Buurtpluktuin de Erebloem krijgt steeds meer vorm
Tijdens de burendag 2020 is een idee geopperd om een gezamenlijke buurtpluktuin te realiseren op
een verwilderd stukje groen langs de trambaan, dat voornamelijk diende om ’s avonds even snel de
hond zijn/haar ding te laten doen. Dit idee werd enthousiast ontvangen door de buurtbewoners en
sindsdien is er al een hoop gebeurd.
Een viertal bewoners uit de Dotterbloemstraat en de Ereprijs hebben dit idee opgepakt. Inmiddels is
het plan op het punt, dat het idee in samenwerking met onder andere de gemeente gepland staat
om te realiseren. (zie foto)

De planning is dat 11 leifruitbomen zo snel mogelijk geplaatst gaan worden door de gemeente (in
samenwerking met een aannemer die hier gebruikt maakt van een Social Investment On Return
mogelijkheid = “SROI”) en dat de bewoners op en rond de NLdoet-dag van 29 mei 2021
bessenstruiken kunnen gaan planten. Tot die tijd wordt er met hulp van de gemeente onder het
project Groen doet Nieuwegein Goed door verschillende gezinnen met kinderen groente en
fruitzaden thuis voor gezaaid, die ze dan later in het moestuingedeelte kunnen gaan plaatsen. Als de
fruitbomen, de bessen en de overige fruit- en groenteplantjes goed aanslaan dit jaar dan zal er
tijdens de Burendag 2021 in september een oogstfeestje gehouden worden en van de oogst allerlei
lekkernijen gemaakt worden. De pluktuin heeft tevens een facebookpagina ( Pluktuin
Dotterbloemstraat/ Ereprijs | Facebook) en een website (www.erebloem.nl) waar de laatste
ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.
Dat de ontwikkeling en uitwerking zo snel vorderen is mede te danken door de veelzijdige en
enthousiaste ondersteuning die aangeboden wordt aan dit initiatief door: Kern met Pit, Groen doet
Nieuwegein Goed, Groenbeheer gemeente Nieuwegein, het “SROI” en als laatste is er een
succesvolle crowdfund-actie geweest waar niet alleen bewoners en familie maar ook het VSB-fonds
een mooie bijdrage aan heeft geleverd.
Na het uitzoeken op papier en de online meetings zal de aankomende maanden de buurtpluktuin
Erebloem zijn uiteindelijke vorm behalen.
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