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Knowledge Mile Park
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Valkenburgerstraat
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Waardes van groen
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Gebruikswaarde
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Belevingswaarde
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Toekomstwaarde
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Diversiteit= Gebruikswaarde                                                 Belevingswaarde
                         Toekomstwaarde  +

Bollen      Grassen          Vasteplanten            Heesters            Bomen

5% bomen25% heesters50% vasteplanten20% grassen20% Ballen Klimplanten

Bollen/ Grassen/  Klimplanten/ Vaste planten/ Heesters/Bomen
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Bouwstenen

Bouwstenen
1. groen dak

2. verticaal groen

3. geveltuin

4. terras

5. bomen

6. plek

7. groenstrook
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Geveltuinen
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1

Geveltuin Catalogus
The Knowledge Mile

CONCEPT

foto: T. muller

CONCEPT
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Geveltuin - Verticaal groen
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Variatie in soorten
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Biomassa beplanting

IDEAALMINIMAAL
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vasteplanten en heesters
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Klimplanten
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Verticaal groen
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Winders winden zich, zoals de naam 
al vermoed om een object heen. 
hiervoor vereisen zij dus een hulpmiddel 
waaraan zij zich omhoog kunnen 
werken. Deze constructie kan los staan 
van de gevel waardoor het deze 
niet aanraakt. Door de opwaartse 
windende beweging heeft de plant 
het meest baat bij verticaal opgaande 
lijnvormige elementen zoals: staaldraad, 
buizen, bamboe, etc. Sommige winders 
kunnen echter wel een wurgend effect 
hebben op de constructie. Winders 
tasten de gevel niet aan, zij grijpen zich 
enkel vast aan de klimconstructie.

Winders, slingertplanten

Zelfhechtende soorten verreisen geen 
klimhulp en zijn daarom goedkoop in de 
aanleg. De planten maken gebruik van 
zuignapjes of hechtwortels die zich vast 
hechten aan een verticale oppervlakte. 
Zij kunnen zich het beste hechten aan 
ruwe oppervlaktes zoals baksteen 
muren en hout, al zijn gladbetonnen 
muren ook geschikt. Het betrefende 
oppervlakte kan het best scheur- en 
kiervrij zijn aangezien hechters dit een 
ideale hechtingsplek vinden. 

Rankers schieten met langescheuten 
uit, wanneer deze scheuten een 
object tegenkomen, ontwikkelen zij 
een klein rankje die zich om dit object 
heen wikkelt. Hiervoor hebben zij 
hulpmiddelen nodig. Bij voorkeur een 
horizontale lijnvormig object zoals 
een staaldraad. De hoogte van deze 
plantengroep is makkelijk te controleren 
door tot de gewenste hoogte 
klimvoorzieningen te voorzien. Rankers 
tasten de gevel niet aan, zij grijpen zich 
enkel vast aan de klimconstructie.

Enteraars zijn planten die leunen/
steunen tegen een construcite. 
Hiervoor hebben zij het liefst horizontale 
lijnvormige klimvoorzieningen nodig, 
al kunnen zij ook een aantal meter 
omhoog groeien tegen horizontale 
klimvoorzieningen. De constructie 
moet sterker zijn als bij winders of 
rankers, omdat naast het gewicht 
dat zij uitoefenen op de construtie, 
ook de constructie vaak uitelkaar of 
van de muur los kan duwen. Deze 
vorm van klimplanten vraagt vaak 
meer begeleiding in het omhoog 
groeien. door de takken achter de klim 
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Hechters, zelfhechtersRankers, bladrankers, 
takrankers

Enteraars, steunklimmers, 
leigroen
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Terrassen
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Mogelijkheden huidige Terrassen
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0,5m 
geveltuin

terras schuift op, 
verhouding blijven gelijk

voetpad 
minimaal 2m

functies:
�etspad

�etsparkeren
groenstrook

Mogelijkheden groen terrassen
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Bomen
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Bomen zijn meer dan een structuur element
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Groenstroken
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meer dan een geleidingselement
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