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Inleiding 

Bij de aanleg van 'Het Tussendoortje' in 2018 zijn er langs de zijgevel van Blokstraat 28 vier lei-
lindes gepoot. Daarmee verdween de grote kale muur en ontstond er een prettig groen aan-
zicht. Door ruimtegebrek langs de zijgevel van Blokstraat 38, konden daar helaas geen leilindes 
geplaatst worden. Ook stonden de toenmalige bewoners niet open voor een gevelbekleding. 
Het huis is in de tussentijd verkocht en de huidige bewoners willen graag dat deze bakstenen 
muur wordt bekleed door een verticale geveltuin. De klimplanten zullen het aanzicht absoluut 
verbeteren en voor verkoeling zorgen in de zomer. 
 
De missie van Het Tussendoortje is een vitaal natuurlijke omgeving waar jong en oud kunnen 
spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Aangezien de zijgevel grenst aan Het Tussendoortje, zet 
het comité zich graag in om deze geveltuin te realiseren. 
In oktober en november 2019 hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met 
de bewoners van Blokstraat 38, hovenier Adriaan Mosterman (50tintengroenassendorp) en 
wijkbeheerster Jenine Timmerman. Zij vonden het allemaal een goed idee en met aanwijzingen 
van Adriaan zijn wij tot dit plan gekomen. 
Dit plan is onlangs afgestemd met wijkbeheerster Marijke Sterkenburg. Zij vervangt Jenine tij-
dens haar zwangerschapsverlof. Ook zijn de bewoners van de Groenestraat en Blokstraat van 
dit plan op de hoogte gebracht via het maandelijkse mailbericht, met daarin de verwijzing naar 
het plan op de website https://hettussendoortje.info/over-ons/documenten/ 
Hoewel de omvang van deze aanleg niet in verhouding staat tot de eerdere aanleg van 'Het Tus-
sendoortje' in 2017, zal ook hiervoor financiering nodig zijn vanuit de daarvoor bestemde subsi-
dies. Dit plan is dan ook niet alleen bedoeld voor de bewoners van de Groenestraat en 
Blokstraat, maar ook voor andere deelnemers zoals de gemeente en eventueel andere subsi-
dieverleners. 
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Huidige situatie 

Locatiebeschrijving 
In de jaren 80 zijn in de Blokstraat de huisnummers 30 t/m 36 gesloopt om ruimte te maken 
voor een grote parkeerplaats. Blokstraat 38 werd daardoor een hoekhuis, waarvan de rechter 
zijgevel grenst aan de parkeerplaats. Dit is een muur op het noorden, wat invloed heeft op de 
standplaats van de beplanting.  
De parkeervakken langs de zijgevel zijn bestraat en lopen door tot aan de bakstenen zijgevel, 
behalve het laatste 'vak'. Dat is geen parkeerplaats, maar een border met één leilinde die haaks 
op de zijgevel staat. 
Langs de zijgevel liggen geen betonnen varkensruggen. Daardoor botst er regelmatig een auto 
met trekhaak tegen de zijgevel aan, tijdens het (achteruit) inparkeren.  
Op de muur zijn her en der nog de contouren van graffiti te zien. 
 

  
 
 
 
 
 

600 cm 

950  cm 

60 cm 
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Gewenste situatie 

Verticale tuin, geveltuin, groengevel 
De ruimte langs de zijgevel is vrij beperkt voor beplanting. Dit is de reden dat er geen groen-
strook kan worden aangelegd en een verticale geveltuin op die plek een realistische oplossing 
is.  
 
 

  
 

Voordelen van de verticale tuin 
Door een substantieel deel van de bakstenen muur te bedekken met groen, worden meerdere 
voordelen bereikt, namelijk: 
− het levert een esthetische meerwaarde op voor de straat; 
− het is een faunavoorziening (o.a. voeding voor vogels en insecten); 
− het ontmoedigt het spuiten van graffiti; 
− het gaat hittestress tegen; 
− het filtert fijnstof (het hecht zich aan de beplanting en wordt bij regenval weggespoeld); 
− het heeft een geluidsdempend effect in de straat. 

370 cm 

60 cm 
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Ontwerp, materiaal 

Bestrating 
Langs de gevel zal een strook bestrating weggehaald moeten worden om ruimte te maken voor 
de klimmers. De geveltuin moet dan omsloten worden door materiaal wat past bij de bestrating 
en trottoirbanden rond de andere groenstroken. Gedacht kan worden aan betonnen opsluitban-
den. Aandachtspunten daarbij zijn; het voorkomen van vochtdoorslag in de muur en infiltratie 
van regenwater in de geveltuin. Een oplossing daarvoor is het verlagen van de banden tot het 
straatniveau. 

Varkensruggen 
Langs de gevel liggen drie parkeervakken. Het is belangrijk dat er een fysieke begrenzing met 
betonnen varkensruggen wordt aangebracht om te voorkomen dat de klimmers, de klimcon-
structie en de muur beschadigd worden door inparkerende auto’s. Deze begrenzing zorgt er 
ook voor dat de bestrating langs de geveltuin niet verzakt. 

Beplanting 
Om te voorkomen dat er schade aan de muur (voegen) ontstaat, moet niet gekozen worden voor 
directe begroeiing (klimplanten met zuignapjes of hechtworteltjes), maar voor indirecte be-
groeiing (een sterke slingerplant of winder). Daarnaast moet de beplanting onderhoudsvriende-
lijk zijn, aangezien klimplanten een grote hoogte kunnen bereiken op de zijgevel.  
Voor het esthetische meerwaarde moet de beplanting in de winter groen blijven. 
De zijgevel is een muur op het noorden, dus bij de keuze van de beplanting moet rekening ge-
houden worden met een schaduwrijke en droge standplaats. De gevelbegroeiing kan wel in de 
volle grond staan. 
Voor een speels karakter kan de klimplant met in ieder geval één andere klimmer aangevuld 
worden. Bij de keuze van de beplanting moet ook rekening worden gehouden met de voorkeur 
van de eigenaren van Blokstraat 38. Hun voorkeur gaat uit naar een jasmijn in combinatie met 
een bosrank. 
Voor de begroeiing staan auto’s. Het is van belang dat gestart wordt met klimplanten die boven 
de auto’s uitkomen. 

Klimconstructie 
Let op dat een volgroeide klimmer een behoorlijk gewicht kan krijgen en een stevige construc-
tie dan belangrijk is. De hoogte van de klimconstructie moet overeenkomen met de hoogte van 
de aangrenzende leilinde en met de leilindes aan de andere kant van de parkeerplaats. De 
breedte is gelijk aan de volledige breedte van de gevel. 

Voedzame grond 
De gemeente Zwolle heeft spelregels (https://www.zwolle.nl/geveltuintje) opgesteld voor een 
geveltuin. Deze mag maximaal 40 centimeter de grond in, in verband met ondergrondse kabels 
en leidingen. De grond kan daarom tot 40 centimeter diepte afgegraven worden en dient ver-
vangen te worden door voedzame grond om de klimmers een goede start te geven. 
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Werkwijze / middelen 
 
Bij de realisatie zijn vijf partijen betrokken, namelijk ‘Het Tussendoor Comité’, de gemeente 
Zwolle, de hovenier, de bewoners en de Rova. 

Het Tussendoor Comité 
Het comité heeft een aantal organiserende taken, waaronder het opstellen van dit plan (in sa-
menspraak met de bewoners), het verstrekken van informatie aan de verschillende partijen, het 
regelen van de (financiële) middelen en het fungeren als aanspreekpunt. Ook zal er op de web-
site https://hettussendoortje.info/ aandacht worden besteden aan dit initiatief, zodat ook ande-
ren kunnen leren van de kennis die is opgedaan. 

Gemeente 
De bestrating dient verwijderd te worden om ruimte te maken voor de geveltuin. Tussen de be-
strating en de geveltuin dienen opsluitbanden aangebracht te worden. Op de drie parkeerplaat-
sen langs de zijgevel moeten varkensruggen worden geplaatst. 
De gemeente is akkoord met het plan en onderzoekt momenteel wat er nodig is voor het aan-
passen van de bestrating.  

Bewoners en Het Tussendoor Comité 
De parkeerplaatsen en de reeds aanwezige varkensruggen hebben behoorlijke groenaanslag. 
Met een hogedrukreiniger kunnen deze schoongemaakt worden. 
De grond kan worden afgegraven en vervangen met voedingsrijke grond. Ook kunnen de klim-
planten door de bewoners en de comitéleden zelf geplaatst en vastgemaakt worden aan de 
klimconstructie als deze door de hovenier is geplaatst. 

Bewoners van Blokstraat 38 
Voor de aanleg van deze verticale geveltuin gelden de spelregels die de gemeente Zwolle daar-
voor heeft opgesteld. Zie voor de spelregels de website van de gemeente:  
https://www.zwolle.nl/geveltuintje 
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Begroting 
 

 Materiaal:    

4x  

 

Gaaspaneel | maas 10x10 
cm | 200x300 cm | draad-
dikte 3,5 mm | roest 
 
4 op rij = 8 meter 
1 hoog (70 cm vanaf de 
grond) = 3,70 meter 
 
tuinafscheiding.nl 
verzendkosten € 69,95 
 

€ 34,95 € 209,75 

36x 

 

Wandafstandhouders | 
muurbevestiging voor gaas-
paneel | afstand 2 cm 
 
9 afstandhouders per pa-
neel 
 
tuinafscheiding.nl 
 

€ 3,50 € 126,00 

40x  RVS muurschroef + plug 
 
Van Rossum 
 

 ± € 52,00 

2x 

 

Bentoniet zandgrondverbe-
teraar Bio 25 kg 
 
hermie.com 
verzendkosten? 

€ 31,95 € 63,90 

22x 

 

Toscaanse Jasmijn (Trache-
lospermum jasminoides)  
planthoogte: 200/250 cm 
 
directplant.nl 
geen verzendkosten 

€ 25,08 €  551,76 
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8x 

 

Bosrank (Clematis 'Hagley 
Hybrid') | planthoogte: 
100/125 cm 
 
directplant.nl 

€ 14,85 € 118,80 

8x 

 

DCM Bemeste tuinaarde - 
25 l 
 
directplant.nl 

€ 3,56 € 28,48 

1x uitbesteed aan de ROVA Aanpassing van de  
bestrating en aanleg van de 
tuinstrook inclusief  
materiaalkosten 

 € 1000,00 

     

 TotaalTotaalTotaalTotaal      € 2.150,69 

 

 


