
Vak 1 (Linkummer 12959) – Geranium 

 

Inventarisatie: Het vak is technisch goed op orde. Boom staat op een bergje. De geraniums zijn gezond en hebben 
een goede levensverwachting (afgelopen zomer nog bemest). Er is uitval in het plantvak, maar dit komt omdat het 
plantvak ook als afvalverzamelplek wordt gebruikt. Het is zonde en niet duurzaam om deze beplanting weg te 
halen , het is namelijk een solide dicht gegroeid vak.  

Advies: Het vak laten zoals het is. De geraniums zijn een mooi dicht vlak geworden en doen het goed, het is 
jammer én kapitaalvernietiging om deze beplanting weg te halen. Er zijn weinig tot geen planten die op dit 
moment in dit vak net zo goed (gaan) groeien als de geraniums die er nu in staan. Omdat een strook niet begroeid 
is (afvalverzamelplek) zou je er voor kunnen kiezen hier aanvullend ook geraniums in te planten; dit kost wel extra 
beheer en onderhoud (zijn vaste planten) totdat ze ook dicht gegroeid zijn (net als de rest). Dit heeft echter alleen 
zin als de afvalzakken op een andere plaats aangeboden worden. Of dit een optie is zullen bewoners met elkaar 
moeten bespreken en hierover dient overeenstemming te zijn (zeker als een andere bewoner de zakken voor zijn 
deur krijgt). Beheer en onderhoud van dit vak is een optie.  

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

 



Inventarisatie: ook dit vak ziet er goed uit. De hedera, berberis en opschot dat in het vak groeit, heeft geen  
waarde en kan er wat ons betreft uit. De Cotoneaster (struik in het midden) doet het prima en is gezond.  

Advies: Bewoners kunnen in overweging nemen om de Cotoneaster (struik in het midden) te laten staan en te 
snoeien (doet het goed en heeft al een mooie omvang). Deze struik is een goede basis voor het plantvak.  
Bewoners kunnen zelf voorstel voor overige beplanting in deze bak maken. Beheer en onderhoud van dit plantvak 
door bewoners is mogelijk. 

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. Er moet goed gekeken worden naar hoe groot planten worden 
ingeplant en hoe ze gaan wortelen. De kronkelwilg die in het vak staat mag wat ons betreft weg. Dit vak wordt ook 
gebruikt als afvalverzamelplaats, ten koste van de geraniums.  

Advies: ons advies is om het beeld van de wegzijde te laten zoals het is, dit scheelt ook aan werk voor de 
deelnemers / bewoners. Aan de andere zijde kan gekeken worden naar enkele kleinere heesters of grotere vaste 
planten,  zodat bewoners niet geneigd zijn het weer als afvalverzamelplaats te gebruiken. Als deze aanbiedlocatie 
echter nodig is, dient er rekening mee gehouden te worden dat je in dit gedeelte niets plant.  Beheer en onderhoud 
van dit plantvak door bewoners is een optie.  


