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RIVIERENLAND: 
LATEN WE GONZEN!
Wij dromen van een Gonzend Rivierenland. Een mooie regio met ruimte voor 
planten, dieren en mensen,  in een prachtig landschap met veel biodiversiteit. 
Biodiversiteit betekent een rijkdom aan verschillende soorten planten en dieren. 
Het gaat slecht met de biodiversiteit – veel dieren en planten worden met 
uitsterven bedreigd. Help je mee om dat te veranderen?

DE FRUITMOTOR EN EEN GONZEND RIVIERENLAND
Gonzend Rivierenland is ook de naam van een project. Hiermee wil De Fruitmotor samen met jou het 
regionale landschap biodiverser, klimaatbestendiger, mooier en vitaler maken. Wij zijn op een missie om het 
leefgebied van wilde bijen en andere dieren te versterken en verbinden zodat hun populaties toenemen en 
veerkrachtiger worden. We kijken of we acties en plekken in de regio beter met elkaar kunnen verbinden. 
Zo willen we op een regionale schaal een aaneengesloten ecologisch netwerk creëren en tegelijkertijd 
een maatschappelijke beweging op gang brengen. Dit doen we door samen te werken, te verbinden en te 
inspireren!

GONS JE MEE?
We nodigen iedereen in de regio uit om mee te doen. Een van de manieren om mee te gonzen is een 
‘Bloemrijk’ te starten of je bij een bestaand ‘Bloemrijk’ aan te sluiten. Met een ‘Bloemrijk’ bedoelen we  
een initiatief van inwoners om hun eigen leefomgeving biodiverser te maken.

EEN BLOEMRIJK ALS STAPSTEEN VOOR BIODIVERSITEIT
Een Bloemrijk draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit in regio Rivierenland. Het is als het ware een 
‘eilandje’ (of meerdere eilandjes bij elkaar) met een hogere natuurwaarde dan in de omgeving. Die eilandjes 
kunnen onderdeel zijn van een ‘lint’ in het landschap, waarin planten en dieren wonen en overwinteren, 
waarin ze voedsel vinden en zich voortplanten. En waarlangs ze zich verplaatsen, een verbindingsroute dus! 
Uiteindelijk komt dit de natuurgebieden en de natuur als geheel in de regio ten goede.

MENSEN BETREKKEN EN VERBINDEN
Door betrokken te zijn bij een Bloemrijk raak je vanzelf (meer) verbonden met het onderwerp biodiversiteit. 
Door zelf buiten aan de slag te gaan met bloemen en planten, te zien welk dierenleven daar vervolgens op af 
komt, de seizoenen te beleven en de waarde van planten voor dieren in elk seizoen, ervaar je wat biodiversiteit 
is. Ook buurtbewoners die niet zelf actief meedoen, zien toch - letterlijk voor hun voordeur - wat een 
Bloemrijk kan opleveren. Wij zijn ervan overtuigd dat aan de slag gaan met bloemen, planten en dieren leidt 
tot een hogere waardering van biodiversiteit onder inwoners. En dat hebben we hard nodig.

DEELPROJECT BLOEMRIJKEN 
Binnen het project Gonzend Rivierenland bezochten we in 2021 Bloemrijk Enspijk. Dit startte in 2019  
en betrok alle 600 dorpsgenoten bij een meer biodiverse inrichting van de openbare ruimte in het dorp.  
We vonden dit een heel inspirerend voorbeeld en daarom stimuleren we graag dat er meer Bloemrijken in 
Regio Rivierenland ontstaan. Er zijn overigens meer inspirerende voorbeelden, zoals de Vlindertuin in Tiel.
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WERKBLADEN
Met deze set werkbladen willen we het voor initiatiefnemers makkelijker maken om een Bloemrijk te starten. 
En iedereen die eraan meedoet voorzien van informatie. De ervaringen opgedaan in Bloemrijk Enspijk en 
andere voorbeelden kunnen we zo delen. Ook proberen we de veelheid aan kennis op internet overzichtelijk  
te ordenen, te schiften en op maat te maken voor de regio Rivierenland.

Wil je meer weten over Gonzend Rivierenland?
Kijk op www.gonzend.nl 

COLOFON
Tekst
De Fruitmotor
Marjolein den Hartog (Bloemrijk Enspijk / kissmyarts.nl)

Vormgeving
Puur Anouk

Deze werkbladen zijn mede mogelijk gemaakt door:

https://www.gonzend.nl

