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Zonnige / schaduw zijde
Zoek uit welke planten goed groeien in de zon en welke in de half- of schaduw. Er is keuze
genoeg voor beide situaties.
Bewateren
Aan de gevel valt vaak weinig regenwater op de grond, waardoor de geveltuin al snel te
droog is voor planten. Houdt hier rekening mee met de keuze van de planten. Anderzijds kan
het zijn dat het hemelwater via de regenpijp uitkomt in de geveltuin. Een mooie manier om
de planten te voorzien van water, hierdoor kan deze plek juist geregeld erg nat zijn. Maar
hou dit in de gaten, in de zomer regent het vaak erg weinig en kan een gietertje geen kwaad.
Weinig onderhoud
Veel mensen houden niet van tuinieren maar wel van een groen uitzicht. Nu valt het
natuurlijk erg mee hoeveel onderhoud een geveltuin vraagt, maar toch. Kies voor planten die
weinig verzorging nodig hebben zoals ; Carex, Sedum, Geranium, Helleborus, Persicaria,
Rudbeckia.
Groenblijvende struiken
In de herfst en winter zijn veel planten kaal. Wil je groenblijvende planten aanplanten dan
kun je denken aan; hulst, schijnhulst, struikklimop of een siergras als Carex. Ook zijn er
klimplanten die groen blijven of in de winter vruchten dragen, bijvoorbeeld: klimop,
klimrozen, groenblijvende clematis, vuurdoorn, winterjasmijn, Toscaanse jasmijn.
Bollen of eenjarigen
Ook zou je naast planten, bollen in de tuin kunnen planten voor wat kleur in het vroege
voorjaar. Deze uiterlijk in het najaar in de grond poten. Eenjarigen zijn in de zomer een
mooie aanvulling, deze planten gaan dood in de winter.
Klim- en leiplanten
Sommige klimplanten hechten zich aan de muur, bijvoorbeeld de klimop, klimhortensia en de
wingerd. Andere klimplanten hebben een steun nodig om te klimmen, bijvoorbeeld een
spandraad, voorbeelden zijn: clematis, blauweregen en passiebloem. Denk ook aan
leistruiken als een appel of peer.
Geen kattenbak
Helaas vinden katten geveltuintjes een aantrekkelijke plek om hun behoefte te doen. Dit kun
je veelal voorkomen door de geveltuin direct goed vol met planten te zetten. Hierdoor blijft
er weinig ruimte over met aarde wat de katten zo fijn vinden. Ook kan je af en toe koffiedik
in de aarde gooien. Dit schijnt ook goed tegen katten te helpen.
Biodiversiteit.
Planten die nectar leveren , bessen of groot en dicht worden zodat er nest en
schuilgelegenheid ontstaat helpen de natuur aantoonbaar. Vlinders en bijen komen op de
nectar af en vogels als merels eten de bessen maar kunnen ook gaan nestelen in een struik
als klimop of vuurdoorn.

