
GEMEENTE TIEL
• Planten van 70 fruitbomen op 14 basisscholen.

GEMEENTE BUREN
• Landschapsbrochure met tips en adviezen voor 

grondeigenaren (streekeigen erfbeplanting en 
biodiversiteit).

• Beplantingsprojecten na dijkverzwaring: afronding 
najaar 2017.

• Biodiversiteitsproject samen met 
Landschapsbeheer Gelderland na dijkverzwaring: 
start najaar 2017.

• Bloemrijk Beusichem samen met actieve inwoners 
van Beusichem.

• Bijenvriendelijk beheer van wegbermen in het 
buitengebied (proef met Tauw, beleid nog in 
ontwikkeling).

• Toepassing van streekeigen soorten in eigen 
aanplant en herplantprojecten.
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GEMEENTE NEDER-BETUWE
• Biodiversiteitsproject in de dijkzone,  

samen met Landschapsbeheer Gelderland: 
start najaar 2017.

• Op enkele percelen maaibeheer aangepast 
naar 1x per jaar: toename aantal insecten. 

• In de winter herplant 3.000 m2 plantvakken 
met waard- en drachtplanten. 

• Aanplant van veel vaste bloeiende planten  
in Dodewaard en rotonde 44 in Ochten.

• Aanplant van bijenbomen: Voor ieder dorp  
in Neder-Betuwe één boom.

• Ambitie is om een ecologische hoofdstructuur 
voor bijen te realiseren, in samenwerking met 
burgerinitiatieven en ‘werk-met-werk’  
bij gemeentelijke initiatieven.

GEMEENTE NEERIJNEN
• Beleid Biodiversiteit is gemaakt: 

ambitieus programma opgesteld  
en geld voor gereserveerd.

• Subsidieaanvraag bij de provincie is 
ingediend, in het najaar uitsluitsel.  
Start uitvoering in 2018.
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GEMEENTE GELDERMALSEN
• Groot beplantingsproject voor- en najaar 2017 

in het buitengebied: 318 fruitbomen, 1.806 m 
struweelhaag, 24,8 are houtsingel, 81,2 are 
bijenbosjes, 52 laanbomen en 111 knotwilgen.

• Beplantingsstrook Pietje Baltusstraat Beesd: 
struiken gerooid en 1e meter rand ingezaaid  
met wildbloemenmengsel. 

• Gezamenlijk plan maken voor waterberging in 
Beesd: terrein van 1,9 ha bijvriendelijk inrichten.

WATERSCHAP RIVIERENLAND
• Gastheer van symposium Bij Bewust Betuwe.

• Gastheer van bijenkasten op dijkgronden.

• Beleid: Koers Klimaatadaptatie vastgesteld  
met onder andere het stimuleren van: 
–  Aanleg groene daken en geveltuinen,  
–  Groengebieden aanleggen en  
  oppervlaktes ontharden, 
–  Groene pleinen en (speel)plaatsen, 
–  Aanplant van lindebomen  
  op een aantal eigen terreinen.
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GEMEENTE CULEMBORG
• Educatieve activiteit “Bloemen & Bijen” 

op Kinderboerderij De Heuvel.

• Educatieve activiteit “Zaaien in de 
Lente” op Kinderboerderij De Heuvel.

• Geveltuintjes Binnenstad.

• Bloemrijke bermen.

GEMEENTE LINGEWAAL
• 5.000 m2 ingezaaid met 

bloemenmengsel voor het gemeentehuis 
in samenwerking met VANL TCW 
(terugkerend).

• Planten van 30 bloeiende bomen in de 
diverse kernen.

• Ophangen van 45 bloeiende Hanging 
Baskets in de diverse kernen 
(terugkerend).

• Plaatsen van diverse bloeiende 
plantenbakken in de diverse kernen 
(terugkerend).
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