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Agenda Stadsronde 14.05.2019
Deel 1: presentatie  

              a. stand van zaken 
              b. Groenplan, waarden/doelgroep/ 
                     programma’s & projecten 
              c. Groenbeheer, evaluatie/ontwikkeling 

Deel 2: groepen 
               a. ambitie Maastricht 
               b. opmerkingen & aanvullingen 
               c. samenstelling prioriteitenlijst 

Deel 3: samenvatting & vervolg 
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Deze uitgave betreft de tekst die is voorgedragen door Govert 
Derix tijdens de Informatiebijeenkomst over de voortgang van 
het Groenstructuurplan en de Leidraad Groen, op 10 september 
2018 in de raadszaal van het gemeentehuis van Maastricht.

Cultuur-historie

Visie - Beleid - Beheer

Groenplan

Groenbeheer

Omgevingsvisie 2040 
Maastricht



 Wat gaat het groenplan opleveren?

 Waarden
 ·  Gezonder en socialer leefklimaat
 ·  Meer en kwalitatief hoogwaardig groen en
 natuur in de stad
 ·  Belangrijke natuur beschermen
 ·  Behouden, uitbreiden & versterken van het
 groene raamwerk
 ·  Kernkwaliteit van cultuur historisch groen
 koesteren en herstellen
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 Voor wie gaan we het doen?
 Doelgroep

 ·  Fauna (dus ook de mens) & Flora
 ·  Bewoners & bezoekers
 ·  Alle generaties
 ·  Andere partijen

 Wat gaan we doen?

 Programma’s & Projecten



Programma’s

A. Wijkpaspoorten 
B. Groene schoolpleinen 
C. Mijn Groen Maastricht 



Programma’s

D.     Waardevolle gebieden 
E.     Natuurinclusiviteit 
F.     Vrijvallende gronden 



Programma’s

G.     Monitoren & Handhaven 
H.    Natuurbewustwording 



Projecten
Ontmoeten 

(her-)inrichting & zonering 

Cultuur Historie 
behoud, herstel & versterking 

Soortenrijkdom 
bevorderen diverisiteit 
verbindingen maken 
gedifferentieerd beheer 

Bomen 
behoud, herstel & versterking 

Klimaat 
knelpunten hemelwater, 
fijnstof, hittestress aanpakken 



Wat is een Leidraad Groen?

• Leidraden zijn planning- en sturingsinstrumenten 
voor het integraal beheer van de openbare ruimte 
(IBOR). 

• Leidraad bevat doelen en maatregelen in 
meerjarenperspectief incl. financiële vertaling. 

• Tactisch/operationeel karakter.



CROW kwaliteitsniveaus onderhoud
(fysieke beeldkwaliteit)



Wat stond centraal in de huidige 
Leidraad Groenbeheer 2014 - 2019?

• Basis onderhoudsniveau groen CROW-C (sober)

• Omvormen en vervangen onderhoudsintensief groen 
(vrnl. perkplanten/sierheesters) in gras.

• Pilot zelfbeheer na evaluatie project; ‘Mijn Groen 
Maastricht’: nu ruim 100 beheerovereenkomsten  

• Adoptie groen door bedrijven: reclame op rotondes 

• Verkoop snippergroen; ruim 1000 dossiers  
afgehandeld; 2,5 hectare over in particulier beheer. 



Conclusies evaluatie en ontwikkelin-
gen als opmaat voor nieuwe Leidraad 

• Hoofddoelstelling: ophogen onderhoudsniveau

• Uiteindelijke beeldkwaliteit van C(sober) naar B(basis) 
dwz. meer maaien, schoffelen en vervangen

• Gedifferentieerd groenbeheer; Binnenstad en Groene 
Loper A/B; woonwijken B/C; natuurlijk groen C

• Aandacht voor bomen (vervangingsplan)





Groenstructuurplan
Vertaling van de vijf sterpunten in het groenbeheer: 

1. Klimaatadaptatie; meer groen voor waterregulering, koeling, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid: dmv. areaalacres, 
een gedifferentieerd groenbeheer en bomenvervangingsplan

2. Bomen; toepassing Norminstituut Bomen, extra budget in 
verband met klachten, ziekten, droogte & stormschade

3. Cultuurhistorie; representatief groen in de binnenstad, 
parklaan, stadsparken, -entrees & verkeerspleinen, (CROW-A/B) 

4. Soortenrijkdom; meer natuurlijk groen, bloemrijke 
graslanden, bijenlint, (CROW-C)

5. Ontmoeten; groen in de wijken (CROW-B/C); Mijn Groen 
Maastricht; communicatie via de website GM en social media



Leidraad 2019 - 2023

a) Verhogen onderhoudsniveau (van C naar gemiddeld B); 
toepassen van gedifferentieerd beheer:   binnenstad A/B; 
woonwijken B/C; natuurbeheer C

b) Verminderen van onkruiddruk, (groot onderhoud)

c) Omvormen tbv. een hoger onderhoudsniveau

d) Continueren en intensiveren zelfbeheer, 

e) Verhogen soortenrijkdom, (bijenlint, hooiweiden)

f) Professionaliseren bomenbeheer conform Normen instituut 
bomen; voorkomen van overlast, ziekten en plagen.

g) Extra aandacht voor bomen (meerjaren vervangingsplan)



Agenda sessie 14.05.2019

Deel 2: groepen 
               a. ambitie Maastricht 
               b. opmerkingen & aanvullingen 
               c. samenstelling prioriteitenlijst 

omen
Soortenrijkdom

Ont
moet

en

dentiteit



Agenda sessie 14.05.2019

Deel 3: samenvatting & vervolg 

omen
Soortenrijkdom

Ont
moet

en

dentiteit


