Veel gestelde vragen over gevelgroen
Vragen en antwoorden met betrekking tot geveltuinen.
V: Zijn er problemen met vocht in de muur na aanleg van een geveltuin?
A: Nee, moderne huizen hebben standaard een dampdichte laag voor in de stenen van de muren.
Bij een geveltuin is er hooguit af en toe een extra gieter met water, naast het gangbare regenwater. Eerder
houden de planten door verdamping de gevel droger.
V: Komt er overlast van beestjes buiten als je een geveltuin neemt?
A: De planten zijn bedoeld om bijen en vlinders te lokken. Een bij kan steken, maar is niet agressief. Muggen
worden niet extra aangetrokken door planten. Wel door stilstaand water in een emmer of gieter.
V: Is er overlast van beestjes binnen als je een geveltuin neemt?
A: Per ongeluk kan er een diertje naar binnen vliegen, maar ze hebben daar niets te zoeken, extra overlast
valt niet te verwachten.
V: Is er overlast van beestjes als je kiest voor gevelbegroeiing?
A: Planten kunnen als schuilplaats dienen, overlast is niet te verwachten. Extra diertjes zullen ook extra
spinnen lokken, die zorgen voor evenwicht.
V: Zijn er problemen met vocht in de muur bij klimplanten tegen de gevel?
A: Bij klimplanten tegen een muur die in de grond groeien is de muur achter de planten juist droger dan
zonder planten.
V: Zijn zelf hechtende klimplanten, zoals klimop en wingerd, schadelijk voor een gevel?
A: Bij nieuwe huizen, van moderne bakstenen en cement of betonnen muren niet. De planten houden de
muur zelfs droger dan zonder planten. Let wel op kozijnen, hou de planten daar weg.
V: Is een oude gevel of muur geschikt voor klimplanten?
A: Waarschijnlijk niet. Ga na welk cement is gebruikt! Hechtende klimplanten kunnen oude muren met
kalkcement gemetseld of muren met loslatend stucwerk beschadigen, doordat de hechtwortels ingroeien.
V: Is een gevel bekleed met hout of andersoortige panelen geschikt voor klimplanten?
A: Bij muren die van overlappende planken gemaakt zijn of bekleed zijn met gevelpanelen waar spleten
tussen zitten zijn zelf hechtende klimplanten niet aanbevolen.

