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Inleiding  

In het Sloveense ‘Ljubljana’ werd in 2016 door de Europese 
commissie de ‘green capital award 2018’ uitgereikt aan Nijmegen. 
Een prestigieuze titel, waarmee Nijmegen zichzelf volgend jaar als 
duurzame stad wil presenteren aan de wereld. ‘BloemRijk Nijmegen’ 
sluit aan bij deze duurzame ambities en wil middels een ecologisch 
project een landschappelijke eyecatcher creëren in  rivierenpark 
west (locatie 5).  

Een golvend bloemperk dat door het landschap meandert kan de 
nieuwe stadsbrug ‘de oversteek’ en het rivierenpark completeren en 
een struingebied creëren voor de natuurliefhebbers. Een artistiek 
statement, zoals ‘Christo and Jeanne-Claude’ ze ook maakten. de 
ecologische structuur van de uiterwaarden wordt gerespecteerd. De 
bloemen zullen een positief effect hebben op de leefomgeving 
(biotoop) van Bijen en vlinders, die met uitsterving bedreigd 
zijn.                         
De vorm van het bloemperk gaat een symbiose aan met de omgeving, 
de golfbeweging in de ‘Zaligebrug’ komt terug in de bloemen. 

Het is de bedoeling dat de stekken & zaden van bloemen door 
bewoners van Nijmegen worden verzameld. Deze worden geplant in 
2017. In 2018 komt deze bloementooi tot bloei. Tijdens het project 
kunnen de stekken & zaden uit het bloemperk gehaald worden om in 
de tuinen van bewoners te planten. Zo wordt heel nijmegen groener 
& kleurrijker en krijgt het project een duurzaam karakter met als 
subdoel de bijen- en vlinderpopulatie weer op peil te krijgen.  

Het project wordt als een non-profit project gestart, waarbij de 
participatie wordt gevraagd van bewoners van het nieuwe stadsdeel 
de Waalsprong, maar ook de rest van Nijmegen. Met dit project 
wordt een visuele verbinding gemaakt tussen Noord en Zuid, 
iconisch voor het nieuwe Nijmegen dat de waal omarmt. Het zal een 
mooie en eigentijdse tegenhanger vormen voor het Bloemenperk met 
het stadswapen aan de Voerweg. Aan beide zijden van de Waal 
ontstaat een bloemenode aan stad & rivier. 
   

  



 

BloemRijk Nijmegen 
Een bloemrijk idee 
Nijmegen & haar omgeving heeft een groen karakter met mooie 
parken, bossen en wateren, het Goffertpark, Kronenburgerpark en 
Westerpark, de Ooijpolder, de Haterse Vennen en een nieuw 
rivierenpark door het stadshart van Nijmegen. Nijmegen geeft 
ruimte aan de natuur, maar door groei & verstedelijking komen mens 
en natuur toch steeds weer met elkaar in botsing. Dit noodzaakt om 
te blijven nadenken over de leefomgeving. Hoe kunnen we het groene 
karakter van Nijmegen benadrukken en nog meer versterken? De 
bijenpopulatie & Vlinderpopulatie staat onder druk en dit is een 
indicatie dat het evenwicht van de natuur is verstoord. Zou het 
niet mooi zijn als we iets kunnen doen om de natuur, met name de 
bijen en vlinders, te helpen? Uit onderzoek is gebleken dat 
wanneer mensen bloemen in hun tuin nemen dat dit de bijen en 
vlinders kan helpen. Dit project beoogt om mensen te informeren 
over hoe ze hun tuinen vriendelijker kunnen maken voor bijen en 
vlinders. Ook wil dit project mensen activeren en laten 
participeren. Op de kavel 5 komt er een informatie-en verzamelpunt 
waar mensen bloemen en zaden kunnen doneren om een landschappelijk 
ecologisch kunstwerk te maken. In 2017 worden zaden & stekken 
geplant. In de nazomer van 2018 kunnen mensen zaden & stekken 



halen uit het ‘golvend bloemperk’, dat dan in volle bloei heeft 
gestaan. De zaden & stekken komen vervolgens in tuinen in de stad, 
zodat Nijmegen een stuk groener & kleurrijker wordt. 

Kleinschalige biotopen creëren in de stad 
(Duurzaam Project): 
Het golvend bloemperk in rivierenpark west heeft een tijdelijk 
karakter. het is de bedoeling dat mensen zelf plekken gaan creëren 
voor bijen en vlinders. De spinoff van het project heeft daarmee 
een permanent, duurzaam karakter en moet een positieve impact 
hebben op de ecologische structuur van heel Nijmegen. 

Vooral bijen zijn afhankelijk van een kleine biotoop. Solitaire 
bijen vliegen een maximale afstand van tussen de 150 & 600 meter 
vanaf de nestgelegenheid tot de planten. Slechts 15 procent van de 
bijsoorten bewonen bijenflats. De meeste bijen nestelen onder de 
grond, tussen stenen en klinkers. Bloemen in tuinen zijn dus 
uitermate geschikt om een leefgebied te creëren voor de bij.   

Oorzaken van inkrimpen bijen- & vlinderpopulatie: 

-Klimaatverandering 
-Extreem weer 
-Ziektes  
-Inkrimping van habitat 
-Gebruik van pesticide 



Participatie vrijwilligers 
Dit is een project waarbij participatie wordt gezocht om er 
gezamenlijk een succes van te maken. Omdat dit een nonprofit 
project betreft worden er vrijwilligers gezocht. Veel mensen 
hebben planten in hun tuin staan waarvan je makkelijk zaden of 
stekken kunt afnemen. Mensen delen deze zaden & stekken niet snel. 
Om het delen van stekken, zaden, planten en wortels te stimuleren 
wil ‘BloemRijk Nijmegen’ een platform creëren voor uitwisseling. 
de missie is om vrijwilligers aan te trekken die stekken & zaden 
gaan ophalen bij mensen. Dit kan een leuk project zijn voor 
scholieren van een basisschool of middelbare school. Het project 
kan zowel educatief als actief en amuserend zijn.  

Ecologisch verantwoorde inpassing 
Er worden planten gebruikt die in de tuinen van mensen voorkomen.
(Zie voorbeelden in onderstaande lijst). Het voordeel van deze 
planten is dat ze makkelijk in te perken zijn. Zo voorkom je ook 
dat de planten zich gaan verspreiden & de natuurlijke ecologie 
gaan overwoekeren. De wilde grassen & planten die groeien in het 
rivierenpark blijven zoveel mogelijk ongemoeid. Het talud dat naar 
de dijk toeloopt wordt gebruikt en de huidige natuurlijke situatie 
blijft bestaan. Op het talud staan de planten veiliger voor 
hoogwater. Een deel van de planten wordt op een andere locatie 



ontkiemd en grootgebracht, zodat je de bloemen op een geschikt 
moment kunt inplanten. Er moet namelijk ook rekening gehouden 
worden met de waterstanden. De bloemengolf heeft een afgebakend 
terrein zodat de contouren van de landschappelijke kunstwerk 
duidelijk zichtbaar worden. Vanaf de dijk loopt het 
landschappelijk kunstwerk het rivierenpark in en is op een 
gracieuze wijze afgestemd op de golvende lijnen die in het 
landschap te vinden zijn & terugkomt in de ‘Zaligebrug'.   

Geschikte planten voor bijen & vlinders: 

Zonnebloem (helianthus annuus) 

 

Hibiscus 

 

Vlinderstruik                    (buddleja)        

 

Hortensia                       (Hydrangea) 

 

Zonnehoed                      (Rudbeckia hirta) 



Informatie- en verzamelpunt BloemRijk Nijmegen 
Er komt een kleine verplaatsbare stand (bakfiets) waar mensen 
informatie kunnen krijgen over het project. Mensen kunnen zaden & 
stekken deponeren bij de kraam en er komen ook bloempotten te 
staan zodat mensen stekken in de grond kunnen steken. De kraam zal 
op gezette tijden worden bemand op een nog te bepalen locatie. 

Externe expertise & samenwerking 
Om het bloemperk te realiseren wordt de expertise gevraagd van 
bloemkwekers, tuinarchitecten & natuurorganisaties (De Bastei, het 
natuurmuseum). Met hen wordt tevens samenwerking gezocht. Ook 
wordt er afstemming gezocht met andere belanghebbende 
organisaties.  

Financiering en haalbaarheid 
De informatie die hier is aangeleverd is niet relevant voor de stemfase voor het publiek  en daarom 
weggehaald.



 

Locatie om planten te kweken 
BloemRijk Nijmegen is al op kleine schaal bloemen aan het kweken 
in het oude taliskantoor op de Wezenlaan. Als het project gegund 
wordt, wordt er ook gekeken of er op andere locaties planten 
gekweekt kunnen worden, zodat je de planten op een geschikt moment 
kunt inzaaien. Een deel van de zaden & stekken wordt op locatie 
geplant.  

Planning

2017 2018 2019
Promotie 
campagne 

Verzamelen zaden 
& stekken

Inzaaien & planten

Bloei bloemen

Plukken bloemen



Initiatiefnemer 

Sinds 2011 is Storm Stufkens actief als creatief ondernemer. In 
zijn jonge carrière heeft hij al veel laten zien. Zo heeft hij in 
de hoofdkantoren van Delta Lloyd in Amsterdam, zorgverzekeraar 
Menzis in Wageningen, verzekeraar Ohra in Arnhem & op de Radboud 
Universiteit Nijmegen geëxposeerd in groeps- en solo-exposities. 
Naast ruimtelijk werk & teken/schilderwerk richt hij zich ook op 
cultureel maatschappelijke opdrachten & komt met creatieve 
oplossingen. Hierin zoekt hij samenwerking met belanghebbenden & 
geïnteresseerde burgers. Op de website www.stormstufkens.com is 
meer informatie te vinden over zijn werk. 

http://www.stormstufkens.com
mailto:stormstufkens@yahoo.com
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