
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Enkele tips en te respecteren regels
voor het aanplanten van klimplanten tegen uw voorgevel

 Let erop dat de aanplantingen op geen enkele manier de veiligheid van personen
op de openbare weg in gevaar brengt.  De doorgang mag dus op geen enkele
manier belemmerd worden, noch voor voetgangers, noch voor kinderwagens
of andere karretjes.  De planten moeten goed geleid worden en goed aan de gevel
bevestigd worden.  Clematis en kamperfoelie hebben bijvoorbeeld nood aan
een ondersteunend latwerk.

 Om een of twee voetpadtegels tegen de voorgevel weg te halen heeft u
de toestemming van de gemeente nodig.  Indien u het huis huurt hebt u ook
de toestemming van de huiseigenaar nodig.  U moet dan ook het daarvoor
voorziene document invullen.

 Let erop, vooraleer u begint te planten, dat de wortels van de door u gekozen plant
op geen enkele manier leidingen of kabels kunnen bereiken.

 Let er ook op dat de planten de gevels van de buren of regenpijpen niet
gaan inpalmen.  Op die manier voorkomt u problemen met de buren!  Snoei bij als
dat nodig zou zijn.

 Zorg te alleen tijde voor een regelmatig onderhoud.
In de zomer verdampen klimplanten meer water omdat de muren de warmte
vasthouden en weer uitstralen.  Het is nodig om ze regelmatig aan de voet water
te geven.
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, beschadigen de voorgestelde
klimplanten de muren niet en veroorzaken ze ook geen grotere vochtigheid.
Ze creëren een isolerende luchtlaag waardoor er een microklimaat ontstaat.
Regenwater valt eerst op de bladeren en drupt daarna op de grond en de wortels
nemen bovendien de overblijvende vochtigheid van de muur op.

 Door klimplanten begroeide muren zijn beter geïsoleerd: in de winter koelen ze
minder snel af en in de zomer warmen ze minder snel op.

Dank bij voorbaat om deze regels te respecteren.
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