Ook in 2015
nieuwe idylles
Tekst: De eerste maanden van dit jaar zijn we volop bezig
Kars Veling geweest met de idylles die we in 2015 aan gaan leggen.
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Samen met de Nederlandse Bijenhoudersvereiniging

Bloemrijke plekken
voor vlinders, bijen
en mensen

Deurne en in Groesbeek en Arnhem worden in 2015
mooie bloemrijke plekken gecreëerd. Vlinders en bijen
kunnen daar voedsel halen, maar het zijn ook stuk voor
stuk plekken waar mensen van kunnen genieten.

hebben we een selectie gemaakt uit de meer dan
tachtig aanmeldingen en hebben we twintig locaties
bezocht die in aanmerking kwamen. Twintig stimulerende bezoeken aan prachtige plekken en zeer enthousiaste mensen. Eigenlijk wilden we overal wel aan de
slag, maar helaas is dat niet mogelijk.
Uiteindelijk zijn er vijftien plaatsen waar, als het goed
is, dit jaar een idylle ontstaat. De meeste van die plekken worden aan het einde van het jaar ingezaaid met
inheemse en streekeigen bloemen. Zo worden het idylles: bloemrijke plekken voor vlinder, bijen en mensen.
Ook nu zijn het weer zeer uiteenlopende plekken.
Bermen in Westerwijtwerd
Wie kent het niet? Westerwijtwerd, een dorpje in
Groningen in de buurt van Loppersum. Niet erg groot,
maar wel met een club enorm actieve en creatieve
bewoners die bezig zijn om hun dorp geschikt te
maken voor bijen en vlinders. Geen groot perceel dat
wordt omgevormd, maar bermen in het dorp die dit
voorjaar zijn afgeschraapt, zaaiklaar zijn gemaakt en
ingezaaid.
Een maïsveld in Eibergen
Samen met de Agrarische Natuurvereniging, IVN,
imkers en de gemeente is dit voorjaar een mooi perceel aan de rand van Eibergen ingeplant met maïs.
Een beetje stikstof erbij en de idylle kan groeien! Om
ook voor de vlinders en bijen al voedsel te hebben,
worden de randen ingezaaid met eenjarigen. De maïs
is natuurlijk maar tijdelijk. Door een jaar lang dit gewas
flink te laten groeien hopen we dat er flink fosfaat aan
de bodem wordt onttrokken zodat de meerjarige bloemen die dit najaar worden ingezaaid een betere kans
krijgen. Uitmijnen noemen we dit en we zijn benieuwd
naar het resultaat.
En nog veel meer
Bij een zorginstelling in Appelscha, een recreatiegebied
bij Lekkerkerk, stukken openbaar groen in IJsselstein,
Houten en Nieuwegein, bermen in Lopik en Almelo,
een stadspark in Hoogeveen, en flink perceel aan de
rand van Deventer, een mooie zichtlocatie bij het station van Pijnacker, samen met Prorail bij het station in
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Volgend jaar
2016 is al weer het laatste jaar van dit project dat is
gefinancierd door de Postcodeloterij. We zullen dat
jaar waarschijnlijk niet veel nieuwe idylles aanleggen,
maar vooral inzetten op het goed voorbereiden van
de bestaande meer dan idylles - meer dan 40! - op
de toekomst. En natuurlijk willen we alle kennis en
ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd gebruiken ook na 2016 overal in het land idylles te laten ontstaan. Voor meer informatie over het
Idylleproject kunt u terecht op de website:
www.vlinderstichting.nl/idylle

Kwadendamme.

Zuidwolde.

Lekkerkerk.

