naar beneden glijden. De houders zullen daarom niet op elke plaats op 
de rail kunnen worden bevestigd maar er zullen vaste bevestigingspunten 
op de rail zitten. Er kunnen drie houders per verticale rail bevestigd 
worden. De afstanden van de bevestigingspunten (15cm-30cm-30cm-
15cm) zijn zo dat de afstanden gelijk blijven wanneer er een aantal 
raillengten boven elkaar worden geplaatst. De hanging baskets hebben 
een haak en hangen door een oog de potten staan in een zelfde soort 
houder als bij de horizontale rail. 
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Wateropslag in de groenrail 
 
De rail is ontworpen met mogelijkheid voor watertoevoer. Door de rail kan 
een tuinslang aangebracht worden. Het watersysteem is een toevoeging 
aan de groenrail. Het watersysteem heeft drie uitgangspunten met 
bijbehorende mogelijkheden van het systeem: 
Ontkoppelen van water en wateropslag (minimaal) 
- gebruik van regenwater in plaats van leidingwater 
- opslag van water in reservoir 
Aandacht voor water in de stad en in Nederland 
- zichtbaar watersysteem 
- zichtbare wateropslag 
Voor het onderhoud van de planten 
- niet met water door het huis lopen 
- automatische waterafgifte zodat planten minder onderhoud nodig hebben 
- ondersteunend systeem voor plantenrail 
- Verschillende planten hebben verschillende waterbehoefte instelbaar per 
  plant 
Omdat de planten in droge perioden extra water nodig hebben is het nodig 
dat er regenwater wordt opgeslagen in een reservoir, zodat dit later 
gebruikt kan worden. Dit kan met een reservoir dat gekoppeld is aan de 
regenpijp. Dit zorgt voor wateraanvoer en heeft een overloop mogelijkheid 
wanneer het reservoir vol is. Veel huizen in het Oude Noorden en 
Crooswijk hebben een regenpijp langs de voorgevel maar niet alle. 
Mogelijkheden uitgaande van en zichtbaar systeem op de gevel en 
gebruikmakend van aanwezige regenpijp zijn: 

• Centraal reservoir per twee huizen, leidingen lopen naar de 
verschillende verdiepingen. Nadeel hiervan is dat er op 
verschillende hoogten een verschillende druk is (beneden stroomt 
meer water uit leiding dan boven) en hoge belasting van de gevel 
op één punt. 

• Een centraal watersysteem zou wel kunnen worden toegepast met 
een inpandig reservoir (waterzak e.d.) in bijvoorbeeld de 
kruipruimte van waaruit water door leidingen wordt gepompt. Dit is 
ook mogelijk bij panden waar geen hemelwaterafvoer aan de 
voorgevel zit. Dit maakt het systeem wel minder zichtbaar.  

 
 
 

             
 
Meerdere kleine reservoirs kunnen het watersysteem goed zichtbaar 
maken .Dit geeft een meer gespreide belasting van de gevel en zorgt voor 
gelijke hoogteverschillen en daarmee gelijke druk. Er bestaan regentonnen 
van 10 liter die tussen de regenpijp geplaatst kunnen worden: de 
raintainer. Een aantal kleine reservoirs passen bovendien beter in het 
ritme van de gevel dan één centraal reservoir. 
 

 
   



Ontharden van de stad  60

Totale systeem aan de gevel 
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Evaluatie groenrail door derden 
 
Aan een aantal partijen is het ontwerp voorgelegd ter evaluatie. Opbouwwerk, 
Woning Bedrijf Rotterdam (corporatie) en een architect hebben hier aan 
meegewerkt. 
Opbouwwerk als vertegenwoordiger van de bewoners. 
Enthousiaste reacties op het ontwerp. Zij denken dat er zeker bewoners in 
geïnteresseerd zullen zijn en dat het iets toevoegt aan de huidige faciliteiten 
en diensten die de bewoners aangeboden worden. Of een project als dit 
uitgevoerd kan worden ligt grotendeels aan de fondsen die kunnen worden 
aangeschreven. Het systeem zou onder de aandacht moeten worden gebracht 
van corporaties en deelgemeente om het te introduceren. 
Woning Bedrijf Rotterdam als afnemer. 
Het WBR ziet in dat hun rol in het aanzien van de leefomgeving belangrijk is 
en dat de leefbaarheid een politieke speerpunt is waar zij ook aan mee 
moeten werken. De financiële consequenties en de ingrepen aan de gevel zijn 
punten waar ze nog wat twijfelachtig tegenover staan. Als het systeem 
voldoende (bewezen) draagkracht heeft bij bewoners en andere instanties zou 
deze twijfel kunnen worden weggenomen. Het WBR is zeker geïnteresseerd in 
nieuwe oplossingen, die door corporaties kunnen worden toegepast, om het 
straataanzicht te verbeteren. Op dit moment houden zij zich slechts met 
binnenterreinen bezig. 
Architecten bureau SAR als ontwerper van sociale woningbouw. 
Wat betreft het verbeteren van het aanzicht van de leefomgeving in het 
doelgebied, geven zij aan dat er behalve naar kleine ingrepen/toevoegingen, 
zoals in dit project, ook naar oplossingen op grotere schaal moet worden 
gekeken. Zowel het integreren van mogelijkheden voor groen in de 
bebouwing als het maken van ruimte voor groen in een gebied zijn hiernaast 
belangrijk. De trend wat betreft sociale woningbouw is op dit moment om 
gevels weer in originele staat terug te brengen met kwalitatief betere 
materialen dan in de jaren 80 is gebeurd. In tegenstelling tot de 
herstructureringsprojecten in de jaren 80, focussen de huidige plannen zich 
vaak alleen op de renovatie van panden en niet meer op veranderingen van 
de structuur van de wijk terwijl dit minstens even belangrijk is. 
Een toevoeging aan de gevel die niet de aandacht van de gevel te veel afleid 
is een goed initiatief. Bewoners moeten hierin zelf de keuze hebben. 
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Bijlage 1 
 
Planten geschikt voor geveltuinen 
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Plant     Nederlandse naam     Plaatsing 
 
VASTE PLANTEN, LAAG 
Acaena microphylla 'Kupferteppich'   Stekelnootje      zon 
Ajuga reptans     Zenegroen       zon, hs 
Aubrieta 'Blue Emperor'   Aubretia       zon 
Campanula portenschlagiana   Klokjesbloem, hangend     zon, hs 
Cerastium tomentosum    Hoornbloem       zon 
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'  Ooievaarsbek, wit+roze     zon, hs 
Ger. sanguineum 'Striatum'   Ooievaarsbek, lichtroze     zon, hs 
Ger. 'Dilys'     Ooievaarsbek, magenta     zon 
Ger. wallichianum 'Buxton's Variety'  Ooievaarsbek, blauw      zon, hs 
Lamium maculatum 'Beacon Silver'  Dovenetel       hs, schaduw 
Persicaria affinis 'Superba'   Duizendknoop       zon 
Saponaria ocymoides    Zeepkruid      zon 
Tiarella wherryi     Schuimbloem, z. roze      zon, hs 
Vinca minor     Maagdenpalm,       schaduw 
Viola labradorica    Viooltje       hs 
Viola 'Boughton Blue'    Hoornviooltje, zacht blauw     zon 
 
VASTE PLANTEN, MIDDELGROOT 
Alchemilla mollis    Vrouwenmantel      zon, hs 
Anthemis 'Sauce Hollandaise'   Roomse kamille      zon 
Aquilegia 'Nora Barlow'    Akelei, roze       hs 
Aquilegia chrysantha    Akelei, gelig       hs 
Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' Aster, paarsblauw      zon 
Aster dumosus 'Apollo'    Aster, wit       zon 
Astrantia major     Zeeuws knoopje      zon, hs 
Brunnera macrophylla    Kaukasische Vergeetmeniet     hs, schaduw  
Centaurea montana    Bergkorenbloem     hs 
Citroenmelisse     keukenkruid 
Dicentra formosa    Gebroken hartje, lilaroze     hs 
Digitalis lutea     Vingerhoedskruid, geel      schaduw 
Digitalis grandiflora    Vingerhoedskruid, geel      hs 
Euphorbia martinii    Wolfsmelk zon,       hs, schaduw 
Euphorbia amydaloïdes var. 'robbiae'  Wolfsmelk       hs, s 
Ger. clarkei 'Kashmir White'   Ooievaarsbek, wit/roze      zon 
Ger. endressii     Ooievaarsbek, roze      zon 
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Ger. macrorrhizum    Ooievaarsbek, rozerood zon,     hs, schaduw 
Ger. magnificum    Ooievaarsbek, paarsblauw     zon, hs 
Geranium nodosum    Ooievaarsbek, lilablauw     zon, schaduw 
Ger. oxonianum 'Claridge Druce'  Ooievaarsbek, roze      zon 
Geranium phaeum    Ooievaarsbek, donkerpurper     zon, hs, schaduw 
Hedera 'Baltica'    Klimop, groenblijvend, klein     zon, hs, schaduw  
Hedera hibernica    Klimop, groenblijvend      hs, schaduw 
Helleborus argutifolius    Nieskruid       zon, hs, schaduw 
Helleborus foetidus    Stinkend nieskruid      hs 
Helleborus orientalis    Nieskruid       hs 
Hemerocallis 'Stella d'Oro'   Daglelie, geel       zon 
Lavandula angustifolia 'Munstead'  Lavendel      zon 
Lychnis chalcedonica    Brandende Liefde, rood     zon 
Nepeta faassenii    Kattekruid, paarsblauw      zon 
Persicaria amplexicaule ' Inverleith'  Duizendknoop, donkerrood     zon, hs 
Rosa 'Alba Mediland'    Trosroosje, bodembedekker     zon 
Rosa 'The Fairy'    Trosroosje, roze      zon 
Salvia nemorosa 'Ostfriesland’   Salie, violetblauw      zon 
Sedum 'Herbstfreude'    Hemelsleutel       zon 
Teucrium hircanicum    Garmander, lilapaars      zon 
 
VASTE PLANTEN, GROOT 
Centranthus ruber 'Coccineus'   Rode valeriaan       zon 
Salvia microphylla    Salie, struikvormig, rood     zon 
Verbascum nigrum    Zwarte toorts, tot 1 m      zon 
 
GRASSEN 
Carex morowii 'Variegata'   Zegge        hs 
Chasmanthium latifolium   Plat-aargras       zon, hs 
Fargesia murieliae 'Simba'   Bamboe, groenblijvend, tot 2 m     zon, hs, schaduw 
Hakonechloa macra    Hakonechloa       zon, hs 
Stipa brachytricha    Diamantgras       zon 
 
HEESTERS 
Aucuba jap. 'Rozannie'    Aucuba        zon, hs, s 
Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana'  Zuurbes       zon, hs 
Buddleja alternifolia    Vlinderstruik       zon, hs 
Buddleja 'Lochinch'    Vlinderstruik, tot 175 cm     zon, hs 
Euonymus alatus    Kardinaalshoed, 1 m      zon, hs 
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Hibiscus syriaca    Altheastruik, tot 3 m      zon 
Ilex crenata     Chinese hulst, tot 2.5 m     zon, hs 
Lavatera 'Barnsley'    Struikmalva, 175 cm      zon, hs 
Lonicera nitida 'Baggesen's Gold'  Kamperfoeliestruik      zon 
Skimmia japonica    Skimmia       zon, hs, schaduw 
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'  Spierstruik, 70 cm      zon, hs 
Viburnum carlcephalum   Viburnum       zon, hs 
Viburnum tinus     Viburnum       zon 
 
LAGE HEESTERS 
Buxus sempervirens    Randpalm, groenblijvend     hs 
Cotoneaster 'Coral Beauty'   Dwergmispel, 30 cm hangend 
Santolina chaemaecyparissus   Heiligenkruid, halfstruikje 50 cm    zon 
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Bijlage 2 
 
Planten geschikt voor gevelbegroeiing 
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Groenblijvende klimplanten 

Hedera hibernica 
Ierse of grootbladige klimop, heeft een sterke groei en kan zowel als bodembedekker en als klimplant fungeren. Klimop is één van de snelst groeiende 
klimmers en dus ideaal om zo vlug mogelijk een groene wand te creëren. Bovendien is klimop zelfhechtend en dus gemakkelijk in gebruik. Wanneer klimop 
tegen een draad wordt geplant is het wel aan te raden de klimopranken erdoor te weven, tegen een muur is een kleine hulp soms makkelijk, om het 
omwaaien van de klimopranken te voorkomen. Gemiddeld worden er 5 klimopplanten per lopende meter aangeplant. Soms worden andere bloeiende 
klimplanten ertussen geplant om toch wat kleur te geven. Dit doet men best wanneer de klimop al een zekere hoogte zodat de andere klimplant er makkelijk 
(zonder andere klimhulp) tegenaan kan groeien. Klimop kan zowel een zonnige als schaduwrijke standplaats verdragen. 
Andere klimopsoorten kunnen ook dienst doen als klimplant, maar groeien minder snel als de gewone grootbladige klimop. 
• Hedera helix: kleinbladige bosklimop 
• Hedera helix ‘Goldheart’: met gele vlek in het midden 
• Hedera colchica ‘Dentata Variegata’: ovaal blad met witte rand 
• Hedera colchica ‘Sulphur Heart’: met onregelmatige licht- tot groengele vlek middenin 

Pyracantha = Vuurdoorn  
Pyracantha wordt niet echt tot de klimplanten gerekend omdat het eigenlijk meer om een heester gaat die men voor een muur aanplant en niet ertegen. Wij 
hebben hier dus eigenlijk met een gevelplant te maken. Het voordeel aan een vuurdoorn is dat hij groenblijvend is, en een mooie sierwaarde heeft in de winter 
wanneer hij overladen is met talrijke bessen Ook de vogels houden zich graag schuil tussen de takken van deze heester. De vuurdoorn, is echter wel 
overladen met talrijke grote doornen. 
• Pyracantha ‘Red Column’: met rode bessen 
• Pyracantha ‘Orange Glow’: met oranje bessen 
• Pyracantha ‘Soleil d’Or’: met gele bessen 

Lonicera = Kamperfoelie 
Sommige kamperfoelie soorten zijn halfgroenblijvend. Zij verlangen wel een klimhulp bestaande uit bv. een klimrek of draadstructuur. Voorkeur voor een 
zonnige standplaats, halfschaduw wordt soms ook verdragen. 
• Lonicera henryi: smal donkergroen blad, geelwitte bloem, blauwzwarte bessen 
• Lonicera japonica ‘Halliana’: sterkgeurende geelwitte bloemen  
• Lonicera japonica ‘Hall’s Profilic’: zeer rijkbloeiend met welriekende geelwitte bloemen 
Andere kamperfoelie soorten worden besproken onder de bladverliezende klimplanten. 

Clematis armandii 
De enige groenblijvende clematis met witte geurende bloemen in april - mei. 
Vraagt wel enige winterbeschutting. 
Andere clematis soorten worden besproken bij de bladverliezende klimplanten. 
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Bladverliezende klimplanten 

Actinidia = kiwi 
Snelgroeiende zeer decoratieve klimplant met eetbare eivormige vruchten. 
Om de vruchten te verkrijgen is het nodig één mannelijke per 2 à 3 vrouwelijke planten samen te zetten. Sommige soorten zijn éénhuizig en dus 
zelfbestuivend. De vruchten van deze zelfbestuivers zijn wel kleiner dan bij de tweehuizige rassen. 
Actinidia houdt van warmte en licht. Voor productie groeien kiwiplanten aan sterke ijzerdraden, waar de stengels zich omheen winden. Hun enorme 
groeikracht kan door snoei (in de vroege lente, later nog eens in de zomer) in toom gehouden worden. 

Akebia quinata 
Tijdens de bladontwikkeling in april begint Akebia quinata te bloeien. Het is een mooie slingerheester met purperbruine welriekende bloemen en een 
decoratief vijftallig blad. In een warme zomer kunnen grote opvallend groene en later lange purperblauwe vruchten ontstaan. 
Als de groei te sterk is, kan na de bloei worden gesnoeid. 

Aristolochia durior = Duitse pijp 
Grote hartvormige bladeren, bloemen lijken op een Duitse pijp maar zitten verscholen achter het blad. Aristolochia heeft dan ook vooral sierwaarde als 
bladplant. De kleur is prachtig frisgroen en de bladeren groeien dakpansgewijs over elkaar. 
Stelt weinig eisen aan de grond maar prefereert een lichte tot volledige schaduw. 
Heeft klimhulp nodig. 

Campsis = Trompetbloem, trompetklimmer 
Mooie trompetvormige oranje-rode soms gele bloemen. Bloeit in augustus-september (nazomer) Door ze in de lente kort terug te snoeien krijgt men mooiere 
planten die niet gesteund moeten worden. Verlangt een zonnige beschutte plaats.  

Celastrus = Boomwurger 
De naam boomwurger klinkt niet zo aardig maar geeft wel weer hoe het met de groeikracht is gesteld. Als de windende takken eenmaal een boom te pakken 
hebben, krijgt de kroon het zwaar te verduren. Celastrus is een sterk groeiende slingerheester met kleine onopvallende groenwitte bloemen. Vruchten zijn 
oranjegeel getint welke zeer lang aan de plant blijven, zeer decoratief. 

Clematis = Bosrank 
Bekend geslacht met vele soorten en hybriden met een bijzonder mooie bloei. 
Zij verlangen een voedzame goed doorlaatbare bodem. Zij gedijen in zon en halfschaduw, maar de voet van de plant moet beschermd worden tegen 
zonbestraling. 
Dit kan men simpelweg oplossen door bv. een dakpan (of heester) voor de plant te plaatsen. 
Het moment van eventuele snoei wordt bij Clematissen bepaald door de bloeitijd. Cultivars die in mei-juni bloeien worden na de bloei gesnoeid. Clematissen 
die in juli-augustus bloeien, kunnen in maart flink worden teruggeknipt. 
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• alpina: klokvormige violetblauwe bloem in april-mei 
• montana ‘Grandiflora’: sterkgroeiend, witte bloemen in mei-juni 
• montana var. rubens: zeer talrijke lilarose bloemen in mei  
• montana ‘Tetrarosa’: talrijke donker lilarose bloemen in mei-juni 
• tangutica: knikkend diepgele bloem in juni-september, grote zilverachtige zaadpluizen  
• vitalba: (=bosrank), roomwitte welriekende bloemen in juli-september Grootbloemige cultivars: 
• Hagley-Hybrid: diep satijnrose bloemen in juli-september 
• Jackmanii: violetblauw in juli-augustus 
• Lasurstern: diep purperblauwe grote bloemen in mei-juni en augustus-september 
• Madame Le Coultre: zeer grote witte bloemen in juni en augustus-september 
• Nelly Moser: wit-rose gestreept, grote bloemen in mei-juni en augustus-september 
• Rouge Cardinal: rode bloemen in juni-september 
• The President: diepviolette bloem in (mei) juni-augustus (oktober) 
• Ville de Lyon: purperrode bloem met licht purperrode streep in juli- september 
• Vuvyan Pennell: in het voorjaar (mei-juni) opvallend gevuld, in het najaar (augustus-september) enkele bloemen, violetblauw 
 
Humulus lupulus = Hop 
Sterkgroeiende klimplant, bovengronds gedeelte sterft jaarlijks af. 
In de herfst overladen met talrijke geel-groene hopbellen. 
Kan gedijen in zon of halfschaduw. 

Hydrangea petiolaris = Klimhortensia 
Ideale klimplant tegen een muur op de noordkant en op een schaduwrijke plek. 
Hij kan flink groeien, maar is goed in toom te houden. Aan de oude takken vormen zich hechtwortels. Jonge planten moeten worden aangebonden.  
Witte bloemschermen met grote steriele randbloemen in juni – juli. 

Jasminum nudiflorum = Winterjasmijn 
Sterke heester met gele bloemen in februari-april, en lange harde takken die tegen een muur of schutting geleid kunnen worden. Oude takken eventueel na 
de bloei uitdunnen. 
Voorkeur voor een zonnige standplaats. 

Lonicera = Kamperfoelie 
Kamperfoelies zijn zeer geschikt als decoratieve begroeiing van muren gevels en priëlen. Ze hebben meestel heerlijk geurende bloemen en bloeien zeer lang. 
Ze verlangen een zonnige standplaats, maar verdragen ook halfschaduw. De groenblijvende soorten hebben we reeds besproken, daarom volgt nu een 
opsomming van de bladverliezende soorten.  
• x brownii ‘Droppmore Scarlet: oranje-rode bloemen, bloeit zeer lang 
• x heckrottii: sterk geurende violetkleurige bloemen met geel hart, purperrode vruchten 
• x heckrorrii ‘Goldflame’: goudgeel tot oranjegele bloemen, buitenzijde purperkleurig, in juni-september 
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• periclymenum: boskamperfoelie, geelachtige bloemen van juni tot augustus 
• periclymenum ‘Belgica’: buitenkant purperachtig, binnenzijde geelachtig 
• periclymenum ‘Serotina’: violetrode met binnenin gele bloemen 
• tellmanniana: gele bloemen 

Parthenocissus = Wilde wingerd 
De wilde wingerd is een zeer sterke klimplant uitermate geschikt om grote oppervlakten mee te begroeien. Met effectieve zuignapjes (hechtschijven) werkt de 
wingerd zich razendsnel omhoog. Ze zijn zeer geliefd omwille van hun prachtige rode herfstkleur. Ze houden van voldoende ruimte en groeien in elke 
grondsoort. 
• quinquefolia: groot blad, geschikt om over daken of schuurtjes te groeien (steun) 
• tricuspidata ‘Veitchii’: zelfhechtende wingerd met klein blad, prachtig rode kleur in de herfst  
Wingerd wordt soms al eens foutief rode klimop genoemd. 

Passiflora caerulea = Passiebloem 
Krachtige snelle groeier met zeer mooie speciale bloemen tot 10 cm in juni-september. 
Zij verlangen een zonnige warme standplaats, liefst tegen een muur op het zuiden en een goed doorlatende grond. Tijdens de groeiperiode is het wel 
belangrijk dat de plant goed nat gehouden wordt. De basis van de plant met stro of bladeren afdekken in de winter als bescherming tegen de strenge vorst. 
Zeer decoratieve klimplant. 

Fallopia aubertii (Polygonum) = Bruidssluier 
Zeer sterkgroeiende klimplant met in de herfst een massa witte bloemtrossen. 
Een hoogte van 12m wordt moeiteloos gehaald en is vandaar geliefd bij begroeiing van appartementen en dakterrassen. In andere gevallen is het aan te 
raden de plant sterk in te tomen. 
Bruidsluiers hebben voorkeur voor een zonnige standplaats, maar halfschaduw wordt verdragen. Ze stellen geen specifieke eisen aan de grond, hoewel op 
droge plaatsen het blad voortijdig kan vergelen. 

Rozelaars = Klimrozen 
Klimrozen worden dikwijls langs een pergola of prieel geleid omwille van hun weelderige bloei en heerlijke geur. Ze verlangen een zonnige standplaats met 
een minimum van zes zon-uren per dag.  

Vitis = Wijnstok 
Druiven verlangen een zonnige standplaats, voedzame grond en voldoende ruimte. 

• coignetaie: hoog groeiende sierdruivelaar met een zeer mooi blad dat in de herfst purperrood verkleurd.  

• Vroege van der Laan: eetbare witte druif 
• Boskoop Glory: eetbare blauwe druif 
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Wisteria = Blauwe regen 
Sterk groeiende klimplant die men in maart moet terugsnoeien door de lange scheuten te verwijderen. In de groeiperiode zoeken de stengels overal houvast . 
Zorg voor sterke gegalvaniseerde draden om de scheuten goed te leiden. De bloei is vanaf half mei, maar laat de eerste jaren soms wel een beetje op zich 
wachten. 
• sinensis: hoge klimplant met lila blauwe bloemen in trossen voor de bladontwikkeling, links windend (tegen de zon in) 
• sinensis ‘Alba’: met witte bloemtrossen 
• floribunda: latere bloei, blauwviolette kleinere bloemen, rechtswindend 
• floribunda ‘Alba’: lange witte bloemtrossen, rechtswindend (met de zon mee) 
• floribunda ‘Rosea’: met rose bloemen, rechtswindend 
 


