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Korte omschrijving:   

Sinds 2018 zijn mijn man en ik bezig met het opbouwen en beheren van een bloemen 

pluktuin. Deze tuin is in het seizoen geopend om zelf je bloemen te komen plukken. Deze 

bloemen zijn door ons zelf gezaaid, gekweekt of geplant. Onze pluktuin  is ongeveer 900 m2 

dus kleinschalig.  

Waarom vind je dat jouw initiatief / voorbeeld een duurzame bijdrage levert aan gemeente 

Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners? 

 

Doordat de bloemen lokaal gekweekt worden is de afstand van de bloem naar de vaas kort. 

Omdat de bloemen door de klant zelf geplukt mogen worden, kunnen we op die manier de 

natuur dichter bij de klant brengen. We merken dat veel klanten zo dubbel genieten. Eerst 

van het zelf plukken, en dan thuis na genieten van de zelf geplukte bloemen. 

 

Hoe vernieuwend is jouw initiatief / voorbeeld en wat maakt het uniek? 

Tot nu toe is er in de molenwaard geen andere bloemen pluktuin. Ook proberen we met 

onze soorten bloemen zo divers mogelijk te zijn. Door verschillende inheemse bloemen te 

zaaien en te planten, merken we dat dit wordt gewaardeerd door de bijen, vlinders en 

vogels.  

Voor de bestrijding van slakken hebben we ook een redelijke unieke methode. Ons koppeltje 

Indische loopeenden helpen ons daarbij.  

Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden ? 

Door goed voor de bodem te zorgen kunnen er in de pluktuin nog jaren bloemen gekweekt 

worden. Zo kunnen we mensen nog jaren verse bloemen leveren van heel dichtbij. Omdat 

we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken zijn onze bloemen ook schone bloemen.  

 

Hoe kan jouw initiatief / voorbeeld bijdragen aan inspiratie voor andere inwoners? 

We horen regelmatig terug dat mensen door onze tuin geïnspireerd raken. Ze geven aan, 

ook thuis in eigen tuin zo,n mini pluktuin te gaan creëren. Of mensen oogsten wat zaad  van 

de bloemen die ze in de pluktuin zien, en gaan daar het nieuwe seizoen mee aan de slag. 

Quote met jouw duurzame boodschap voor Molenlanden: 

Lokale bloemen goed voor jezelf, en je omgeving.  

 


