
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 8691673 

Wijk 

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort 

Onderwerp van uw aanvraag: Aanleg bloemenweide en grote fruit/noten boom.  

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Vanaf 2016 zijn wij als buurtbewoners actief met 'Pluktuin 
de Hasselbraam'. Door samenwerking en met kleine 
subsidies vanuit 'Wijk- en Dorpsbudget' hebben wij al een 
prachtig stukje Den Bosch vergroend. (Zie 
https://www.facebook.com/pluktuindehasselbraam) Nu de 
structuur van de Pluktuin goed zichtbaar is hebben wij voor 
2019 twee kleine groene wensen. Namelijk het aanleggen 
van een kleine bloemenweide en een grote fruit of 
notenboom.  
Samen met Maurits Tax, -kartrekker van 'Werkgroep 
Natuur op Noord'- is een duurzaam plan gemaakt om zo 
voor nog meer biodiversiteit te zorgen in 'onze' Pluktuin.  
Voor de bloemenweide is een afgestemde hoeveelheid 
bloemzaad nodig, een schrale en licht bewerkte grond, tijd, 
geduld en goede afstemming met de maaiers van 
gemeente Den Bosch.  
Voor de nieuwe boom zullen wij weer samen met enkele 
buurtbewoners naar Floris Bomen gaan en deze 
gezamenlijk uitzoeken. De boom zal worden toegevoegd 
aan 'onze' groenverzameling en met zorg worden 
onderhouden.  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Wij hopen dat onze aanvraag goedgekeurd wordt zodat wij 
samen weer verder kunnen werken en 'Pluktuin de 
Hasselbraam' kan blijven groeien. Het is niet alleen goed 
voor de biodiversiteit, maar ook voor de cohesie in de 
buurt, het oog en het humeur! 

Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw 
aanvraag realiseren? 

Tijdsplanning  
> Aanvraag subsidie: februari 
> Materialen bestellen: april/mei 
> Grond voorbereiden: zomer (onderhoud bestaande 
pluktuin) en najaar 2019 
> Zaaien: najaar 2019  
> Boom uitzoeken en planten: oktober  

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren? 

Van Rijckevorsel van Kessellaan. 70b -81a 
Burgemeester van der Ven park 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: ongeveer 30 buurtbewoners 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Zie onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/pluktuindehasselbraam 
Wij hebben minimaal 8 bijeenkomsten op jaarbasis om 
plannen te maken en uit te voeren. Er is contact met 
andere pluktuinen in Den Bosch. Maurits Tax van 
Werkgroep Natuur op Noord geeft ons advies en denkt 
mee. Gemeente Den Bosch Johan Mees, het Pierson 
College zijn hier allemaal bij betrokken geweest.  

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit of 
voorziening? 

De plek wordt steeds mooier en steeds meer gewaardeerd. 
Steeds meer mensen sluiten aan en steken een helpende 
hand toe. Of komen genieten en maken een praatje. We 
zien de diversiteit en het enthousiasme toenemen. 
Het verrast ons ook dat er iedere keer meer kinderen 
meehelpen en oog krijgen voor de natuur.  

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 400,00 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Wat hebben wij nodig voor dit initiatief: 
200 gr Bijenmengsel N2 met één- en tweejarige soorten 



ongeveer � 110,- 
(https://www.cruydthoeck.nl/winkel/bijenmengsel-n2-met-n-
en-tweejarige-soorten/p1642) 
Zand om te vermengen:  
� 15,- 
Grote boom, noot of fruit  
� 275,- (http://www.florisbomen.nl) 

 


