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waarop mensen in de regio te zien krijgen hoe ze mee 
kunnen doen met dit project. Door Idylle wordt de 
omgeving duurzaam verbeterd. In het laatste jaar van 
dit project worden succesvolle Idylles genomineerd 
voor een prijsvraag. Ze dienen als voorbeeld en krijgen 
navolging op allerlei andere locaties. 

Duurzaam bloemrijk
Na afloop van dit project houden de lokale vrijwilligers, 
samen met andere organisaties, en gesteund door 
bedrijven en particulieren, de Idylles in stand. Al deze 
activiteiten vormen een voedingsbodem voor een 
algemene boodschap voor iedereen in Nederland: vlin-
ders en bijen hebben het moeilijk, maar iedereen kan 
helpen. Als u het moet doen met alleen een balkon of 
als u eigenaar bent van een natuurgebied, vlinders en 
bijen hebben u nodig en komen graag op bezoek als u 
rekening met ze houdt.

Locaties voor idylles?
We hebben al zeer veel locaties aangeboden gekregen, 
maar als u nog plekken hebt waar we bloemrijke gras-
landen kunnen maken, de eigenaar achter de plannen 
staat en er enthousiaste vrijwilligers en organisaties 
zijn die het ondersteunen, stuur dan even een mailtje 
aan idylle@vlinderstichting.nl.
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Met financiële steun van de Nationale Postcodeloterij 

gaat De Vlinderstichting, in samenwerking met de 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de komende vier 

jaar bloemrijke plekken aanleggen verspreid over het 

land.

Al decennialang neemt het aantal vlinders in 
Nederland af. Vanaf 1991 volgt De Vlinderstichting 
nauwgezet de trends van alle vlindersoorten. Het 
blijkt dat zowel de bedreigde soorten als sommige 
algemene soorten steeds maar verder achteruitgaan. 
Kortgeleden is aangetoond dat een van de oorzaken 
het gebrek aan bloemen is. Hier hebben niet alleen de 
vlinders last van, ook de bijen en hommels. Een gebrek 
aan bloeiende planten leidt voor deze en vele andere 
insecten tot een tekort aan nectar en, vooral voor bijen 
en hommels, stuifmeel. 

Samenwerken
Door Idylle komt hier verandering in. In het agrarische 
gebied en in steden en dorpen worden velden en 
bermen aangepast zodat ze volop nectar en stuifmeel 
in voorraad hebben. Deze Idylles zijn een prachtig 
leefgebied voor vlinders en bijen, maar ze zijn ook 
heerlijke plekken voor mensen. Ook mensen genieten 
van de kleuren en geuren op deze plekken en door 
de inrichting hebben ze volop mogelijkheden om er 
te wandelen of te zitten. De werkzaamheden worden 
in samenwerking met vrijwilligers, terreinbeheerders 
en omwonenden uitgevoerd. Ook gemeenten, boeren 
en bedrijven haken aan en krijgen ondersteuning. 
Voorlichting en workshops zijn twee van de manieren 

Bloemen voor vlinders, bijen en mensen

Idylle

Een Idylle voor onze donateurs?
Wij hebben van de Nationale Postcodeloterij een flink bedrag ontvangen, 
waarvan wij een groot aantal Idylles kunnen realiseren. Een deel van het 
project betalen we echter uit eigen middelen. De jaarlijkse extra gift zal 
daarom aan Idylle worden besteed. Als tegenprestatie aan onze dona-
teurs gaan we ergens in het land een ‘donateursidylle’ aanleggen. Zodat 
duidelijk te zien is, waaraan uw extra gift is besteed. Wij hopen weer vele 
extra giften te ontvangen om dit mogelijk te maken!

Directeur Titia Wolterbeek van De Vlinderstichting tussen de geluk-

kige vertegenwoordigers van goede doelen die in de prijzen zijn geval-

len bij de Nationale Postcodeloterij.


