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Plantenasiel Maastricht regelt nieuwe toekomst voor
een oude, groene vriend: ‘Ze
krijgen allemaal een wellness treatment’
Gisteren om 14:15 door Jeroen Geerts

Aafke Uilhoorn, Nina Bergs en Riekie Wiermans (v.l.n.r.)
van het Plantenasiel Maastricht. ( FOTO: MITCHELL
GIEBELS)

Het begon met een kleedje op straat,
maar ontpopte zich al snel tot een
heuse stichting. Het Plantenasiel in
Maastricht. Voor een nieuw plantje of
afscheid van een oude, groene vriend.
Het aantal plantjes dat in en uit gaat op een
gemiddelde zaterdag loopt in de
honderdtallen. Sinds Plantenasiel Maastricht
is neergestreken in het voormalige
tankstation aan De Griend is de populariteit
van het groene initiatief alleen maar verder
gegroeid. „Wanneer iemand verhuist, komen
ze soms wel met z’n vijftigen tegelijk
binnen.”
Stekjes
Net als dieren een plantje uit ‘logeren’
sturen tijdens de zomervakantie? Nee, dat
kan bij dit asiel niet. „Maar wie zijn plant
hier wil onderbrengen, krijgt wel ‘credits’.
Daarmee kan er na de vakantie een nieuwe
worden uitgezocht.”
Het begon op een klein kleedje. Gewoon op
de stoep in de Stationsstraat. „Studenten
Lotte en Siem hadden op zeker moment
zoveel stekjes dat ze niet meer wisten wat ze
er mee moesten doen”, herinnert
bestuurslid Nina Bergs zich. „Toen
bedachten ze ‘laten we de mensen blij
maken’ en begonnen ze ze uit te delen.” Het
initiatief werd een hit. „Er stonden opeens
lange rijen op straat.”
Prullenbak
De initiatiefnemers zijn inmiddels al lang
naar Utrecht verhuisd. Maar hun basisidee
groeide uit tot een echte onderneming. De
doelstelling is nog hetzelfde: „Meer groen in
de wereld helpen.” En ja, er zit ook een
idealistisch element aan vast: „Sustainability.
We willen mensen overtuigen dat ze niet
zomaar alles in de prullenbak moeten
gooien. Wij geven afgedankte plantjes, of
plantjes waar met pijn in het hart afscheid
van genomen moet worden, een nieuw
leven.”
Feestje
Het asiel is alleen op zaterdagen geopend. Er
kunnen plantjes geruild worden. Of het asiel
verkoopt ze voor een paar euro. Voor het
onderkomen aan De Griend staat nu
overigens ook een donatiebox waar te allen
tijde nieuwe ‘cliënten’ kunnen worden
afgegeven.
De zaterdagen zijn voor het team een feestje
geworden. „Zeker tijdens corona was het
heerlijk om even lekker met de vingers in het
zand te duiken”, verzekert Aafke Uilhoorn.
„Onze kleine, groene oase. Het is ook
hartstikke gezellig.” De meeste mensen die
binnenlopen, sommigen komen zelfs iedere
week, delen dezelfde passie. „We leren
ontzettend veel. En soms horen we de gekste
verhalen. Deze hier bijvoorbeeld, die is ooit
nog eens meegesmokkeld uit Australië.”
Wellness
Het gebeurt allemaal op locatie: ompotten,
opknippen, wortels checken. Het
plantenasiel kent zelfs een heuse
‘ziekenboeg’ voor exemplaren die even wat
extra liefde nodig hebben en een
‘beestenboeg’ voor plantjes die ongewenste
bewoners meebrengen. „Ze krijgen allemaal
een wellness treatment.”
De liefde voor al het groen is onmiskenbaar.
En ja, zo moet Riekie Wiermans met een
bijna ondeugende glimlach toegeven, „Soms
gaat er ook wel eens een plantje mee naar
huis.”
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