
Milieudefensie Purmerend zaait bloemenlinten 
Vanuit de lokale afdeling van Milieudefensie hebben een 10-tal vrijwilligers zich vanaf het 
najaar van 2020 verenigd in de “Werkgroep Vergroening Purmerend”. Doel: de kale, saaie 
stukken grond in de wijken vergroenen met het inzaaien van bloemenmengsels. Dit komt de 
biodiversiteit ten goede maar ook de insecten en het klimaat omdat groen meer koelte geeft 
en meer regenwater opvangt dan zand of steen.  Maar het komt zeker ook ten goede aan 
het leefgenot van bewoners.  

 

De locaties. De werkgroep heeft, samen met bewoners en de gemeente, gekozen voor 4 
locaties om in te zaaien. In totaal gaat het om 1010 m2. Voor de exacte locaties: zie de 
bijlage of klik op de link locaties. (hier een link naar het stuk over locaties) 

Betrekken bewoners. De bewoners (de meeste zijn omwonenden van de 4 locaties) zijn en 
blijven ook in de komende maanden actief betrokken bij het inzaaien en het onderhoud in 
de komende maanden/jaren. Zo kunnen ze zien hoe die kale plekken langzaam veranderen 
in bloemenweiden met vlinders, wilde bijen, andere insecten, vogels e.d.  

Samenwerking met de gemeente. Met de gemeente wordt goed samengewerkt. De inbreng 
van de stadsecoloog levert ons veel kennis.  

Zaaien. Op 22 april, de Nationale Zaaidag, gaan we starten met het inzaaien van 1010 m2, 
verdeeld over 4 locaties. Zie de bijlage over de locatie. De wethouder die duurzaamheid in 
zijn pakket heeft, zal de eerste m2 inzaaien. Samen met de stadsecoloog heeft de werkgroep 
zaadmengsels uitgekozen, die enigszins verschillend zijn per locatie i.v.m. de bodem: we 
zaaien b.v. op klei en veen.  



 

Voorbewerken grond. Daaraan vooraf gaat het voorbewerken van de grond. Alle locaties 
worden voorbewerkt door de grond te frezen, wat meer garantie biedt op een goede 
opkomst van de planten. 

Onderhoud. De grond is van de gemeente en er is een overeenkomst gemaakt over het 
gebruik van deze grond voor de bloemenweiden en het onderhouden ervan. Per locatie stelt 
de werkgroep een coördinator aan die samen met een groep vrijwilligers monitort hoe het 
gaat met de groei en ook geregeld foto’s maakt, licht onderhoud doet zoals zwerfvuil 
verwijderen, ongewenste plantjes eruit haalt. De gemeente zal waar nodig regulier 
onderhoud doen zoals tussentijds maaiwerk met als doel om een tweede bloei in de 
nazomer te stimuleren. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van 
de biodiversiteit. 

Financiering. De grond is eigendom van de gemeente en de gemeente steekt nu dus ook tijd 
en geld in het vergoenen van de genoemde locaties. Daarnaast is er financiering toegezegd 
door Milieudefensie zelf, door het provinciale Fonds “ Betrekken bij Groen” en de Rotary 
Purmerend. Dit maakt het mogelijk om goede zaadmengsels te kopen (via de leverancier van 
de gemeente), de grond goed voor te bewerken en om uitgebreide informatie en 
betrokkenheid van inwoners van Purmerend te organiseren.  

Wildzaaier worden. In de lokale media (Noord Hollands Dagblad, Purmerends Nieuwsblad, 
RTV Purmerend, Regio Nieuws, e.a. wordt aandacht besteed aan deze inzaaiactie. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een van de locaties. De 
vrijwilligers krijgen ook een (klein) zakje zaad om te “ wildzaaien”. Dat kan in de eigen tuin of 
in die van iemand anders.  

Hoe verder na april 2021? 

Als het mogelijk is voor ons willen we in het najaar van 2021 weer stukjes grond gaan 
inzaaien om te zorgen voor bloeiende bermen en stukjes grond in het vroege voorjaar. In het 
najaar gaan we bijenheuvels aanleggen die nestgelegenheid bieden. Ook denken we aan een 
of meer informatieve bijeenkomsten voor vrijwilligers en andere belangstellenden over 
inzaaien en beplanten van particuliere tuinen en over insecten waaronder bijen. Dit hangt af 
van de coronamaatregelen: we moeten dan weer bij elkaar kunnen komen in grotere 



groepen. Tot die tijd doen we alles zoveel mogelijk via de digitale media. Overleg via zoom, 
telefoon, op afstand en buiten. Corona verdwijnt, de bloemen en het mooie weer koment ! 

WAT TE DOEN ALS JE IN PURMEREND WOONT EN MEE WILT HELPEN? 

Je kunt je aanmelden om mee te doen door te mailen naar: 
purmerend@milieudefensie.nl 
Geef aan wat je zou willen doen en voor welke locatie je wilt opgeven. 
Geef ook naam, postadres (welke wijk?) en mailadres en tel.nr.  
Wij geven dan door wie de locatie- coördinator is. Deze coördinator informeert je verder en 
geeft aan wat je concreet kunt doen. Alle vrijwilligers krijgen instructie over inzaaien en 
onderhoud van de bloemenweiden.  
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Purmerend, het provinciale Fonds 
“Betrekken bij Groen”, Milieudefensie en de Rotary Purmerend 
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