
Fiche 1
Verticale of horizontale spandraden van roestvrij staal zijn
flexibel en geschikt voor de meeste klimplanten. Bovendien zijn
ze weinig zichtbaar. Roestvrij staal (inox), gegalvaniseerd
metaal en aluminium gaan tevens lang mee, zijn eenvoudige en
stevige systemen en vragen weinig onderhoud. RVS-materiaal
geniet de voorkeur bij crepi- of geschilderde muren om zeker
geen roestsporen te krijgen. Houten klimrekken hebben vaak een
kortere levensduur. 

Meer informatie over klimhulpen vind je hier. 

Foute keuzes:
-      Gelaste draad;
-      Lichte houten- of kunststof rekjes (zeer korte levensduur).

Zelfaanplant klimhulp met gevelplant

https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/2021-01/tuinfolder-2021-klimhulpen.pdf


Zelfhechtende klimplanten (klimvorm Z) hebben geen
klimhulp nodig. 

Hier enkele voorbeelden van klimvormen voor winders
(W), best metalen spandraden met een rond profiel
gebruiken met maximale diameter van 5 cm of een
verticaal gericht traliewerk:

    

Hier enkele voorbeelden van klimvormen voor rankers
(R), best een dichtmazig traliewerk/ staalbouwnet van
15 x 15 cm gebruiken met maximum profieldiameter
van 3 cm (liefst ronde vorm, anders rechthoekig):
  

Hier enkele voorbeelden van klimvormen voor
enteraars (E), best stevig gespannen metaaldraden of
ruitvormig en verticaal georiënteerd traliewerk met
maaswijdte tussen 25 x 25 cm en 50 x 50 cm (planten
regelmatig opbinden om hogerop te krijgen):
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Tips bij zelfplant

Aanleg plantvak

! Blijf een halve meter weg van afvoerputjes.

Verwijder de bestrating en onderliggende verharding tot je op
het niveau van de grond komt. Er mag dus geen stabilisé of
chape onder het plantvak meer zitten. De plant moet vrije
toegang hebben tot volle grond. Ga tot maximaal 40 cm diep
en maak een plantvak van minimaal 40x40 cm. Indien groter
mogelijk is, mag altijd een groter plantvak gemaakt worden.
Hoe groter het plantvak, hoe gelukkiger de klimplant. 

Let wel op: het voetpad moet na de plaatsing van het plantvak
nog minstens 1,20 m breed zijn.

Maak nadien een afboording van het plantvak. Dit doe je door
een omlijsting van Ecolat of betonnen boordsteen te gebruiken.
Ook kan eventueel de bestrating gebruikt worden die eruit
gehaald werd. Deze omboording mag maximaal 10 cm boven
het voetpad uitsteken. De gerecupereerde bestrating moet
vervolgens tot tegen de omboording geplaatst worden en de
voegen moeten weer opgevuld worden. 

Leg voor het aanbrengen van de nieuwe aarde een stuk karton
op de bodem. Dan kunnen dieper gelegen zaden niet opkomen
en houdt je tuintje ook extra vocht vast. Vul vervolgens het
plantvak met biologische tuinaarde, vermengd met
grondverbetering en organische bemesting. 



Plaats de klimplant niet te dicht naast waterpijpen.
Behoud minstens 5 cm tussen de klimhulp en de muur. 
Hang de onderste spandraad laag genoeg (50 tot 60 cm)
zodat de klimplant van bij het begin genoeg steun krijgt.
Maximale afstand tussen 2 horizontale oogvijzen = 200 cm. 
Maximale afstand tussen 2 verticale oogvijzen = 40 cm.
Indien de voeg van goede kwaliteit is, boor dan in de voeg,
zo niet boor je in de baksteen.
Boor de gaten voor de pluggen met een steenboor (ga zo
diep als de lengte van de plug). Draai de oogvijzen deels in
de pluggen, stop ze in de gaten, en tik ze met een hamer in
de gaten, tot wanneer de plug gelijk met de gevel zit. Draai
de oogvijzen verder in de pluggen.
Steek de kabel doorheen alle oogvijzen, en maak deze vast
aan de hoogste oogvijs (dit doe je door de kabel door de
oogvijs te leiden, terug te keren, en rond de kabel zelf te
draaien).

Tips bij zelfplant

Klimhulp

Als klimhulp wordt er best gekozen voor spandraden van
roestvrij staal (RVS), met een dikte van 4-5 mm. Deze zijn te
koop in een ijzerwarenhandel. 
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Meer informatie voor de aanleg van een klimhulp vind je hier.

https://www.geveltuinbrigade.be/how-to/


Tips bij zelfplant

Klimplant

Zet één plant per plantvak (eventueel combinatie clematis-
klimroos, clematis-clematis, twee soorten jasmijn). Stop de
planten een halfuur in een emmer water. Maak het potje en de
wortelkluit los. Plant de plant centraal in het tuintje en vul de
overblijvende ruimte met bodembedekkers. Bind de planten aan
de klimhulp. Geef de eerste dagen voldoende water.

Bind de takken van de klimplant met een gladde (elastische)
bindbuis vast aan de spandraden. Kies voor een diameter van 3
of 4 mm. Belangrijk is dat de bindbuis elastisch en hol is zodat
je de stengels niet afknelt. Dit is te vinden in een tuincentra.

Je kan ook dit filmpje bekijken, of dit. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDefbv6olwc
https://www.youtube.com/watch?v=3meXfea8C9M

