
AANLEG EN ONDERHOUD

AANSLUITING RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN GEBORGENHEID

VOORDELEN VOOR DE NATUUR

Verticaal tuinieren en daktuinen

Vragen, neem contact op via project@hoekgroen.nl

Ruimtegebruik: effectieve inzet van spaarzame m²

Variërend daklandschap: kiezelstukjes, hittebestendige soorten,
natte zones t.b.v. waterberging.
Combinatie met zonnepanelen.
Verdubbeling levensduur van het dak.
4-8% waardestijging van het pand.
Klimplanten in volle grond waar mogelijk.

Natuurlijke plek met bloeiende planten, bomen en struiken.
Rust-, voortplantings- en nestplaats voor vogels en zoogdieren.
Diversiteit aan type planten biedt extra nectar, geur en kleur.
Bijdrage aan regionaal ecologisch netwerk.

Waterberging, temperatuur en energiebesparing

60-150 liter per m² water bergen.
45-70% van water op daktuin verdampt.
50% minder riool overstort.
Verkoeling van 4 C° voorkomt gebruik airco.

Het bevordert sociale verbinding collega's en/of buurtbewoners bij
gezamenlijk beheer, zitjes of werkplekken.
Uitnodiging tot bevordering gezondheid en welzijn.
Vangt tot 200 gr fijnstof op per m².
10 dB minder geluid van buiten.
Lagere temperaturen, dus minder hittestress.



AAN DE SLAG!

Volg onderstaande stappen en maak jouw eigen
verticale tuin

Verwijder de verharding van een strook van 
 40 cm x 1 meter. Tip! Vrijgekomen tegels kun
je gebruiken voor het maken van een
zitmuurtje.
Graaf een gat van 40 cm diep. Tip! Als de
vrijgekomen grond grotendeels uit zand
bestaat, kun je dit elders gebruiken om een
zandplek voor grondbijen te creëren. 
Vul het gat met teelaarde. Je hebt                
 0,4 x 0,4 x 1 m dus 0,16 m3 nodig. Dit is 160
liter. Nu is je plantvak klaar om te planten!
Optioneel: Klimconstructie aanbrengen.       
 Als je niet wilt dat de klimplanten aan de
muur hechten, dan is er een constructie nodig
tegen de muur. Dit kun je maken door
afstandshouders aan de muur te bevestigen,
en daarna draad of bouwstaalmat.
Planten! Als je geen klimconstructie hebt
gemaakt, kies je voor planten die aan de muur
hechten, zoals klimhortensia of hedera. Wel
een constructie? Kies dan planten als
Clematis of Wisteria. Tip! Maak een eetbare
tuin en gebruik een Druif als klimmer.
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Stappenplan

Heb je vragen? Neem contact op via project@hoekgroen.nl

Kostenindicatie 
Aanleg door hovenier

Totaal € 320 euro ex btw


