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De Halve wereld is een wooncomplex gelegen naast het Joods Historisch Museum. Het 
loopt van het Jonas Daniel Meijerplein tot het Waterlooplein. De gebouwen worden zelf 
beheerd met vrijwilligers. 
Vanuit de Gemeente Amsterdam is een budget ontvangen om diverse gevels te 
vergroenen. In dit eerste document worden ideeen en oplossingen aangedragen.

De volgende uitgangspunten zijn relevant:

• De wens is om de gevels te vergroenen met grondgebonden beplanting
• De wens is om de beplanting te laten klimmen langs klimkabels
• Gekeken wordt of de balkons kunnen worden voorzien van plantenbakken
• Gekeken wordt of er geveltuinen kunnen worden toegevoegd
• De voorkeur gaat uit naar beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit
• Een belangrijk punt van aandacht is het beheer, qua uitvoerbaarheid en financiering

Locatie en vraag
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De gevel aan het Waterlooplein is gelegen op het westen en 
heeft zon in de middag en avond.
De wens is om kabels aan de gevel te bevestigen waar langs 
klimplanten kunnen groeien. De klimplanten wortelen in de 
grond. Waar mogelijk is, kan een geveltuin worden aangelegd.
Met de ondernemers in de plint wordt overlegd of dit 
wenselijk is.
De kabels en leidingen liggen ca 50cm van de gevel. Dit geeft 
voldoende ruimte voor een geveltuin en de aanplant van 
klimplanten.

Afhankelijk van van het budget voor aanleg wordt gekeken 
hoeveel kabels bevestigd kunnen worden. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met een jaarlijks onderhoud 
met een hoogwerker. 
Mocht het budget voor aanleg niet toereikend zijn, kan 
eventueel vergroend worden met een zelfhechtende klimmer, 
zoals wilde wingerd. Ook hierbij dient jaarlijks onderhoud 
gepleegd te worden.
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Gevel Waterlooplein linkerzijde

De enige mogelijkheid om te 
vergroenen aan deze zijde is om een 
plantvak te maken naast de put

Voor de gevel van San Giovanni
geen mogelijkheid i.v.m. de luifel

Geveltuin voor snackbar

Klimdraden langs gevelsteen,
regelmatig onderhoud 
om steen vrij te houden 
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Gevel Waterlooplein middenstuk

Geveltuin voor snackbar, gevel springt in.
Klimkabel tegen houten kozijn met 
afstandhouders

Geveltuin voor snackbar, gevel springt in.
Klimkabel tegen houten kozijn met 
afstandhouders

De kabel wordt gespannen tussen 
uitstekende gevel en betonpoer in 
de grond in de geveltuin, zoals bij 
Stek
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Gevel Waterlooplein middenstuk

Kan hier een geveltuin? Fundering?Kan hier een geveltuin? Fundering? Waar loopt de fundering van de metro?
Kan er op linkerplek ook een plantvak 
komen? 5
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Gevel Oude Turfsteeg - kleine plantvakken voor wingerd
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Geveltuin en gevelgroen Waterlooplein - schematisch overzicht van klimkabels

In onderstaand schema is een indicatie van optimale vergroening zichtbaar, met klimkabels over de hele gevel.
Alleen op relatief brede stukken gevel worden kabels bevestigd. Op smalle stukken is de kans groter dat de klimplant ramen en balkons bedekt.
op de begane grond moet nog exact gekeken worden waar de geveltuinen gesitueerd kunnen worden.

Mogelijkheden van bevestiging van klimkabels 
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
gevelgroen Waterlooplein - visualisatie

In onderstaande visualisatie wordt een beeld geschetst van mogelijke begroeiing van de gevel.
Op enkele balkons worden, waar bewoners hiervoor kiezen, plantenbakken opgehangen.
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Indicatie beplanting Waterlooplein

Het voorstel is om het gehele gebouw te laten begroeien met blauwe regen. Omdat de onderkant van de blauwe regen kaal wordt, kan aan de voet 
een wintergroene klimmer worden geplant.
Het voorstel is om in de geveltuinen groenblijvende beplanting aan te planten die goed gesnoeid kan worden. Dit in overleg met de ondernemers.
Aan balkons kunnen plantenbakken worden opgehangen. Een assortiment van lang bloeiende, eetbare beplanting en planten die vlinders aantrekken. 
Een herhaling van beplanting op verschillende plekken, zal het het mooiste beeld opleveren.

Blauwe regen - Wisteria sinensis
blauwe bloemen in april/mei

Klimplanten Heesters in geveltuinen Planten aan balkon

Choisya ternata - groenblijvend
mei-juni, goed te snoeien

Buddleja ‘Miss Ruby’ trekt vlinders 
aan, bloei  aug/sept

Salvia officinalis, trekt vlinders aan
bloei  aug/sept

Tagetes tenuifolium, mei/sept

Viburnum tinus ‘Eves Price’- nov/
febr, groenblijvend, goed te 
snoeien

Origanum ‘Herrenhausen’ trekt 
vlinders aan juli-sept

Oost-Indische kers, mei, sept
eetbaar

Borago, eetbaarTrachelospermum jasminoides -
mei-sept, wintergroen, geurend
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Bakken aan balkons Waterlooplein

Hieronder enkele voorbeelden van plantenbakken die onderdeel vormen van de architectuur.
Deze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Nader onderzoek moet worden gedaan naar de exacte kosten.
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Nieuwe Amstelstraat

klein plantvak met klimplantbestaande geveltuinenklimplant weghalen regenpijp
en extra plantvak

bestaande geveltuinennieuwe geveltuinnieuwe geveltuin nieuwe geveltuin?
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Nieuwe Amstelstraat naast JHM

geveltuin onder afdakje - extra water gevenJHM wil ook een geveltuin

In de Nieuwe Amstelstraat, naast het JHM, is plek voor een geveltuin. Een deel hiervan ligt onder de overkapping, 
hie moet extra water gegeven worden. Het andere deel leent zich goed voor geveltuin met klidraden.
Omdat het JHM ook mee wil doen kan dit in combinatie met hun gevel worden aangelegd.
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Geveltuinen entree binnentuin

In het steegje bij de entree naar de binnentuin zijn geveltuinen gewenst. Punt van aandacht is dat het hek open 
kan worden gedaan. Klimkabels zijn nog niet ingetekend, vanwege te weinig informatie.
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Gevel Jonas Daniel Meijerplein

N

Kabels en leidingen

Aanzicht van de gevel

De gevel aan het Waterlooplein is gelegen op het oosten en heeft zon in de 
ochtend.
Ook hier is wens is om kabels aan de gevel te bevestigen waar langs 
klimplanten kunnen groeien. De klimplanten wortelen in de grond. Voor het 
linker gedeelte van de gevel liggen bestaande geveltuinen. Gekeken wordt of 
er langs de gehele gevel geveltuinen kunnen worden aangelgd.
Met de bewoners in de plint wordt overlegd of dit wenselijk is.
De kabels en leidingen liggen ook hier ca 50cm van de gevel. Dit geeft 
voldoende ruimte voor een geveltuin en de aanplant van klimplanten.

Ook hier geldt: afhankelijk van van het budget voor aanleg wordt gekeken 
hoeveel kabels bevestigd kunnen worden. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met een jaarlijks onderhoud met een hoogwerker. 
Mocht het budget voor aanleg niet toereikend zijn, kan eventueel vergroend 
worden met een zelfhechtende klimmer, zoals wilde wingerd. Ook hierbij 
dient jaarlijks onderhoud gepleegd te worden.
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Gevel Jonas Daniel Meijerplein

Geveltuin doorzetten tot hoek, 
lage beplanting onder ramen

Geveltuin doorzetten tot 
deuren

Bij brommerzaak geen 
geveltuin

Geveltuin aanleggen
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD
Gevel Jonas Daniel Meijerplein - visualisatie
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD

Blauwe regen - Wisteria sinensis
mooie bloemen in april/mei

Opties voor klimplanten:

Kamperfoelie- Lonicera periclymenum - 
heerlijk geurend

Groenblijvende kamperfoelie- 
Lonicera henryi

Rosa ‘Ghislaine de Feliconde’ - 
doorbloeiend, weinig doorns

Clematis ‘Purpurea Elegans’

Rosa ‘Zepherine Drouhin’ - weinig 
doorns, doorbloeiend

Rosa ‘Veilchenblau’ - doornloze roos
eenmaal bloeiend

Clematis macropetala
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Gevel Jonas Daniel Meijerplein  - indicatie klimplanten

De uitgangspunten voor de klimplanten:
• geschikt voor halfschaduw
• sterke planten
• geurende beplanting
• zo mogelijk planten die de waarde hebben voor biodiversiteit
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KNOWLEDGE MILE PARK - DE HALVE WERELD

Liriope muscari Euphorbia ‘Black Pearl’ Viburnum tinusChoisya ternata Fuchsia magellanica

Galium odoratum Skimmia ‘Kew Green’Geranium macrorrhizum Aquilegia vulagaris Digitalis purpurea

Gevel Jonas Daniel Meijerplein  - indicatie heesters en vaste planten

De uitgangspunten voor dehheesters en vaste planten:
• geschikt voor halfschaduw
• sterke planten
• zo mogelijk planten die de waarde hebben voor biodiversiteit

Opties voor klimplanten:
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