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Zet je gevel in de bloemetjes!
Wat is een geveltuin?

Een straatgeveltuintje zet je woning langs de straatzijde letterlijk in de bloemetjes, laat de hele straat
opﬂeuren en tovert een stukje natuur midden in de stad. Het bestaat uit een klimplant die wortelt in
een stukje opengewerkte bodem in het voetpad, tegen de gevel aan. De plantruimte kan aangevuld
worden met (bloeiende) bodembedekkers.
Een ruimte van 30 x 30 cm op het voetpad langs de gevel kan aangelegd worden als straatgeveltuin.
De verharding wordt verwijderd, tot zo’n 40 cm uitgegraven en vervangen door teelaarde.
De aanvraag voor het aanleggen van een straatgeveltuintje kun je op eigen initiatief nemen of laten
uitvoeren bij heraanlegwerken in de straat.

Hoe ga je te werk?

Wie een straatgeveltuin wil inrichten, dient hiervoor toelating te krijgen van het stadsbestuur. Je neemt
immers een stukje openbaar domein in op het voetpad. De dienst Openbaar Domein kijkt vooraf na
of er geen hinderlijke situaties ontstaan (bv. te smalle doorgang voor voetgangers en rolwagens,
kwetsbare ondergrondse nutsleidingen, ...).
In de meeste gevallen wordt de aanvraag goedgekeurd.
Je vult het digitale aanvraagformulier in via www.ieper.be/straatgeveltuintje, waar je ook het reglement
voor de aanleg van een straatgeveltuin (goedgekeurd begin 2018) vindt. Of je neemt contact op met de
dienst Openbaar Domein, Groendienst, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper, tel. 057 239 530,
groendienst@ieper.be.
Vermeld steeds duidelijk het adres en de situering waar je de straatgeveltuin wil aanleggen.

Inrichting van de straatgeveltuin

Na de goedkeuring wordt de plantplaats langs de straatgevel aangelegd door de dienst Openbaar
Domein, Technische Dienst. Dit gebeurt kosteloos door op de verkozen plaats in de bestaande
verharding een plantgat van 30 op 30 cm te maken en dit af te werken met een L-proﬁel.

Aanleg en aanplanting

De bewoner/aanvrager zorgt zelf voor de nodige teelaarde, de aanplantingen, de gewenste geleiding
en het onderhoud van de straatgeveltuin.
Als bewoner ben je verantwoordelijk voor het goede beheer van de aanplanting en draag je er zorg
voor dat de klimplanten geen schade of hinder veroorzaken.
Vooraleer te beslissen, overweeg je best volgende punten:
- De klimplant mag zowel in de breedte als in de diepte niet meer dan 30 cm over het voetpad
groeien. Sterke groeiers zoals blauwe regen (Wisteria sinensis en sinensis var.) behoeven
regelmatig zorg en onderhoud. Snelgroeiende, zelfhechtende klimplanten, als klimop en wilde
wingerd, worden afgeraden. Deze kunnen woekeren en schade berokkenen aan goten, ramen,
isolatie.

-

-

Geleide, niet zelf-hechtende klimplanten (vb. klimrozen, clematis, kamperfoelie, akebia) kan je
goed onder controle houden. Je moet wel een goede, stevige geleiding plaatsen op de gevel :
gespannen kabeltjes, een houten rek of afrasteringsgaas.
Bodembedekkers weren onkruid en geven het tuintje extra kleur en uitstraling. Een paar
bloembollen (krokus, narcis, hyacint) laten je geveltuintje al in het voorjaar bloeien!

Aanbevolen klimplanten

Krijgt de voorgevel zon of vooral schaduw? Er bestaan klimplanten voor elke situatie: zonnig,
halfschaduw tot schaduw. Vanwege de versteende omgeving, is het vaak nuttig om de wortelzone af en
toe te begieten.
Klimrozen (Rosa variëteiten), zonnig
Klimrozen moeten steeds geleid en aangebonden
worden, want ze zijn niet zelfhechtend en niet-rankend.
Kleinbloemige klimrozen hebben soepele takken, ze
bloeien zeer langdurig en zijn makkelijk te leiden.

Clematis of bosrank (Clematis var.), halfschaduw
Groeit graag tegen een muur in de volle zon, mits een
goede geleiding. De ranken draaien zich vlot rond de
geleiders. De voet van de plant moet steeds beschaduwd
of afgedekt blijven met lage planten of houtsnippers.

Passiebloem (Passiﬂora), zonnig
Afkomstig uit tropische streken, dus goed beschutte
standplaats, bescherming wanneer het vriest en bij koude
oostenwind. De plant vraagt een vruchtbare en goed
doorlaatbare bodem. De ranken draaien zich zeer goed
vast.

Kamperfoelie (Lonicera var.), halfschaduw
Verdraagt zowel schaduw als zon, halfschaduw is ideaal.
Kamperfoelie staat graag beschut tegen een muur in
vochtige, maar goed doorlatende en humusrijke grond.
De ranken moet je hier en daar vastleggen rond de
geleiders.

Schijnaugurk of Akebia (Akebia quinata), zonnig
De ﬁjne ranken met 5-delige blaadjes slingeren zich vlot
rond hek- of draadwerk. Kan tot 8 meter hoog klimmen.
In april en mei bloeien de paars-bruine, geurende
bloempjes, waaruit zich eetbare vruchtjes ontwikkelen.

Ceanothus thyrsiflorus ‘Puget Blue’ of Amerikaanse
Sering, zon, halfschaduw
Groenblijvende plant die bloeit met blauwe bloemen in
trosvorm. Klein donkergroen, glanzend blad. Bloeit in mei
en soms nog eens in het najaar en is aantrekkelijk voor
insecten. Kan niet tegen koude wind en moet beschut
staan in voldoende vochtige, humusrijke grond.
Pas na de bloei ongeveer 2/3 terugsnoeien voor
vormbehoud en rijke bloei in het komende jaar.
Sterjasmijn of Toscaanse jasmijn
(Trachelospermum jasminoides), zonnig
Groenblijvende klimplant met slanke ranken die stevig
vast groeien rond de geleiding. Gematigd winterhard
maar best beschut, bij vorst de bodem afdekken.
Uitbundige witte en geurige bloempjes.

Klimhortensia (Hydrangea anomala Petiolaris), schaduw
tot halfschaduw
Als enige geschikt voor noordelijk georiënteerde muren
met veel schaduw. Elke grondsoort is geschikt, maar mag
niet te droog worden. Zo nodig begieten. Sterke groeier,
jaarlijks bijsnoeien! De zijtakken zijn zelfhechtend met
kleine, onschuldige hechtwortels. De opgroeiende struik
wordt best wat geleid met enkele steunpunten. De struik
is wintervast en bladverliezend.
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