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 Buurtbericht 
   Pieter de Hooghhage 

 

Bloeiend Galecop!

Graag informeren wij u over het  

initiatief van een buurtbewoner en  

Bloeiend Nieuwegein!  

John & Elsbeth, van nr 79: Wij hebben 

Bloeiend Nieuwegein en de gemeente 

gevraagd of het mogelijk is om wilde 

bloemen te zaaien bij één van de 

waterpartijen voor nog meer groen en 

vooral kleur in de straat. Deze vraag is 

positief ontvangen. Wij hopen dat jullie het 

ook een leuk idee vinden! Heb je vragen of 

opmerkingen? Neem dan even contact met 

ons op.   

 

Doel Bloeiend Nieuwegein 

Bloeiend Nieuwegein heeft tot doel de 

biodiversiteit te verhogen en de jeugd en 

buurt te betrekken bij de natuur. Dit wordt 

gedaan in Nieuwegein door stroken in te 

zaaien met wilde bloemen. Het gekozen 

inheemse bloemenzaad mengsel zorgt voor 

bloemrijk grasland. De weide wordt zeer 

aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. 

Voor de buurtkinderen zijn er Doe-kaarten 

beschikbaar om te leren over 

de wilde bloemenweide.  

(www.natuurkwartier.nl).  

Concreet  

Op de foto ziet u de geplande locatie van de 

bloemenweide. De strook komt langs het 

water. Tussen de bloemenweide en de 

parkeerplaatsen blijft een strook gras, 

evenals tussen de bloemenweide en de 

waterkant. De bloemenweide blijft openbaar 

toegankelijk en hondenlosloopgebied. De 

gemeente neemt deze strook op in het 

onderhoudsprogramma. De bloemenweide 

wordt één keer per jaar gemaaid. 

 
 
Locatie van de bloemenweide 
 

 
 

Planning 

De bloemenweide wordt in maart 2022 aan 

gelegd. We verwachten dat er in de zomer van 

2022 een prachtige bloemenstrook ontstaat! 

Meer informatie 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neemt u 

dan contact op met  

- John & Elsbeth Ebbeng nr 79, of via 

johne77769@gmail.com  

- Josien van Harten via 

josien@bloeiendnieuwegein.nl  

- Fransje van Beek, wijkcoördinator van de 

gemeente Nieuwegein via 06-25719887 0f 

f.vanbeek@nieuwegein.nl  

 

De bloemenweides in Nieuwegein zijn mede mogelijk 

gemaakt door:  

- innovatiefonds biodiversiteit 

www.samenvoorbiodiversiteit.nl 

- www.bloeiendnieuwegein.nl 
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