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Bloemenplukbon 2017
De Vlinder- en Bijentuin in Leusden
De Vlinder- en bijentuin ligt op de hoek van de Groene
Zoom en de Heiligenbergerweg in Leusden. De tuin is
in 2005 aangelegd en wordt beheerd door
vrijwilligers. In de zomermaanden is de tuin open voor
publiek en gratis toegankelijk.
Bloemenakker voor vlinders en bijen
Naast de tuin ligt een bloemenakker, die belangrijk is
voor vlinders en bijen. De bloemenakker wordt elk
jaar ingezaaid met een mengsels van bloeiende
planten en kruiden. Vogels, vlinders, bijen en andere
dieren vinden hier voedsel en beschutting. Vooral ook
de vlinders en bijen uit de tuin profiteren hiervan.
Bloemenplukbon
Met een Bloemenplukbon steunt u deze belangrijke
bloemenakker, want met de opbrengst van de
plukbonnen wordt de bloemenakker volgend jaar
opnieuw ingezaaid.
Met een Bloemenplukbon kunt u natuurlijk ook
bloemen plukken: vanaf juli kunt u wekelijks een
veldboeket plukken, tijdens de openingsuren van de
tuin. Zo kunt u ook thuis van de veldbloemen
genieten.
De plukbonnen zijn verkrijgbaar bij het VVV in de
bibliotheek in Leusden, en in de vlindertuin.

Wat u kunt verwachten op de bloemenakker
Er zijn soorten gezaaid met verschillende
bloeiperioden, dus in juli kunt u andere soorten zien
en plukken dan in september. De bloei hangt
natuurlijk ook af van het weer. We hopen op warm en
groeizaam weer, zodat er een mooi bloemenveld kan
groeien.
Openingstijden Vlinder- en Bijentuin
 open: half mei - september
• plukken: juli - september
• zaterdagmiddag en zondagmiddag
• van 13:00-16:00 uur
Wanneer kunnen er bloemen geplukt worden?
 In juli, augustus en september kunt u elke week
een veldboeket plukken op de bloemenakker.
• tijdens de openingstijden van de tuin
Nieuws en activiteiten
zie www.vlindertuinleusden.blogspot.nl
Adres en route
De Vlinder- en Bijentuin vindt u aan het Vlinderpad;
de ingang is bij de bushalte op de hoek Groene
Zoom/Heiligenbergerweg in Leusden.

Samenwerking tussen CML Milieuorganisatie Leusden en Vallei Horstee
De Vlinder- en Bijentuin maakt onderdeel uit van CML Milieuorganisatie Leusden. De bloemenakker wordt ingezaaid
door de Agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. De bloemenakker is een gezamenlijk project van Vallei Horstee
en de Vlinder- en Bijentuin, en wordt beheerd door vrijwilligers van beide organisaties.
Waarom de Bloemenplukbon?
Vallei Horstee en CML Milieuorganisatie willen meer mensen betrekken bij natuur en landschap in het agrarische
gebied. De bloemenakker is daarvan een mooi voorbeeld. Dit jaar kan de bloemenakker weer ingezaaid worden door
de opbrengst van de verkoop van de bloemenplukbonnen in 2016. Hopelijk levert de verkoop van de bloemenplukbonnen voldoende op om ieder jaar opnieuw de bloemenakker te kunnen inzaaien. Dank voor uw steun!

Let op: of er elke week geplukt kan worden hangt voor een belangrijke deel af
van het weer en de toestand van de akker. Kijk daarvoor op
de blog van de Vlindertuin www.vlindertuinleusden.blogspot.nl

