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Bloemrijke activiteiten zomer 2022 

 

Ga je aan de slag als Bloemrijk en wil je deze zomer alvast wat inspiratie opdoen? Dan zijn er talloze evenementen en 
locaties die je kunt bezoeken, webinars en cursussen te volgen, boeken te lezen en podcasts te luisteren. Of ga al 
eens met een klein project aan de slag, zoals een geveltuintje of boomspiegel! 

 

Tips voor evenementen en activiteiten: 

 

3 & 4 juni: Marktverkoop bij Kwekerij Bijenkans in Groenekan, met een grote selectie biologische bijen- en 
vlinderplanten. Leuk ter oriëntatie of om alvast wat voor eigen tuin te kopen. https://www.bijenkans.nl  

 

4, 5, 6 juni: Ecotuindagen van VELT, bezoek gratis meer dan 200 tuinen van ecologisch tuiniers in Vlaanderen en 
België. In de regio kun je onder andere de Stadstuin in Tiel bezoeken. https://velt.nu/ecotuindagen 

 

11 & 12 juni: Botanische Tuinen Utrecht - Voorjaarsweekend Tuinplezier over klimaatbestendig tuinieren (Planten 
geschikt voor extreme omstandigheden/droogtebestendige planten of die juist van natte voeten houden, groene 
daken etc) - https://www.uu.nl/agenda/voorjaarsweekend-tuinplezier 

 

11 & 12 juni: Jubileumweekend van eco-woonwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg, met onder meer een 
informatiemarkt en wandelingen door de wijk. Bewoners van deze wijk werken samen voor een duurzame 
samenleving, o.a. door zelf het openbaar groen te beheren. https://www.eva-
lanxmeer.nl/in/werkgroepen/jubileum-11-12-juni-our-nature-festival  

 

2 juli: Inspiratiemiddag over de ‘bijvriendelijke tuin’ in de Honddijker Theetuin in Culemborg. Georganiseerd door 
De Fruitmotor i.s.m. Coöperatie Duurzaam West Betuwe. Eigenaar Ada Wille is landschapsarchitect en ambassadeur 
biodiversiteit. Ze heeft op haar terrein een bijzondere tuin met verschillende biotopen aangelegd die allerlei insecten 
aantrekken. Ada vertelt graag meer over natuur en biodiversiteit en hoe je in je eigen tuin eenvoudige maatregelen 
kunt nemen die de biodiversiteit bevorderen. Hoe creëer je bijvoorbeeld een ‘doorlopend buffet’ voor bijen, 
hommels en vlinders? Hoe zorg je van de vroege lente tot late herfst voor bloeiende planten die voor hen 
aantrekkelijk zijn? En aan welke eisen moet een goed insectenhotel voldoen? Aanmelden via 
https://duurzaamwestbetuwe.nl/agenda/bezoek-bijvriendelijke-tuin/ 

De theetuin van Ada is daarnaast elke zondag vanaf 11 uur te bezoeken (bij mooi weer). Ook dan geeft ze je graag 
tips over het biodiverser inrichten van je eigen omgeving en kun je er een lekker zelfgebakken taartje eten! 
http://www.honddijkertheetuin.nl/ 
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24 juli: Bloemplukdag op Betuws Wijndomein (een partner van De Fruitmotor). Een leuk feestje met gratis 
bloemen plukken en eventueel picknicken en wijn en cider proeven! Daarnaast geven we hier dan ook de 
aftrap voor Bloemrijken in Gemeente Buren. 

https://www.betuwswijndomein.nl/agenda/bloemplukdag/ 

 

t/m 9 oktober: Wat verder van huis: de Floriade in Almere. Vooral voor de projecten en paviljoens die aansluiten bij 
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Zoals de tuinen van Wilde Weelde, vol inheemse planten. 
https://floriade.com/nl/op-de-expo/nationale-paviljoens/vakgroep-wilde-weelde/ 

 

Dagelijks: Vlindertuin De Zindering in Tiel. Een vlindertuin gerund door vrijwilligers waarbij biodiversiteit voorop 
staat. Met ook een duurzaam bewateringssysteem en een zadenbibliotheek. 

https://www.vlindertuin-tiel.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Gluren bij de buren’ 

 

In diverse dorpen in de omgeving zijn al mooie bloemrijke projecten die een bezoekje waard zijn en waar je 
misschien inspiratie kunt opdoen. Bijvoorbeeld: 

- Buurmalsen: Diverse buurttuinen van de Groenbrigade. Hoek Pastorielaan-Pr. Willem Alexanderstraat / 
Hoek Pastorielaan-Jacob de Ridderstraat / Hoek Pastorielaan-Middenlandlaan / Prins Willem Alexanderstraat 
ter hoogte van de speeltuin. Op verzoek eventueel een rondleiding mogelijk. 

- Neerijnen: Bloemenbermen in de Van Pallandtweg bij de perenbomen (met ingezaaide vakken), bermen in 
Achterstraat/Voorstraat (zelf minder gemaaid door bewoners) en ingezaaide akkers van de kasteeltuinen. 

- Tricht: Hier kun je de bijvriendelijke tuinen rond het dorpshuis en op de Zandkuil bekijken. Bij het Trichtse 
dorpshuis (Prins Johan Frisoplaats 1A) staat een infobord over deze projecten van de Werkgroen Groen 
Tricht. 

- Enspijk: bloembakken vol bijvriendelijke (deels inheemse) tuinplanten op o.a. het dorpsplein (hoek 
Lepelstraat/Dorpsstraat), wildebloemenbermen in de Waalstraat, bij Beemd nr 6 en de Netstraat t.o. 
Chapeau Kinderwerk. 

 

Of wandel alvast door je eigen dorp om te kijken welke plekjes wel wat bloemrijker mogen worden. Maak foto’s en 
zoek naar voorbeelden van hoe het wél zou kunnen. Dan heb je straks wat om over te praten met de gemeente, 
mocht je daarvan toestemming nodig hebben. 



3 
 

 

Tips voor thuis of op vakantie: 

 

22 juni: webinar ‘zet je buurt in bloei’ van IVN, met Cerian van Gestel van Guerrilla Gardeners 
(https://www.ivn.nl/provincies/gelderland/activiteiten/webinair-zet-je-buurt-in-bloei-22-juni) Over o.a. geveltuintjes 
en boomspiegels (kleine behapbare projecten) 

 

Online IVN-cursus ‘Aan de slag met een levende tuin’ (te volgen in je eigen tijd), een beginnerscursus voor iedereen 
die de natuur een plekje wil geven in zijn eigen tuin. https://doemee.ivn.nl/bloementuin/natuuracademie 

 

Ga alvast (biologische) bloembollen uitzoeken om te planten in het najaar (verdiep je in de beste bijvriendelijke 
soorten en de bloemen met een zo lang mogelijke bloeitijd/opeenvolging van soorten). Tips voor bio bloembollen: 
https://www.naturalbulbs.nl/, https://www.huibertsbloembollen.nl/, https://bloemoloog.nl/, www.sterkebollen.nl 
(vink bij de laatste wel de optie ‘biologisch’ aan) 

 

Luister naar inspirerende podcasts, zoals Tuinierkwartier (leuk is de aflevering met wildeplantenexpert Martin 
Stevens: https://www.tuinierkwartier.nl/23-planten-zaaien-scheuren-vermeerderen/) 

 

Heb je Instagram? Bekijk dan eens de accounts van o.a. @degroenebuurvrouw (boomspiegel-expert en 
geveltuintjes-hovenier) en @omdetuinleiden (klimaattuinieren) 

 

Vakantie-boekentips:  

- Planten van Hier – Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora (KNNV Uitgeverij) 
- ‘Tuinieren met Wilde Planten’ en ‘Wilde Planten in Eigen Tuin’ van kweker Martin Stevens 
- Stille Aarde, Hoe we de insecten van de ondergang kunnen redden – Dave Goulson 

 

 

 

 


