VERGROEN JE BALKON!
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Ook een balkon kun je vergroenen,
al is er niet veel ruimte. Kleine
klimplanten kunnen vanuit een pot
op een balkon groeien. Dit geldt
voor klimrozen, maar ook voor
erwten en bessen. Klimplanten
kunnen in combinatie met een
pergola ook op een balkon
voor schaduw zorgen. Door je
muren of balkonhekken met een
druivenstruik, kamperfoelie of
klimop te laten begroeien, creëer je
een groene omgeving voor dieren,
die zich er kunnen voeden met de
nectar of er kunnen schuilen.
Daarnaast kan je groen ook
stapelen. Bijvoorbeeld door potten
aan een pallet of een rek te hangen.
Ook zijn er veel verschillende bakken
die je aan balkonrelingen kunt
bevestigen. Er zijn ook minigroentes
te koop, waardoor je zelfs kunt
‘moestuinieren’ op je balkon. Met
een wormenbak kun je zelfs je eigen
compost verwerken op je balkon.

Voor deze klus heb je nodig:
materialen
• planten
• potgrond met voeding
gereedschappen
• spade
• handschoenen

Moeilijkheidsgraad

Zo doe je dat!
Bakken en potten
Wees creatief! Gebruik pallets, rekken,
gerecyclede flessen, bakjes en potjes
voor het vergroenen van je balkon of kijk
bij het ruime assortiment in uw tuincentrum.

Kruidentuintjes
Kweek verschillende kruiden in kleine
bakjes, kruiden houden van zon, tegen
een zonnige muur profiteren ze hier
optimaal van.

Water geven
Zet een paar bakken en gieters neer
die kunnen het regenwater opvangen
dat zo weer gebuikt kan worden om
water te geven. Neem buitenpotten
met een gat in de bodem om overtollig
regenwater kwijt te raken. Geef af en toe
plantenvoeding als u watergeeft. Je kan
ook een watergeefsysteem kopen.
Wilt u meer weten? Vraag het een
medewerker in uw tuincentrum.

Tip
•
•

Kweek kruiden en groenten op je balkon,
zo kan je nog meer van je groene balkon
genieten.
Vraag wel even na hoeveel gewicht je
balkon aankan bij een expert!

Kijk voor inspiratie op:

www. hilvarenbeek.nl/klimaatmakers
www.huisjeboompjebeter.nl
www.riool.info
www.delevendetuin.nl
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Vergroen je balkon!

