
Groen op de stoep!
MAAK SAMEN MET ONS EEN 

GROENE PLEK VAN JE GEVEL 

Ga voor groen op verrassende plaatsen.

• Kies een klimplant.
• Bestel je plant bij de lokale boom-

kweker of tuincentrum. Gebruik de 
Latijnse naam om zeker te zijn dat je 
de juiste bestelt.

• Klimplanten worden meestal verkocht 
in pot, de meeste soorten al voorzien 
van een steunstok. 

• Het reglement nalezen en je aanvraag 
indienen via www.liedekerke.be

       /tegeltuintjes
• Na registratie en positieve               

beoordeling komt de gemeente langs 
voor het uitbreken van je stoeptegel.

• Kies de juiste klimhulp voor jouw 
klimplant.

• Hou rekening met de levensduur, 
dikte en het gewicht van de volgroei-
de klimplant. Roestvrij staal, inox 
en aluminium gaan lang mee en 
vragen weinig onderhoud. Sommige 
houtsoorten gaan niet lang mee, maar 
je hebt er ook die vijftig jaar meegaan.
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HOE PLANT JE EEN KLIMPLANT?

   

Het hele jaar door, maar best niet in volle zomer (bij droogte) 
en zeker niet als het vriest.

WANNEER AANPLANTEN?

STAPPENPLAN

• Plaats de klimplant in de put, ver 
genoeg van de muur. Zet de kluit 
schuin naar de muur/klimhulp toe.

• Druk de grond lichtjes aan rond de 
klimplant.

• Geef goed water en vul, als dat nodig 
is, nog wat teelaarde bij.

• Maak met een bodembedekker het 
plaatje af. Het voorkomt zwerfvuil of 
dat dieren er hun behoefte gaan in 
doen.

• Maak de grond in de plantput goed 
los.

• Vul de plantput met een mengsel van 
goed verkruimelde uitgegraven grond 
en bodemverbeteraar. 

ONDERHOUD:
• Snoei gebroken/dode takken weg.
• Geef regelmatig water.
• Bind nieuwe en groeiende takken 

van de klimplant regelmatig tegen 
de klimhulp, gebruik hiervoor een 
gladde bindbuis of natuurlijk touw.

• Snoei overhangende takken weg van 
de stoep, ramen en deuren, goten en 
dakpannen en de muur van de buur.

• Snoei jaarlijks voor een mooiere 
bloei. Voor lentebloeiers is dat na 
de bloei, zodat je de bloemknoppen 
niet wegknipt. Voor zomerbloeiers 
is dat in het voorjaar, zodat je meer 
bloemknoppen krijgt. 
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AANPLANT



   

• De planten brengt kleur en sfeer in de straat.
• Vogels, bijen en vlinders voelen er zich in thuis.
• De gevel wordt beschermd tegen weer en wind.           

Gratis isolatie, dus!
• De planten produceren zuurstof, nemen fijn stof      

op en verbeteren zo de luchtkwaliteit.
• Het groen zorgt voor verkoeling in de zomer en in                                    

verstedelijkte gebieden vormen ze een natuurlijke airco.

WELKE KLIMPLANT TEGEN JOUW GEVEL?

ZELF AAN DE SLAG? 

Verantwoordelijke uitgever: Steven Van Linthout - burgemeester - Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Heb jij zin gekregen in een groene gevel en 
grenst je woning aan het openbaar domein? 

Vraag nu je gratis tegeltuin aan en ontvang 
25 euro subsidie na het plaatsen van een 
klimplant! De plantput wordt aangelegd door 
de gemeente

Surf naar www.liedekerke.be/tegeltuintjes

Groen maakt straten en wijken aangenamer en leefbaarder. 
Daar twijfelt niemand aan. Er is helaas niet altijd veel ruimte 
om met groen te spelen ... 
Tegeltuinen bieden hier de uitkomst. Een tegeltuin is een 
beplant gedeelte van de openbare weg tegen de gevel van 
een woning. Daarbij wordt een plantvak in de stoep beplant 
met klimpanten. Met de juiste voorbereiding bouw je je gevel 
in een paar stappen om tot een mooie verticale tuin.

EEN KLIMPLANT DOET JE STRAAT LEVEN

Klimplanten zijn er in vele soorten, kleuren en maten. 
De juiste plant kiezen is heel belangrijk voor het welslagen 
van je gevelproject. Bodem, standplaats, grootte, onderhoud, 
bloemen, klimhulp ... zijn factoren om rekening mee te 
houden. Alle tips & tricks vind je op de achterkant van deze 
folder!

VOORDELEN

WELKE KLIMPLANT TEGEN JOUW GEVEL?

Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)
lichte klimhulp nodig, 2-6m hoogte, zon-
halfschaduw-schaduw, geurende bloemen

Gewone kamperfoelie (Lonicera caprifolium)
lichte klimhulp nodig, 2-6m hoogte, zon-
halfschaduw-schaduw, snelle groei

Bosroos (Rosa arvensis)
klimhulp nodig, 2-5m hoogte, halfschaduw, 
geurende witte bloemen

Bosrank (Clematis vitalba)
klimhulp nodig,10-15m hoog, zon-halfschaduw-
schaduw, matig tot snelle groei

Hop (Humulus lupulus)
klimhulp nodig,6-8m hoogte, halfschaduw, jonge 
scheuten zijn eetbaar

Alpenbosrank (Clematis alpina)
klimhulp nodig, 4-5m hoogte, halfschaduw-
schaduw, bijen en vlinderplant

Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum)
stevige klimhulp nodig, 2-3m hoogte, zon-
halfschaduw-schaduw, winterbloeier

Klimhortensia (Hydrangea petiolaris)
geen klimhulp nodig, 3-10m hoogte, zon-
halfschaduw-schaduw, snelle groei

Klimroos (Rosa hybride ´New Dawn´)
klimhulp nodig, 2-6m hoogte zon-halfschaduw, 
veel onderhoud, snelle groei

Driedelige wilde wingerd
(Parthenocissus tricuspidata)
geen klimhulp nodig, 6-15m hoogte zon-
halfschaduw - schaduw, opvallende herfstkleur

INHEEMSE KLIMPLANTEN

UITHEEMSE KLIMPLANTEN
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“Een tegeltuintje met een 
knappe klimmer fleurt niet 

alleen je gevel op, het is ook 
nog eens goed voor het milieu

”
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