
Heel Helmond Bloeit!

Een project bedoeld om wegbermen, slootkanten en 
groenstroken langs de route van het Rondje Helmond 

te veranderen in een jaarlijks terugkerende 
bloemenzee. Jouw hulp kunnen we daarbij goed 

gebruiken! 



Heel Helmond Bloeit! 

Iedereen weet het: de biodiversiteit holt wereldwijd 
achteruit. Ook in onze regio, ook in Helmond. Het planten- 
en dierenleven gaat snel in kwaliteit achteruit. Daar wil het 
NatuurplaAorm Helmond komende Bjd iets aan doen: we 
gaan samen met onze gemeente de route van het Rondje 
Helmond veranderen in een jaarlijks terugkerende 
bloemenzee. Hierdoor kan het insectenleven een flinke 
boost krijgen: meer bijen, hommels, vlinders. Maar minstens 
even belangrijk: door langs deze route te lopen en te fietsen 
zullen veel meer mensen oog krijgen voor het belang van de natuur, de natuur van Helmond. 
De natuur van ons allemaal! En jij? Jij bent lid van een van onze aangesloten natuurclubs. We 
hebben je nodig; dus lees snel verder. 

Hoe staat het er voor 

Onze gemeente is enthousiast, maar wil voor meerjarige bloemenmengsels kiezen om te 
bereiken dat er conBnuïteit ontstaat na de eerste bloeiperiode: planten die zichzelf meerdere 
jaren in stand kunnen houden. Het Rondje Helmond is gekozen als projectlocaBe. Dit rondje is 
ruim 40 km lang en op heel veel punten prima geschikt voor ons doel. 

Groenbedrijf Du Pré is door de gemeente gevraagd om 
samen met NatuurplaAorm Helmond het plan nu te 
gaan voorbereiden. Dat betekent dat begonnen moet 

worden met een beoordeling op geschiktheid van alle 
locaBes langs de route. Hier hebben we jou bij nodig! 

Plan van aanpak voorjaar 2021 

De drie partners (NatuurplaAorm / Gemeente / Du 
Pré) gaan dit voorjaar beginnen: de hele route van 
het Rondje Helmond moet worden onderzocht op 
geschiktheid voor plantensoorten. Du Pré gaat 
daarna een “zaaiplan” opstellen: welke planten op 
welke plekken inzaaien in de nazomer van 2021? 
Het NatuurplaAorm wil graag met haar leden 
komend voorjaar het route- onderzoek gaan doen 
(beoordelen). Jouw hulp is daarbij onmisbaar! Dus 
lees even verder. 



Inventariseren 
 
Du Pré heeZ een formulier ontwikkeld waarmee 
vrijwilligers in tweetallen een klein deel van de 
route kunnen onderzoeken en in beeld brengen. 
Hier zie je zo’n formulier. 

De gemeente heeZ uitgezocht welke stukken in 
aanmerking komen en hiervan kaarten gemaakt 
die ons kunnen helpen bij het verdelen van het 
werk.  

Het is duidelijk dat niet overal gezaaid gaat worden (bossen, Helmond-centrum, woonwijken 
enz). Er zijn daarom detailkaarten gemaakt; hierop zie je waar wèl gezaaid kan worden.  
Hier zie je een voorbeeld 

 

Voorbereiding van de grond 

Du Pre start in mei met de werkzaamheden om de grond voor 
te bereiden. Natuurlijk moet er veel gebeuren, zodat het 
zaaigoed ook kans krijgt om te kiemen en te groeien. 



Het inzaaien 

In de nazomer (september 2021) zullen de zaadmengsels 
beschikbaar komen als zakjes met zaad, waarmee we met 
deelname door het publiek, gezinnen met kinderen en ook 
scholen het inzaaien kunnen starten: we doen het met z’n 
allen. Het doel is niet alleen de biodiversiteit te vergroten 
maar ook de betrokkenheid van zoveel mogelijk 
Helmonders te sBmuleren. Het gaat tenslo]e om ònze 
natuur! En ook jij bent hierbij opnieuw van harte welkom! 

Wat moet er op korte termijn gebeuren 

Binnenkort willen we de bestuurders van het NatuurplaAorm en hun achterban bijeen 
brengen voor een gezamenlijke presentaBe van het project Heel Helmond Bloeit. Vanwege de 
corona maatregelen kan dit alleen maar digitaal, dus via een Teams sessie. Daarbij wordt ook 
uitleg gegeven over het inventariseren: 

a.  Wie neemt welk deeltraject voor zijn / haar rekening? 
b.  Welke gegevens van de bezochte locaBes moeten worden verzameld? 
c.   Iedere beschikbare vrijwilliger / lid van een natuurclub krijgt op papier een 

pla]egrond van een stukje route en een “scoreformulier” waarop gevraagde gegevens 
worden ingevuld. 

d.  In de maand april gaat iedere vrijwilliger zijn / haar deel van de route verkennen; 
liefst  in tweetallen. Uiterlijk 1 mei verwachten we alle ingevulde formulieren retour. 

De presentaBe op deze avond wordt verzorgd door gemeente Helmond (Beaudé Bergkamp), 
Du Pré (Mark Vloet) en NatuurplaAorm Helmond.  

Daarna ga je aan de slag; je hebt de hele maand april de Bjd. Bij vragen of problemen neem je 
contact op met je eigen bestuur. We hopen dat we met heel veel leden van IVN-Helmond, 
KNNV-Helmond, Groei&Bloei Helmond/Mierlo, Natuurtuin De Robbert, Stadslandbouw 
Brandevoort, Imkersvereniging Helmond e.o. en SBchBng Kloostereind Brouwhuis dit project 
kunnen gaan realiseren! Jij als lid van een van deze organisaBes bent echt nodig! Dus….. 

Samen aan de slag / Samen voor onze natuur/  
Samen voor Heel Helmond Bloeit 


