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Bloemenweides in Slingeraklaan
Verschillende bewoners bij u uit de buurt en vrijwilligers van Fruitbomenvereniging De Bongerd
hebben een plan ingediend voor twee bloemenweides aan de Slingeraklaan. In dit wijkbericht kunt u
lezen hoe dit plan eruit ziet. Graag horen wij of u akkoord bent met dit plan.

Genoeg steun voor dit plan? Ter ondersteuning van
hun plan hebben de initiatiefnemers handtekeningen
opgehaald bij leden van de fruitbomenvereniging en
hebben ze een online petitie gehouden onder
omwonenden van de boomgaard. Zij hebben hun plan
ingediend bij het Initiatievenfonds.
Graag horen wij of u het plan steunt, misschien
bezwaren of aanvullingen heeft. U kunt daarover voor
4 juli mailen of bellen met M. van Dijk. (wijkbureau
Leidsche Rijn), telefoon 14 030 of e-mail:
Het plan Een aantal bewoners en vrijwilligers van

leidscherijn@utrecht.nl

Fruitbomenvereniging De Bongerd willen graag twee
bloemenweides creëren aan de Noord en Zuidzijde van

Uitvoering werkzaamheden Bij voldoende steun voor

de Slingerraklaan.

het plan onder de omwonenden gaan we het plan
uitvoeren. In de nazomer van 2020 (september,

Het kaartje op de achterzijde geeft aan om welke

oktober) zal er met de werkzaamheden gestart worden.

plekken het gaat. Er zal een meerjarig

De werkzaamheden bestaan uit: het plaggen van de

bloemenmengsel van Cruydthoeck worden gezaaid. De

bodem in combinatie met een lichte grondbewerking.

foto’s in dit wijkbericht geven een streefbeeld van het

Daarna gaan vrijwilligers van de boomgaard het

eind resultaat. Dit mengsel is zeer aantrekkelijk voor

zaadmengsel handmatig inzaaien. Het maaibeheer

bijen, vlinders en vogels.

wordt uitgevoerd door de gemeente, en bestaat uit
twee maaibeurten per jaar.

Door goed beheer kan er zich een duurzame
natuurlijke vegetatie ontwikkelen. Vanaf het

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact

tweede/derde jaar kan er een bloemrijk resultaat

opnemen met M. van Dijk (wijkbureau Leidsche Rijn),

verwacht worden. De initiatiefnemers willen de wijk zo

telefoon 14 030 of e-mail: leidscherijn@utrecht.nl.

extra aantrekkelijker maken voor bewoners en de

Voor andere vragen over uw buurt en wijk kunt u ook

natuur een handje helpen.

terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn
Brusselplein 4 (Leidsche Rijn Centrum)

Deze biologische boomgaarden worden al 20 jaar door
een groep vrijwilligers in samenwerking met de
gemeente onderhouden.
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Verspreidingsgebied: Slingeraklaan 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 164, 166. Houtrakgracht
126, 128, 244, 294. Kreekraklaan 39, 65.
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