
 

 

 

 

BURGERS LATEN GROEN VOOR ZICH WERKEN 
Betrokken bewoners in Maastricht lieten zich inspireren wat groen 

kan doen in hun (voor)tuin. Als elke tuin wat groener wordt, 

profiteert de hele stad daarvan. Tuinen zijn een groot deel van de 

groene ruimte in de stad. De gemeente inspireert graag zo veel 

mogelijk mensen. 

 

JUISTE PLANTEN VOOR JUISTE FUNCTIE 
Groen werkt hard voor ons, bijvoorbeeld als zonwering, voor 

verkoeling of als luchtfiltering. In de workshop hielpen de experts van 

BELW Advies en de gemeente Maastricht met het juiste groen op de 

juiste plek. Zelfs een kleine strook, zoals van een geveltuin met 

klimplanten, werkt al voor u als isolatie van het huis. Dat is niet het 

enige, want groen filtert de lucht en planten met bessen, zoals 

vuurdoorn of kamperfoelie, zijn voedsel voor vogels. Een groene tuin 

hoeft niet veel tijd voor onderhoud te kosten, als daar rekening mee 

wordt gehouden bij de aanleg. 

 

GROENE IDEEËN 
“Zonder bloemen kan ik niet leven” vertelde een deelneemster. Zij 

wilde graag een gevarieerde bloementuin Een andere deelnemer zag 

kans de tuin 20% groter te maken door ook het platte dak van de 

schuur als tuin in te richten. Een andere deelnemer had een groene 

oase gemaakt van het dak, maar wilde nu graag het regenwater 

gebruiken om die planten water te geven. Dat is beter voor de 

planten en het scheelt ook nog in de portemonnee als er geen 

leidingwater wordt gebruikt. 

 

Om al die goede ideeën werkelijkheid te laten worden, werden de 

twee groenste ideeën beloond met een tuincentrumbon. 

 

 

 
Foto: Vuurdoorn tegen de gevel 

 

 

 
Foto: workshop ideeën voor de tuin 
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TUINEN –  EEN GROTE BIJDRAGE 
Burgers worden betrokken bij het groen in de stad en krijgen handvatten 

aangereikt in de workshop ‘groen aan de slag’. De stad profiteert ervan als 

meer tuinen van grijs naar groen kleuren, omdat alle tuinen samen een groot 

aandeel vormen van de totale groene ruimte in de stad. 

 

Tuinen vormen een groot 

deel van de groene ruimte in 

de stad 

Lichtgroen = tuinen 

Donkergroen = openbaar 

groen 

 

FUNCTIONEEL GROEN  
Groen dusdanig inzetten, zodat het van meerwaarde is voor de burger en voor 

de stad als geheel, wordt functioneel groen genoemd door BELW Advies.  

De meerwaarde van groen is te behalen voor: 

• luchtkwaliteit, doordat planten de lucht filteren; 

• klimaatbestendigheid, doordat planten verkoelend werken tijdens warmte 

en daardoor de leefbaarheid in de stad vergroten, hierdoor wordt het 

gebruik van airco voorkomen, dat bespaart energie; 

• waterhuishouding, groen vangt water op en door minder verharding kan 

water in de bodem infiltreren, waardoor rioleren minder hoge piekafvoeren 

te verwerken krijgen; 

• sociaal / economisch, in een groene omgeving is het welbevinden hoger, 

de stad wordt aantrekkelijker, vastgoedwaarde stijgt; 

• ecologie, door voedsel, schuil- en nestplaatsen te creëren voor o.a. bijen, 

vlinders vogels. Meer natuurlijke balans voorkomt plaagvorming van bijv. 

spinnen of slakken. 

 

PRAKTISCH UITVOERBAAR 
Naast de voorlichting in workshops kunt u burgers informeren via 

voorbeeldontwerpen met beplantingslijsten. U reikt hiermee kant en klare 

oplossingen aan om het vergroenen van de stad te faciliteren. Vaak is het 

geen onwil, maar gebrek aan informatie over de manier om een groene en 

functionele tuin aan te leggen. Ook kunnen wij adviseren over de kosten en 

baten. Door de betere isolatie, wordt geld bespaard. Stimuleringsmaatregelen 

maakt het voor de burger haalbaar. Bijvoorbeeld voor waterberging en groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


