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Stichting NL Bloeit! 

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en 

veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna. Onze focus ligt op de verrijking van de basis van 

ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van 

oorspronkelijk inheemse herkomst. Stichting NL Bloeit! is opgericht in januari 2017.  

 

(Post)adres 

Cort van der Lindenstraat 98, 6536 VH  Nijmegen. 

 

Bestuur 

Arjan Vernhout - voorzitter 

Marieke Ketelaar - penningmeester en secretaris 

Henny Ketelaar - algemeen lid 

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Stichting NL Bloeit! zet haar middelenbronnen in conform de statuten. Het realiseren van de 

doelstellingen gebeurt door het aanleggen en beheren van kruidenrijke bloemenweides, bloemrijke 

bermen en dijken. Hierdoor wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd 

realiseren we leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen. Dit gebeurt door: 

  
! het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor 

het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel; 

! het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en 

plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten; 

! het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op 

kinderen - speelt een belangrijke rol bij het samen werken aan een duurzame leefomgeving. 

 

Mensen - jong en oud - vinden bloemen mooi en belangrijk en bloemenweides zijn dan ook uitermate 

geschikt om de sier- en belevingswaarde van je leefomgeving te vergroten. Bloemenweides geven 

maandenlang een betoverende bloemenrijkdom en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze 

zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals 

bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels. En laten we die bijen nou ook 

net nodig hebben voor onze voedselvoorziening!  
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Ook hebben bloemenweides een belangrijke functie als kruidentuin, bloemenplukweide, geurtuin en 

voeltuin. Bovendien zijn veel soorten kruidachtigen eetbaar. De mogelijkheden voor natuur- en 

milieueducatie zijn werkelijk eindeloos. Zo inspireren wilde bloemen de huidige en volgende generaties 

om met grote zorg om te gaan met hun directe leefomgeving. Ook spelen planten een belangrijke rol 

bij het absorberen van CO2 uit de lucht (atmosfeer). Planten hebben namelijk koolstofdioxide (CO2) 

voor fotosynthese nodig.  

 

Omdenken: transitie naar een duurzame en veerkrachtige leefomgeving 

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren lang door 

mensen is vormgegeven. Een belangrijk deel van de Nederlandse flora en fauna, waaronder een 

substantieel deel van de 'rode-lijst soorten', is gekoppeld aan dit ‘agrarisch’ cultuurlandschap. Bijna 

70% van Nederland is nog agrarisch gebied en om meer opbrengsten te realiseren ging de agrarische 

sector meer bemesten (eerst kunstmest en krachtvoer en later ook de drijfmest). Dit betekende 

economische groei maar ook een dramatisch verlies van biodiversiteit. Vervolgens nam het gebruik van 

landbouwgif (pesticiden) een vlucht en het resultaat is zacht gezegd dramatisch. In onze grasakkers zijn 

de plantensoorten op een hand te tellen! Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! 

Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. De nectar van bloemen is de 

allerbelangrijkste voedselbron voor bijen en hommels. Het gaat dan ook echt niet goed met de bijen, 

vlinders en vogels. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 

300 soorten bijen is minstens 60% bedreigd. Van de 250 vogelsoorten die in ons land voorkomen is 

maar liefst 33% bedreigd (88 vogelsoorten), waarvan de grutto - onze Nationale vogel - de bekendste is. 

Van de Nederlandse dagvlinders zijn al 18 van de 70 soorten uitgestorven en meer dan 30 soorten zijn 

bedreigd tot kwetsbaar. In de EU is de teruggang in biodiversiteit 30% en in Nederland is de 

achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren maar liefst 80%. 

Het omvormen van de arme monotone graslanden naar bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken 

en kruidenrijke akkers geeft dan ook een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van 

onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen. Dit dient met elkaar te worden georganiseerd. 

 

Dynamische werkplaats 

Duurzaam doen wordt dan ook steeds urgenter en steeds meer mensen en organisaties komen in 

beweging. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en innovatieve sociale netwerken, want collectief hebben 

we meer impact en nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het duurzaam inrichten en 

beheren van onze leefomgeving. Zo is ook stichting NL Bloeit! ontstaan en opgericht.  
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Bij het werken aan de missie wordt samengewerkt met burgers, grondeigenaren, gemeenten, 

provincies, bedrijven, waterschappen, sponsoren, goededoelen organisaties, etcetera. Denk hierbij aan 

de Vlinderstichting, stichting Boomfeestdag, Natuur- en Milieufondsen, Cruydt-Hoeck, IVN, 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging, etcetera. Op de website www.nlbloeit.nl zijn diverse projecten 

uitgelicht, waaronder de bloemrijke bermen langs de Nijmeegse 4DAAGSE routes. Voor 2017 zijn 

minimaal drie samenwerkingsprojecten geïnitieerd, te weten:  

 
1. smulbos met inheemse flora (bomen, struiken en wilde bloemen) in samenwerking met stichting 

Nationale Boomfeestdag, stichting Heg & Landschap, gemeente Heumen, IVN en Helicon; 

2. 5.000 m2 bloemenweides langs de Waal, met diverse partners, te volgen via www.nijmegenbloeit.nl;  

3. 1.500 m2 bloemenweide in Groesbeek i.s.m. burgers, gemeente, provincie en basisschool. 

4. Green Challenges Nijmegen (thema Biodiversiteit) & Nijmegen Bloeit symposium in het kader van 

Nijmegen European Green Capital 2018.  

 

Hierbij wordt ook geïnvesteerd in relaties, fondsenwerving, promotie en communicatie en het 

organiseren van voorlichting en activiteiten ter bevordering van de missie van stichting NL Bloeit!. 

 

Beloning voor bestuurders 

Conform de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens 

eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functiegemaakte kosten. Alle functies die voor of namens de stichting worden 

uitgevoerd zijn onbezoldigd. Vrijwilligers, inbegrepen bestuursleden, kunnen een bedrag declareren 

met een maximum van € 1.500,- per jaar. Vrijwilligers, met inbegrip van bestuursleden, hebben het 

recht hun vergoeding te schenken aan de stichting. Deze schenkingen vallen onder de aftrekbaarheid 

van de inkomstenbelasting.  

 

Stichting NL Bloeit!  |  www.nlbloeit.nl  |  bestuur(at)nlbloeit.nl  |  KvK: 67836631  |  RSIN: 8571.92.796 
 

Datum: maart 2017 

 

 

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. 100% 

duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.” 
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