10X GEVELPLANTEN
Een geveltuin is een strook groen tegen de gevel van een woning. Door het aanleggen van geveltuintjes, kun je zelfs de
straten waarin huizen geen voortuin hebben vergroenen en opfleuren. Wip de tegels en het zand eruit, vul de ruimte
met tuinaarde, en planten maar. Hieronder geven wij 10 suggesties voor de ideale geveltuinplant.
ALCEA ROSEA
STOKROOS

ALLIUM SCHOENOPRASUM
BIESLOOK

Deze tweejarige plant fleurt al heel wat

In geveltuintjes kun je ook eetbare planten

droge zonnige geveltuinen op, met zijn

kweken. Veel keukenkruiden, bijvoorbeeld

stevige stengels tot 1.80 m hoog vol grote

bieslook, salie en rozemarijn houden wel van

bloemen.

een droge warme plek.

EUONYMUS FORTUNEI
KLIMKARDINAALSMUTS

FESTUCA GLAUCA
BLAUW SCHAPENGRAS

Wintergroene bladplant, vaak met bont blad.

Siergras dat het hele jaar door een compacte

Ideaal voor een gevel op het noorden, westen

ronde pol staalblauwe sprieten heeft. Krijgt

of met veel schaduw. Klimt langzaam tegen

in de zomer ook nog elegante zandkleurige

muren op en wordt zelden hoger dan 1,5 m.

aartjes. Voor zonnige geveltuinen.

HEMEROCALLIS
DAGLELIE

LAVANDULA
LAVENDEL

Grote bloemen tussen een pol grasachtig

Niet alleen wij vinden lavendel heerlijk

blad. In vele kleuren en formaten verkrijg-

ruiken, maar bijen en vlinders ook. Heel

baar. Is veel robuuster en toleranter voor

geschikt voor een zonnige geveltuin.

droogte dan het mooie uiterlijk doet
vermoeden.

LONICERA PERICLYMENUM
KAMPERFOELIE

MUSCARI ARMENIACUM
BLAUWE DRUIFJES

Geveltuin op het oosten of westen?

Met bloembollen zoals blauwe druifjes of

Een ideale plek voor klimplanten, zoals deze

krokus heb je al vroeg in het voorjaar

inheemse soort met heerlijk geurende bloemen.

kleur tegen de gevel.

Hecht niet aan muren maar klimt in een klimrek.

ROSA
KLIMROOS

SEMPERVIVUM
HUISLOOK

Ramblers (groot) en Climbers (iets kleiner)

Een enkele tegel tegen de gevel eruit

zijn de klimmers onder de rozen en zijn in

gewipt? Neem voor zulke kleine warme

allerlei kleuren verkrijgbaar. Bind ze aan een

plekken liefst rotsplantjes, zoals de mooie

klimsteun; ze hechten niet aan muren.

rozetten van huislook.

Bron: https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving
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