
Plantenpakket Groene Loper Deventer 
 
PLANTINSTRUCTIES:  
 
Verwijder het gele zand onder de tegels. Breng de 
tuinaardecompost aan. Dompel de planten in water zodat de 
grond is volgezogen. Graaf een gat en zet de planten net zo diep in 
de grond als dat ze in de pot stonden. Druk de aarde aan en geef 
water. Bij heel warm weer kun je wat water geven. 
 

 

MEER INFO OVER DE KLIMMERS:  
De klimop (Hedera) en klimhortensia hechten zichzelf aan een muur of boom. De klimmers zitten aan 

een bamboestok vast om ze rechtop te houden. Je kunt de bindbandjes losmaken, zodat de plant zich 

breed kan verspreiden over de muur. Er is geen klimhulp (gaas/rek) nodig maar nieuwe scheuten kun je 

(met touw of draad) helpen om zich aan de muur te bevestigen. In tegenstelling tot wat vaak wordt 

beweerd, richten ze geen schade aan metselwerk aan, tenzij het om heel oude, al loszittende voegen 

gaat. Voor huizen van na 1930 geldt over het algemeen dat er cement is gebruikt, dat niet beschadigt 

door de klimmers. Ze kunnen bij verwijderen wel sporen achterlaten op de muur. 

KLIMOP HEDERA 

De bonte klimop in het plantenpakket is geel of wit met groen; denk aan de Hedera helix 'Goldchild'. Hij 

kan prima in de zon en in de schaduw. De klimop kan ook als bodembedekker gebruikt. Snoei hem zo 

min mogelijk; zo steun je de biodiversiteit optimaal.  

Hoogte: 4 m 
Bladkleur: Groen + geel of wit  
Bladhoudend: ja 
Winterhard: ja 
 

          
   

 

KLIMHORTENSIA 

Deze Hydrangea anomala subsp petiolaris is snelgroeiend, met mooie frisgroene bladeren en 15-25 cm 

grote witte bloemschermen in juni en juli. Hij kan geplant worden van zon tot schaduw. Bij teveel 

schaduw minder of geen bloei! Vormt zonder muur een los groeiende heester van ca 1,5 m hoog, die 

zich in de breedte uitbreidt. Snoeien hoeft niet. 

Hoogte: 4 m 
Bloemkleur: wit 
Bladhoudend: nee 
Winterhard: ja 
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