Wilt u ook
meehelpen onze
stad nog groener
te maken? Een
GEVELTUIN of
BOOMSPIEGEL is
een makkelijke
manier om
dit te doen.

Groen in de straat
Tuintjes langs gevels en in boomspiegels
in Maastricht zijn een aanwinst voor de
bewoners en bezoekers van onze stad. Meer
(particulier) groen zorgt voor een kleurrijk en
gevarieerd straatbeeld en verhoogt de natuurwaarde van de stad. Juist in een tijd waarin
het openbaar groen door bezuinigingen
versobert, verhoogt dit de identiteit en het
karakter van uw woonbuurt. Ook voor uzelf
heeft dit groen voordelen. Het verlevendigt het
straatbeeld en brengt letterlijk de natuur dichterbij en dat is belangrijk voor uw welzijn. Als
meerdere bewoners zelf het groen voor hun
woning onderhouden, kan een straat transformeren van een kale en weinig uitnodigende
plek, tot een omgeving waar mens en dier
graag verblijven. Daarom willen de Gemeente,
het CNME en het platform Groen-Maastricht
zich inzetten voor meer groen in de straten van
Maastricht. Raadpleeg daarvoor regelmatig de
website van Groen Maastricht: www.groenmaastricht.com
Ook u kunt uw straat mooier maken door het
aanbrengen van een eigen geveltuin of het
adopteren van een boomspiegel. Deze folder
dient ter informatie en inspiratie hierbij.
Wij hopen dat u zin krijgt om zelf aan de slag
te gaan, zodat wij samen onze stad nog
groener maken!
Zelf aan de slag
Veel tijd en geld hoeft het u niet te kosten.
Het zal voornamelijk plezier opleveren voor u
en uw omgeving. Bedenk daarbij dat snelgroeiende klimplanten als bijvoorbeeld Bruidssluier
ook snel overlast geven. En dat langzaam
groeiende soorten als Blauwe Regen en Klimhortensia – weliswaar pas na vele jaren - juist
een schitterend resultaat opleveren.
Spelregels geveltuinen
Wel zijn er enkele voorwaarden waaraan uw
gevelgroen moet voldoen en die u van te voren
even moet nakijken:
- 	Tussen de geveltuin en de trottoirrand moet
minimaal 120 cm vrije loopruimte overblijven. En dat geldt ook voor eventuele obstakels als bomen, parkeermeters of paaltjes.
- 	U dient zich ervan te vergewissen dat er geen
kabels of leidingen liggen.
Graaf altijd voorzichtig, want ú bent verantwoordelijk voor de eventuele schade.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de
gemeente Maastricht, zie onderstaande
contactgegevens.
- 	Verwijder een rij tegels of klinkers; vanaf
de gevel mag maximaal 45 cm worden weggehaald (1,5 stoeptegel).

- 	Schep voorzichtig 40 tot maximaal 60 cm
diep zand uit het vak en vervang dit door
teelaarde of potgrond waaraan geen tuinturf
is toegevoegd.
- 	Maak van de tegels die u over hebt een opstaande rand. Een dergelijke kantopsluiting
is belangrijk om verzakken van aansluitende
tegels te voorkomen. Bewaar de overgebleven tegels en/of klinkers zodat de bestrating
weer in de oorspronkelijke staat kan worden
terug gebracht.
-	Haal de wortelkluit voor het planten voorzichtig uit de pot. Voelt de kluit droog aan,
zet de plant dan een tijdje in het water. Giet
voor het planten water in het plantgat. Zet de
plant zo in de grond dat de wortels helemaal
bedekt zijn met grond en druk deze stevig
aan. Geef in het begin regelmatig water.
Aanplant geveltuin
Geschikte planten voor de plek moeten
voldoen aan de groeivoorwaarden van ‘zon,
halfschaduw of schaduw’ en uiteraard passen
bij uw smaak. Beperk het onderhoud door geen
perkplantjes of snelgroeiende soorten aan
te planten; vaste planten, heesters en klimplanten geven op de lange termijn een beter
resultaat. Toevoegen van voorjaarsbollen zorgt
voor een extraatje in het voorjaar.
Plant bij voorkeur in meerdere lagen aan:
bloembollen en kruidachtigen, vaste planten,
lage heesters en tenslotte klimplanten.
Bomen en diepwortelende heesters zijn niet
geschikt omdat deze schade kunnen toebrengen aan het riool, kabels en leidingen en mogelijk zelfs de fundering. Zij hebben immers veel
meer groeiruimte nodig dan de beschikbare 45
cm vanuit de gevel.
Kiest u voor klim- of slingerplanten, breng dan
draden of een stevig latwerk aan op de muur.
Hiervoor moet u toestemming hebben van de
huiseigenaar of de woningstichting.
Gebruik geen beplanting met doorns of stekels
zoals (klim)rozen. Deze planten kunnen niet
alleen schade aan kleding veroorzaken, maar
voorbijgangers kunnen zich er aan verwonden.
Beheer geveltuin
Gevelplanten staan vaker wat droger dan het
overig groen in de straat. Dus als u water geeft,
geef dan in een keer veel water, in plaats van
iedere keer een beetje.
Bemest uw gevelgroen in het groeiseizoen met
wat compost of organische meststoffen.
Snoei heesters die voor 21 juni hebben

gebloeid direct na de bloei terug. En knip (de
rest van de) afgestorven planten pas laat in het
najaar terug. Heesters die na 21 juni bloeien,
worden pas eind maart in het daarop volgend
jaar gesnoeid. Zorg ervoor dat uw geveltuin beperkt blijft tot úw gevel. Snoei dus regelmatig
terug en voorkom dat planten overlast veroorzaken. Klimplanten en heesters mogen niet in
de dakgoot groeien.
Boomspiegel
Een boomspiegel is de ruimte rond de stamvoet van een boom. Als bewoner mag u de
boomspiegels bij u in de straat, die niet door
de gemeente zijn beplant, zelf aanplanten en
onderhouden. U kunt hiervoor een aanvraag
indienen bij het loket: mijngroen@maastricht.nl
Zij geven u graag tips en bruikbare informatie.
Houd er wel rekening mee dat de boomspiegel
gemeentelijk eigendom is; bij onderhoud aan
de boom kan niet altijd worden voorkomen,
dat de onderbeplanting schade oploopt. Mooie
praktijk voorbeelden zijn te zien in de wijken
Wittevrouwenveld en Sint Maartenspoort.

Tot slot…
Ondergrondse schade als gevolg van uw
geveltuin komt voor uw rekening. Gemeente
en nutsbedrijven mogen ten alle tijden uw
geveltuin (deels) verwijderen bij noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden in uw straat. Bij
overlast wordt de geveltuin verwijderd op uw
kosten. Als u gaat verhuizen moet de geveltuin
weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid overneemt.
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Geschikte planten geveltuin:
-	Klimop [Zelfhechtende winter-

groene klimplant; de bloemen zijn
aantrekkelijk voor insecten en vogels.
Klimop is ook een waardplant voor
diverse vlindersoorten.]
-	Wilde wingerd [Bedekte de gehele
gevel; de bladeren van deze klimplant
kleuren in de herfst van groen naar
scharlakenrood. Let op: de wingerd is
na enkele jaren wel moeilijk verwijderbaar!]
-	Bosrank of Clematis [Prachtige
voorjaarsbloeier, verkrijgbaar in
diverse kleuren en maten. Moet wel
geleid worden langs latwerk of
regenpijp.]
-	Kamperfoelie [Klimplant die
geleid moet worden. Geeft geurende
bloemen die aantrekkelijk zijn voor
nachtvlinders en bessen waar vogels
dol op zijn.]
-	Blauwe regen [Mooie klimplant
die goed geleid moet worden en
na enkele jaren prachtige bloemen
krijgt.]

Vragen van praktische aard:
CNME
[043] 321 9941
info@cnme.nl
www.cnme.nl

Vragen over de regels:
Gemeente Maastricht:
Pieter van der Waa
[043] 350 5248 of [06] 21 88 41 56
pieter.van.der.waa@maastricht.nl

-	Gele kornoelje [Heester die

vroeg in het voorjaar voor nectar en
stuifmeel zorgt voor de insecten, geeft
vruchten waar gelei van gemaakt
kan worden en die vogels graag eten;
mooie herfstkleur.]
-	Vlinderstuik [Geeft mooie grote
bloemen waar veel vlinders op af
komen; alleen de kleinere soorten zijn
geschikt voor geveltuinen.]
-	Kruiden zoals: lavendel,
rozemarijn, tijm, salie, hyssop,
marjolein, etc. zijn geschikt voor
gebruik in de keuken en ook aantrekkelijk voor bijen, hommels en
vlinders.
-	Stokrozen [Tweejarige planten in
diverse kleuren verkrijgbaar; houden
van een zonnige standplaats en zijn
aantrekkelijk voor bijen en vlinders.
Als je stokrozen eind mei terugknipt
tot op 20 cm boven de grond bloeien
ze langer en hebben ze geen steun
nodig.]

Alex Vrancken
[043] 3505250 of 06-21884155
alex.vrancken@maastricht.nl

Mijn Groen Maastricht
Samen maken we onze
stad nog groener!
Wilt u reageren?
Dat kan via het loket:
mijngroen@maastricht.nl

‘Mijn Groen Maastricht’
is onderdeel van het
Platform Groen Maastricht.
Het platform Groen Maastricht
informeert en inspireert
om samen te bouwen aan
een nog groener Maastricht.
Kijk voor meer
informatie op de website:
www.groen-maastricht.com

