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DE KENMERKEN  
VAN EEN BLOEMRIJK
Wat is nou een Bloemrijk? Natuurlijk kan en mag iedereen overal zorgen voor mooie 
bloemen. Als je met jouw initiatief mee wilt doen aan het project Bloemrijken, 
dan zijn er een aantal zaken die we van belang vinden. We zouden graag zien dat 
onderstaande kenmerken in ieder ‘Bloemrijk’ terug te vinden zijn. Afhankelijk van 
het stadium van jouw initiatief is wellicht nog niet alles echt zichtbaar, maar het gaat 
vooral ook om de intentie die erachter zit.

1. Een Bloemrijk is een initiatief van inwoners / burgers.

2. Het doel van een Bloemrijk is het bevorderen van de (lokale) biodiversiteit. Specifiek het bevorderen  
van voedsel- en nestelgelegenheid voor wilde bestuivers, zoals wilde bijen, hommels en zweefvliegen. 
Daarmee komen er vanzelf ook meer andere dieren, zoals vogels of egels. Van belang hierbij is:
 - Dat de bloemen die in een Bloemrijk groeien niet alleen mooi zijn, maar ook een meerwaarde hebben 

voor wilde bestuivers. Ze staan er dus niet alleen voor ‘het mooi’ of de kleur en fleur, maar bieden 
nectar en stuifmeel of beschutting. Inheemse plantensoorten, die hier van nature voorkomen, 
hebben de voorkeur. Voor bestuivers geschikte uitheemse soorten zijn ook welkom. Belangrijk is 
dat er het hele ‘vliegseizoen’ voedselaanbod is, dus dat er - met uitzondering van de winter - altijd 
bloeiende planten zijn.

 - Dat in een berm of bloemenweide eenmaal gezaaide bloemen zichzelf in stand moeten kunnen 
houden, door zaad te kunnen zetten en zich uit te zaaien. Bij bollen adviseren wij om te kiezen  
voor verwilderingsbollen omdat ook deze zichzelf in stand houden.

 - Dat gestreefd wordt – in de ideale situatie – naar een maximale afstand van 100 meter tussen de 
verschillende bloemrijke stukken binnen een ‘Bloemrijk’, zodat vliegroutes voor bestuivers ontstaan.

 - Planten, bollen en zaden die in een Bloemrijk worden gebruikt zijn natuurlijk zoveel mogelijk zonder 
gif en kunstmest geteeld.

3. Het Bloemrijk bevindt zich in de openbare ruimte, of op een plek die anderszins voor iedereen 
toegankelijk is. Daarnaast kunnen de activiteiten van een Bloemrijk omwonenden inspireren ook in  
hun eigen tuin of balkon aan de slag te gaan voor meer biodiversiteit. 

4. Er is bij voorkeur samenwerking met de gemeente waarbinnen het initiatief plaatsvindt, door onder 
andere:
 - Een bijdrage uit bijvoorbeeld een ‘leefbaarheidsbudget’ of ‘initiatievenloket’ voor aankoop van 

plantgoed en andere materialen. Dit ter aanmoediging van (de start van) groene buurtinitiatieven;
 - Afstemming over en goedkeuring voor de locaties van het Bloemrijk, en ook over inrichting en 

beheer en onderhoud. Ingang hiervoor kan zijn een gebiedsmakelaar, kernregisseur of vergelijkbaar, 
of de afdeling beheer groene ruimte zelf.
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5. Meerdere personen zijn nauw betrokken bij het initiatief. De 
start kan liggen bij één persoon, maar voor het opzetten en 
onderhouden van een heel Bloemrijk is onze ervaring dat dit een 
te wankele basis is.  
Een team van ‘trekkers’ is dus gewenst, ook voor de continuïteit 
van de activiteiten. Naast een kernteam zijn er vrijwilligers die 
meedoen met aanleg en onderhoud. 

6. Er zit ook een sociale component aan een Bloemrijk: inwoners 
leren elkaar (beter) kennen. ‘Import’ en ‘autochtone’ bevolking 
mengt bijvoorbeeld, jong en oud, inwoners met en zonder 
kinderen. Door samen te werken aan en in het Bloemrijk 
ontstaan nieuwe verbindingen in dorp, buurt of wijk.

7. Samen bezig zijn aan een Bloemrijk betekent ook aandacht voor 
bewustwording en educatie:
 - Kennis en ervaring over (lokale) biodiversiteit wordt gedeeld. 

Deelnemers enthousiasmeren en inspireren zowel elkaar als 
deelnemers aan andere Bloemrijken. Samen ga je niet altijd 
harder  
maar kom je wel verder… en het is ook nog eens leuker.

 - Er is jaarrond aandacht voor verschillende aspecten van aanleg en onderhoud, zoals inzaaien, (al dan 
niet) maaien (en wanneer), bollen planten, wieden in bloembakken, een zonnebloemenwedstrijd,  
een appgroep/website/facebookgroep, etc. Zoiets hoeft er niet allemaal in één keer bij de start te zijn, 
maar de intentie om hiernaartoe te groeien mag er zijn. Je begint met één of twee dingen, met een 
paar mensen, en dan groeit het organisch (en ook langzaam) naar meer onderdelen en meer mensen.

 - Een Bloemrijk maakt deelnemers en omwonenden bewust van de seizoenen. Vooruit denken 
is belangrijk. Er wordt begrip gekweekt voor ‘natuurlijke, functionele schoonheid’. Soms is het 
bijvoorbeeld nodig dat het er even rommelig bij staat. Uitgebloeide bloemen en bloemstengels 
vormen namelijk een goede schuilplek voor insecten. Ook moeten bloemen de kans (dus tijd)  
krijgen zaad te zetten, zodat er een jaar later weer wat bloeit. 


