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Voor meer info en 
regelgeving 

wilde kamperfoelie 
Lonicera periclymenum

  INHEEMS+

 
INSECTEN       

 VRIENDELIJK

  WINTERGROEN

  EETBAAR

  
KLIMHULP klimrek of spandraad

  WATER GEVEN

  BLOEI mei - okt

  KLEUR wit - geel - roze

  HOOGTE 4 - 7 meter

Iets voor jou?
Deze klimplant...
• bloeit in het begin van de zomer met nabloei 

op het einde van de zomer
• heeft geurende bloemen
• draagt bessen die giftig zijn voor de mens
• combineer je best met lage planten om de 

stam tegen felle zon te beschermen
• kan ook in een pot van min. 50 cm diep

EcoHuis  
Antwerpen
Turnhoutsebaan 39, 
2140 Borgerhout
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HALFSCHADUW



Hoe aanplanten?
Monteer eerst de klimhulp (van duurzaam, roest-
vrij materiaal) op 10 cm van de muur. Zet de plant 
in een emmer water en bereid het plantgat voor. 
Vul het plantgat met (teel)aarde tot 20 cm. Neem 
het plantje voorzichtig uit zijn pot. Plant het 
schuin in, zodat de uiteinden van de houten steun-
stokjes tegen de muur rusten. Bescherm de voet 
tegen felle zon met lage beplanting (bv. herfstane-
moon, ooievaarsbek). Geef na het planten rijkelijk 
water. Bind de takjes aan de klimhulp.

Hoe onderhouden
Geef de plant regelmatig water (zelfs in de winter), 
zeker in de eerste twee jaar. Kamperfoelie heeft 
veel organisch materiaal nodig, mest in het vroege 
voorjaar bij met compost. Contoleer regelmatig 
de staat van de klimhulp en grijp tijdig in. Bind 
nieuwe scheuten op. Deze klimplant groeit redelijk 
snel. Wordt de plant te groot voor de klimhulp, zet 
dan een klimhulp bij of snoei in de lente. Je kan 
ook ieder jaar na de bloei (september) terugsnoei-
en tot aan het oude hout. Zo blijft je plant het 
beste in vorm en krijgt hij geen kale stam.

Inheems+: plant die in Vlaanderen natuurlijk 
voorkomt of niet-invasieve cultuurvariëteiten van 
deze plant.

Is deze klimplant  
iets voor jou?  
Bekijk alle praktische 
info in deze flyer.  

Waar plant je deze combinatie?

Om ook smalle stukken 
tussen 1,60 meter en 1,80 
meter te kunnen vergroenen, 
kan je een mini geveltuin 
aanleggen van maximum 30 
cm diep en 120 cm lang. Met 
een mini geveltuin blijft er 
minimum 1,30 meter vrije 
doorgang.

Aan voetpaden met ruime 
vrije doorgang van meer dan 
1,80 meter kan je ook een 
maxi geveltuin aanleggen. 
Die mag zo lang zijn als je 
maar wil, tot de volledi-
ge lengte van je gevel. Je 
geveltuin mag maximaal 60 
cm diep zijn, zolang je steeds 
een vrije doorgang van 1,5 
meter behoudt. In een maxi 
geveltuin heb je veel vrijheid 
in plantenkeuze en kan je 
zelfs grotere bloempotten of 
een zitbank kwijt.

Q

Mini geveltuin Maxi geveltuin

Waar plant je deze klimplant?

Regels voor  
een geveltuin
een geveltuin kan zolang voetgan-
gers er vrij en gemakkelijk kunnen 
passeren. Bijvoorbeeld ook een 
moeder met twee kinderen aan 
haar hand. Daarvoor moet je steeds 
1,50 meter (bij uitzondering min-
stens 1.30 meter) vrije doorgang 
bewaren tussen je gevel en de stoe-
prand of eventuele obstakels zoals 
een boom of een elektriciteitskast.

OPGELET!
Leg enkel een geveltuin aan tegen 
je eigen gevel of maak een duide-
lijke afspraak met je verhuurder of 
buren. Voorzie rond het plantvak 
een opstaande rand van maximaal 
10 centimeter hoog. Vermijd scher-
pe randen! Kies planten zonder 
doornen. Vermijd planten met veel 
bessen of planten die giftig zijn 
voor de mens. Snoei de planten, 
zodat ze de vrije doorgang nooit 
belemmeren. Boven 2,20 meter 
mogen ze wat meer uitwaaien.


