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Vak 1 (Linkummer 12959) – Geranium 

 

Inventarisatie; het vak is technisch goed op orde. Boom staat op een bergje. De geraniums zien er gezond uit en 
hebben een goede levensverwachting (afgelopen zomer nog bemest). Er is uitval in het plantvak, dit komt omdat 
het plantvak ook als afvalverzamelingsplek wordt gebruikt. Het zou zonde zijn om deze beplanting weg te halen, 
het is namelijk een solide dicht gegroeid vak. Vaste planten (zoals Geranium), kosten in het begin extra 
beheerwerk om onkruid tegen te gaan, als het vak zo dicht is gegroeid scheelt het veel werk en dus ook kosten.  

Advies; Het vak laten zoals het is. De geraniums zijn een mooi dicht vlak geworden en doen het goed, het zou 
zonde zijn om deze beplanting weg te halen. Er zullen weinig planten zijn die op dit moment in dit vak net zo goed 
groeien als de geraniums die er nu in staan. Geraniums zijn vaste planten en kosten bij het inplanten extra veel 
aandacht in het beheer, als ze eenmaal dicht zijn gegroeid komt er bijna geen onkruid meer tussen en zijn ze 
goedkoper in onderhoud. Er zijn in de straat andere vakken die beter de aandacht en investering kunnen 
gebruiken.  

Toch omvormen? We zouden de geraniums kunnen verplanten naar één van de sobere vakken verderop in de 
straat, dit is een dure en bewerkelijke maatregel. Geraniums kosten nieuw ongeveer €2,25 en er gaan 9 op een m2. 
Daarnaast alle extra beheer dat je eraan hebt om ze weer op gang te helpen tot een dicht vak.  

We zouden de rand een 20cm kunnen verhogen, ook dit is een vrij dure maatregel en misschien niet mogelijk i.v.m. 
de boom (zou ik nog even met Peter moeten overleggen). Tot slot moet er een stuk gedrag veranderen om het vak 
niet weer te gebruiken als afvalinzamelingsplaats, maar waar kunnen de bewoners dan hun afvalzakken aan straat 
zetten?  

 

  



Vak 2. (Linknummer 12704) – Cotoneaster / Hedera / berberis  

 

Inventarisatie; ook dit vak ziet er goed uit. Het vak is verhoogd. De naastgelegen boomspiegel is geadopteerd, het 
is onbekend door wie, zit ook geen bloemtegel bij. Verder geen noemenswaardige bevindingen.  

Advies; plantenbak kan geparticipeerd worden. Bewoners zouden in overweging kunnen nemen om de 
Cotoneaster (struik in het midden) te snoeien en te laten staan. Zou een goede basis zijn voor het plantvak, maar is 
geen must. De hedera, berberis en opschot dat in het vak groeit, heeft geen enkele waarde.  

 

  



Vak 3. (linknummer 12877) – Deutzia, Salix babylonica, Cornus? 

 

Inventarisatie; een erg divers vak. Staan verschillende heesters in en ook geraniums. Je wordt in dit vak beperkt in 
het maken van plantgaten door de boomwortels. Moet goed gekeken worden naar hoe groot planten worden 
ingeplant en hoe ze gaan wortelen. Dit vak wordt ook gebruikt als afvalverzamelplaats, ten kosten van de 
geraniums.  

Advies; Het vak kan wat mij betreft geparticipeerd worden. Mijn advies zou zijn om het beeld van de weg zijde te 
laten zoals het is, scheelt ook werk voor de deelnemers. De andere zijde te kijken voor enkele kleinere heesters of 
grotere vaste plant zodat bewoners niet geneigd zijn het weer als afvalverzamelplaats te gebruiken. De 
kronkelwilg die in het vak staat zouden ze zeker weg mogen halen.  

 

 


