De beste klimplanten voor een groene gevel!

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• heeft vele mogelijkheden: je ramen of deur
“omkaderen” of hem gewoon laag houden
• schiet al vroeg in het voorjaar uit
• groeit traag, zeker in de eerste jaren
• bloeit met grote witte bloemschermen
• heeft een mooie herfstverkleuring
• kan ook in een pot van min. 50 cm diep

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Klimhortensia heeft zich absoluut bewezen. U kan er alle
kanten mee uit: uw ramen of deur mee “omkaderen” of
hem gewoon laag houden. Een aanrader voor schaduw,
halfschaduw en zon.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

wenselijk

WATER GEVEN
BLOEI

mei - juni

KLEUR

wit

HOOGTE

6 - 15 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

HALFSCHADUW
ZON

klimhortensia

Hydrangea anomala ssp. Petiolaris

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• is snel groeiend en inheems
• heeft een frisgroen blad en vrolijke hopbellen
• krijgt een gele herfstverkleuring

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Wilde hop is een snel groeiende inheemse klimplant met
frisgroen blad en vrolijke hopbellen. Als bosplant gedijt
hij het best in de half-schaduuw. De plant sterft elk najaar
af, reken op een hoeveelheid groenafval, maar in het
voorjaar verschijnt hij dan weer.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

spandraad of klimrek

WATER GEVEN
BLOEI

juli - sept

KLEUR

groen

HOOGTE

6 - 8 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

HALFSCHADUW
ZON

hop

Humulus lupulus

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• is een variant zonder doornen van de inheemse
braambes
• is te verkiezen boven de inheemse braambes
omdat planten met doornen niet toegelaten
zijn op de stoep
• is een prachtige klimstruik met decoratieve
bladeren en lekkere bessen

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Doornloze braam is een variant zonder doornen van de
inheemse braambes. U kiest best voor deze versie omdat
planten met doornen niet toegelaten zijn op de stoep.
Dit is een prachtige klimstruik met mooie bladeren en
vruchtjes en kan zowel in de zon als de half-schaduuw
staan. Ook deze plant is gebaat bij een klimzuil.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

verticale draadzuil of
opbinden

WATER GEVEN
BLOEI

juli - aug

KLEUR

wit - roze

HOOGTE

tot 3 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

HALFSCHADUW
ZON

doornloze braam

Rubus fruticosus ‘Thornless Evergreen’

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• is een variant zonder doornen van de inheemse
braambes
• is te verkiezen boven de inheemse braambes
omdat planten met doornen niet toegelaten
zijn op de stoep
• is een prachtige klimstruik met decoratieve
bladeren en lekkere bessen

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Doornloze braam is een variant zonder doornen van de
inheemse braambes. U kiest best voor deze versie omdat
planten met doornen niet toegelaten zijn op de stoep.
Dit is een prachtige klimstruik met mooie bladeren en
vruchtjes en kan zowel in de zon als de half-schaduuw
staan. Ook deze plant is gebaat bij een klimzuil.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

verticale draadzuil of
opbinden

WATER GEVEN
BLOEI

juli - aug

KLEUR

wit - roze

HOOGTE

tot 3 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

HALFSCHADUW
ZON

doornloze braam

Rubus fruticosus ‘Thornless Evergreen’

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• heeft geurige bloemen en speelse zaadvorming
• kan op één groeiseizoen meters klimmen
• is uitstekende nestplaats voor vogels
• zet je bij voorkeur in de halfschaduw met een
lage plant ervoor als bescherming
• is giftig
• kan ook in een pot van min. 50 cm diep
INHEEMS

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Wilde bosrank. Begint vaak goed, maar verdwijnt na een
seizoen of twee bij veel mensen. Geeft hij het op? Of was
hij net té enthousiast aan het groeien en moest hij weg?
Jammer, want dit is wél een inheemse klimplant, een
meerwaarde voor de biodiversiteit. Zet hem bij voorkeur
in de half-schaduuw met een lage plant ervoor als
bescherming. Tip: wees geduldig met wilde bosrank in de
lente. Na zijn winterslaap schiet hij traag in blad. U wordt
beloond met geurige bloemen en speelse zaadvorming.

INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

spandraad of klimrek

WATER GEVEN
BLOEI

juni - aug

KLEUR

roomwit

HOOGTE

8 - 15 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

HALFSCHADUW
ZON

wilde bosrank
Clematis vitalba

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• bloeit geel in de winter
• contrasteert met zijn donkergroene blad mooi
tegen een lichte gevel
• heeft overhangende takken
• heeft een beschutte plaats nodig (geen tocht)
• is onderhoudsvriendelijk
• kan ook in een pot van min. 50 cm diep
INHEEMS

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Winterjasmijn is van oorsprong een hangende struik,
maar hij zorgt voor een originele inkleding van uw gevel.
Mits een beetje begeleiding kan hij mooi omhoog
groeien als klimstruik. Vanaf december verschijnen de
gele bloemen aan de plant. Hoe meer zon er op uw gevel
staat, hoe meer bloemen u kan verwachten. Goed nieuws
voor wie weinig tijd aan onderhoud wil spenderen: deze
plant is zonder snoei op zijn mooist.

INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

verticale draadzuil of
opbinden

WATER GEVEN
BLOEI

dec - mrt

KLEUR

goudgeel

HOOGTE

2 - 3 meter

Voor meer info en
regelgeving
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HALFSCHADUW
ZON

winterjasmijn
Jasminum nudiflorum

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• groeit prima tegen een warme gevel in
verkeersluwe straten
• heeft een decoratief blad
• krijgt een mooie herfstverkleuring
• heeft blaadjes die je kan gebruiken om
dolma’s van te maken
• vraagt veel onderhoud

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Druiven, ook echte zonaanbidders, zijn aan te raden voor
wie graag op de ladder kruipt met een snoeischaar. Deze
plant maakt namelijk veel blad en lange takken.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

stevige klimhulp nodig

WATER GEVEN
BLOEI

mei - juni

KLEUR

groen (onopvallend)

HOOGTE

7 - 15 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

ZON

witte druif

Vitis vinifera ‘Witte van der Laen’

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• heeft een exotische look
• staat liefst op een zonnige, beschutte plaats
• is geschikt om een breed oppervlakte te bedekken
• kan ook in een pot van minstens 50 cm groeien
• is een goede keuze als je graag een groenblijvende plant wil

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Passiebloem groeit op zonnige, beschutte plekken heel
goed. Een goede keuze als u graag een groenblijvende
plant wil. De bloemen ogen exotisch, maar zijn enkel van
dichtbij te zien. Deze plant werkt daarom best op
ooghoogte.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

ruitvormig klimrek of
roestvrije spandraad

WATER GEVEN
BLOEI

mei - juni

KLEUR

violet - wit

HOOGTE

tot 6 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

ZON

blauwe passiebloem
Passiflora caerulea

Iets voor jou?
Deze klimplant…
• is een enthousiaste groeier die veel bloemen
geeft in het tweede deel van de zomer
• is een echte zonneklopper
• groeit krachtig
• combineer je met lage beplanting om de
stam tegen felle zon te beschermen

Groene gevels kleuren de stad. Maar welke klimplanten
vinden hier echt hun draai? Welke zijn aan te raden voor
iedereen? Waar heeft u groene vingers voor nodig?
Aanrader voor iedereen
Trompetbloem is ook een enthousiaste groeier en geeft
veel bloemen in het tweede deel van de zomer. Dit is een
echte zonneklopper.

INHEEMS
INSECTEN
VRIENDELIJK
WINTERGROEN
EETBAAR
KLIMHULP

wenselijk

WATER GEVEN
BLOEI

juli - sept

KLEUR

Oranje - rood

HOOGTE

5 - 10 meter

Voor meer info en
regelgeving

www.samenkleurenwedestad.nl

ZON

trompetbloem

Campsis tagliabuana (x) ‘Madame Galen’

