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De bewoners van de straat De Bunder in de wijk De Landmaten te Dronten 
hebben onlangs gezamenlijk een begin gemaakt aan een bloemenperk. 
Samen met aanschaf van een aantal insectenhotels moet dit project zorgen 
voor een stukje gezelligheid en samenwerking in de straat. 

‘Samen wonen, samen werken’
DE LANDMATEN  Via het gemeentelijk 
buurtproject Samen Actief werd het project 
gerealiseerd en de buurtbewoners zullen 
vanaf nu zelf zorgdragen voor het onder-
houd. Het plan lag er al een tijdje, maar de 
gezondheidsprotocollen en de lockdown 
zorgden voor een paar maanden vertraging. 
Joke Goovaarts, Lidia Fels, Lilian Jacobs 
pakten twee jaar geleden de handschoen op 
om de buurt te verfraaien. Dat begon, na een 
tip uit een andere buurt, met het ophangen 
van bloembakken aan de lantaarnpalen. Het 
succes van dat project prikkelden de bewo-
ners van De Bunder en De Bredase Hunt. Het 
drietal besloot om iedereen te mobiliseren 
om het buurtproject uit te breiden met een 
bloemenperk en insectenhotels. En dat was 
niet tegen dovenmansoren. 
Jacobs: “Dit idee bestond al langer en 
vanwege de coronamaatregelen was een 
barbecue dit jaar niet mogelijk. Toen hebben 
we besloten van de nood een deugd te 
maken en hebben we bewonersbudget 
aangevraagd voor het inzaaien van bloemen 
en de aanschaf van de insectenhotels. De 

reacties uit de buurt waren direct heel 
positief. Iedereen wilde meedoen.” Tijdens de 
afgelopen burendag ging de schop � guurlijk 
de grond in en werd onder het toeziend oog 
van vrijwel alle buren – zelfs de ruim 90-jarige 
bewoners waren present – een bloemenperk 
ingezaaid. 

Goovaarts: “Tijdens een bijeenkomst op 
gepaste afstand hebben we het project afge-
trapt. We gaan het perk met een vaste groep 
buurtbewoners onderhouden door elke 
woensdagavond even bij elkaar te komen. 
Twee keer per jaar worden de inheemse 
planten (papaver, korenbloem en akkerplant, 
red.) gezaaid en vanaf het tweede jaar zal 
er ook jaarlijks gemaaid moeten worden. En 
dat zijn dan tegelijkertijd ook weer mooie 
momenten om met de buurt samen te 
komen, een kop ko�  e te drinken en even bij 
te praten over de gebeurtenissen in de wijk.”
De onderhoudsafspraken zijn eigenlijk 

als vanzelf ontstaan, want volgens Fels is 
De Bunder een buurt die echt naar elkaar 
omkijkt. “Wij zijn hier echt van het samen 
wonen, samen werken. Er zijn ook alweer 
plannen voor nieuwe projecten in deze 
straat. Zelfs mensen verderop in de straat zijn 
geïnspireerd om aan hun kant van de straat 
ook een buurtproject te gaan realiseren. Er 
is mede dankzij Samen Actief iets in gang 
gezet, waardoor de buurt steeds leuker 
wordt om in te wonen.” Fels spreek namens 
alle bewoners als ze vertelt dat de projecten 
hebben gezorgd voor meer buurtbinding en 
gezelligheid: “Ik heb tijdens deze projecten 
heel veel buren leren kennen die ik anders 
nooit gesproken had. Daar word ik oprecht 
blij van. Het samen bedenken, uitvoeren en 
netjes houden van een gezamenlijk plan 
bevordert de sociale contacten, de drempel 
om elkaar op te zoeken wordt verlaagd, je 
leert elkaar beter kennen en daardoor kom je 
als buurt ook dichter bij elkaar.” 
 

Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee of inspiratie nodig? Eerder 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

DREMPEL OM ELKAAR OP TE 
ZOEKEN WORDT LAGER


