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In maart zijn we enthousiast begonnen met het 

Idylleproject en binnen de kortste keren hadden we al 

honderd aanmeldingen. Met een aantal plekken kon-

den we al snel aan de gang en inmiddels is de eerste 

Idylle officieel geopend. 

Het gaat om de idylle in De Hof van Puccini, in Tilburg. 
Op 17 september werd deze door Loretta Schrijver en 
onze directeur Titia Wolterbeek feestelijk geopend. 
Het is een bijzondere idylle, want hij ligt midden in 
het stedelijk gebied, in de wijk Stokhasselt. Hij maakt 
onderdeel uit van een gemeenschapstuin, ontworpen 
door en voor de bewoners. Die worden ondersteund 
door diverse partijen, waaronder de gemeente Tilburg, 
Van Helvoirt Groenprojecten, Contour De Twern en 
Green & So. Er zijn ook moestuinen waar bewoners hun 
eigen voedsel kunnen verbouwen. Het is dus een plek 
waar zowel natuur, vlinders en bijen, als bewoners zich 
thuis voelen! In het RTL-programma Koffietijd is uitge-
breid aandacht besteed aan de opening en aan vlin-
ders. Ineke Radstaat vertelde over het nut van vlinders 
en over het project Idylle. Het Tilburgse project heeft 
veel aandacht getrokken en is onderscheiden met de 
Heemprijs.

Dit najaar ingezaaid
In september en oktober zijn er maar liefst vijf idylles 
ingezaaid. Bij de Zwaakse Weel, bij Kwadendamme in 
Zeeland, was door Natuurmonumenten al een stukje 
terrein vlindervriendelijk ingericht, maar nu hebben 
we een stuk van twee hectare vlinder- en bijenvrien-
delijk gemaakt. Een deel is ingezaaid met planten die 
thuishoren in deze omgeving en op een ander deel is 
maaisel opgebracht van de bloemdijken uit de omge-
ving. Ook bij Haarzuilens heeft Natuurmonumenten 
een idylle gekregen en ook die is dit najaar ingezaaid. 
Haarzuilens is een plek waar erg veel Utrechters op 
bezoek gaan en dat is altijd belangrijk voor een idylle. 
Niet alleen moeten vlinders en bijen ervan profiteren, 
maar ook mensen moeten ervan kunnen genieten.

En nog meer
Dat laatste is ook duidelijk het geval bij de Volksabdij 
in Ossendrecht. Dit is de toegangspoort voor de 
Kalmthoutse heide en veel mensen starten hun wan-
delingen en fietstochten bij de vers ingezaaide idylle. 
Hij ligt op een plek waar een schoolgebouw is afgebro-
ken, prachtig zonnig, maar ook goed beschut. We ver-
wachten dat heel veel vlinders en bijen zich hier goed 
thuis zullen voelen. Ook bij het Hunebedcentrum in 
Borger-Odoorn is dit najaar een idylle ingezaaid. Het is 
een schitterende locatie waar erg veel mensen komen. 
De plaatselijke, net opgerichte, IVN-afdeling speelt 
hierbij een belangrijke rol en zal ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen daar in aanraking komen met 
vlinders en bijen. Op een natuurlijk ingericht Landgoed 
in Noord-Brabant is een idylle-light ingezaaid. De eige-
naar heeft de grondwerkzaamheden en het inzaaien 
voor zijn rekening genomen en vanuit het project 
Idylle is het zaad geleverd. Op dit landgoed worden 
jaarlijks honderden mensen rondgeleid om te leren 

Idylle: vol op stoom!

Samen met de bijen-
houdersvereniging 
(NBV) zal De 
Vlinderstichting de 
komende jaren zorgen 
voor meer kleur in het 
Nederlandse landschap. 
Idylles, percelen in het 
buitengebied, variërend 
tussen een halve en 
twee hectare, worden 

ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Stroken met wilde planten 
waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen. Zo ontstaan, bijvoorbeeld in 
bredere wegbermen en langs fietspaden, leefgebied voor vlinders, maar 
ook voedselrijke plekken voor bijen.  
De idylles zijn niet alleen prachtig leefgebied voor vlinders en bijen, maar 
ze zijn ook heerlijke plekken voor mensen. Ook zij genieten van de kleu-
ren en geuren op deze opengestelde plekken en ze hebben volop moge-
lijkheden om er te wandelen of te zitten. 

Idylle
Bloemrijke plekken voor  
vlinders, bijen en mensen

Mogelijk gemaakt door

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

Loretta Schrijver (Koffietijd) en Titia Wolterbeek laten samen met de 

buurtkinderen vlinders los in De Hof van Puccini.
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wat er allemaal mogelijk is aan natuurontwikkeling in 
het agrarisch gebied. De idylle past hier natuurlijk uit-
stekend in.

Idylle op het dak!
Dankzij de PostcodeLoterij kunnen we als Vlinder-
stichting ook werken aan innovatie. Zo zijn we erg 
benieuwd of er ook vlindervriendelijke beplanting op 
daken kan worden aangelegd en willen we dolgraag 
weten of deze ook gebruikt wordt. Kroeglopers als 
dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes zullen vast wel 
komen drinken als er goede planten bloeien, maar 
kan een dakbeplanting ook als voortplantingsgebied 
dienst doen? Samen met de Firma Van der Tol zijn we 
hiermee aan de slag gegaan. Op het nieuwe bedrijfs-
gebouw van Nature’s Pride, een groot importbedrijf 
van groente en fruit, is vlindervriendelijke beplanting 
aangelegd. Naast nectarplanten zijn ook waardplanten 
aangebracht en we hopen dat kleine vuurvlinder, ica-
rusblauwtje en mogelijk ook zandoogjes en dikkopjes 
er eitjes gaan afzetten en zich vermeerderen. Ook het 
dak van een uitbreiding van Van der Tol zelf, in Berkel 

Wat is er nodig voor een idylle?
Om in aanmerking te komen voor een idylle zijn de 
volgende (flexibele) voorwaarden van toepassing: 
•	 De	locatie	moet	ongeveer	1	tot	2	ha	zijn	(in	stede-

lijk gebied ook kleiner). Een vlinderbaan/bijenlint 
minimaal 500 meter lang. 

•	 De	locatie	moet	vrij	toegankelijk	zijn,	zodat	men-
sen ervan kunnen genieten (op bepaalde tijden 
toegankelijk mag ook).

•	 De	locatie	moet	minimaal	5	jaar	beschikbaar	zijn	
om duurzaam inzaaien mogelijk te maken.

•	 De	eigenaar	van	de	grond	moet	actief	mee	willen	
werken en op de hoogte zijn van de aanvraag. 

•	 Er	moeten	zoveel	mogelijk	mensen	en	organisa-
ties uit de omgeving betrokken zijn die kunnen 
bijdragen aan ontwerp, voorlichting, onderhoud 
en/of monitoring.

Naast deze voorwaarden kijken we ook naar een 
redelijke spreiding over het land en een verdeling 
over het buitengebied, de stad en het dorp.

en Rodenrijs, wordt vlindervriendelijk en we zullen 
nauwlettend in de gaten houden of het gebruikt wordt 
en door wie en hoe. Spannend!

Vergevorderde plannen
Het Vlinderommetje in Zuidwolde is al een begrip. 
Door de vlinderwerkgroep van de Natuurvereniging 
De Wolden is rondom het dorp Zuidwolde een wandel-
route uitgezet door prachtig vlinderrijk groen. Er staan 
informatieborden en de route voert onder andere 
langs de schitterende vlindertuin, waar jaarlijks slee-
doornpages worden gezien. Een deel van dit ommetje 
wordt nu bedrijventerrein en in het nieuw in te richten 
gedeelte zal nu een idylle worden aangelegd. Daarmee 
blijft het een volledig ommetje. Ook het inzaaien langs  
een nieuw aan te leggen fietspad in Lansingerland is in 
voorbereiding en kan mogelijk het komend jaar wor-
den uitgevoerd.

Honingweiden
Idylle heeft ook bijgedragen aan de honingweiden in 
Helmond. Hier werden op de toekomstige bouwlocatie 
Soet op Suyt hectaren ingezaaid met bloemen en wer-
den op verhogingen struiken aangebracht. Tijdens de 
officiële opening gaf Titia Wolterbeek aan hoe prettig 
het was voor de mensen die er al wel wonen, dat ze 
nu omringd worden door prachtig gekleurde weiden. 
Eigenlijk hadden alle bewoners hier de straatprijs van 
de PostcodeLoterij gekregen, zelfs degenen die geen 
lot hadden!

Vlinders zijn er al
Er was hier vrij laat in het voorjaar ingezaaid; daarna 
kwam er snel een warme en droge periode, dus nog 
niet alle soorten zijn goed aangeslagen, maar het 
komend jaar zal er vast en zeker veel meer opkomen. 
Als het nodig is zal worden bijgezaaid. Er is op deze 
locatie Heemzaad gebruikt en hierbij hoort de garantie 

Wie wil er nou géén vlinder op z'n hand?

Op dit terrein in Borger-Odoorn is in oktober een idylle ingezaaid.
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