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We zijn begonnen aan het laatste jaar van het project 

Idylle. We zullen nog een paar nieuwe idylles aanleg-

gen, maar we gaan er vooral voor zorgen dat de ruim 

veertig idylles die er al zijn goed voorbereid de toe-

komst in gaan. We willen zorgen dat deze er over pak-

weg vijf jaar nog steeds zeer bloemrijk bijliggen en dat 

ze dan prima leefgebied zijn voor graslandvlinders en 

solitaire en honingbijen. 

Dit betekent dat er op een aantal plekken nog aanvul-
lend grondwerk moet worden gedaan en dat er hier en 
daar wat moet worden bijgezaaid. Op andere plekken 
is het puur een kwestie van beheer. We zorgen ervoor 
dat de verantwoordelijken voor het beheer precies 
weten hoe ze kunnen helpen om ook de komende 
jaren veel bloemen te hebben. Ook gaan we ervoor 
zorgen dat de vrijwilligers, die een cruciale rol spelen in 
idylles, goed zijn voorbereid en zin hebben om er ook 
de komende jaren hun schouders onder te zetten. Zij 
tellen er de vlinders en bijen, maar zijn ook betrokken 
bij het zorgen voor draagvlak in de directe omgeving. 
Zo zijn er mensen die excursies plannen, die regelma-
tig zorgen voor stukjes over de idylle in de krant en die 
de website vullen met leuke nieuwtjes en mooie foto’s.
We merken dat de idylles tot de verbeelding spreken 
want van allerlei partijen komen de verzoeken voor 
idylles. Hoewel we hadden aangegeven dat we er 
waarschijnlijk geen of weinig meer zouden aanleggen 
waren er toch weer 40 aanmeldingen en daarnaast de 
nodige telefoontjes en mailtjes van gemeenten die ook 
graag idylles wilden maken. Dat is precies de bedoe-
ling van het project, dat iedereen een idylle wil en er 
dus over een paar jaar honderden liggen.

Daar gaan we ook dit jaar vol op inzetten. Alle ken-
nis en ervaring die we hebben opgedaan zullen we 
beschikbaar maken voor anderen en we zullen probe-
ren om het voor gemeenten gemakkelijker te maken 
om een idylle voor elkaar te krijgen. In samenwerking 
met VIVARA PRO ontwikkelen we het 'product' idylle, 
zodat gemeenten en andere initiatiefnemers ontzorgd 
worden en sneller zullen beslissen om zo’n mooie bloe-
menweide aan te leggen. We hopen dat over een jaar 
of wat overal in Nederland bloemrijke idylles zijn voor 
vlinders, bijen en mensen.

Nederland idyllenland!

In het project Idylle leggen we samen met omwo-
nenden, IVN-ers, imkers, gemeenten en andere 
betrokkenen bloemrijke plekken aan voor vlinders, 
bijen en mensen. Dit project wordt betaald door 
de Postcodeloterij en we werken samen met de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging. 

Een van de solitaire, of wilde bijen die we in idylles kunnen vinden is 
de wormkruidbij, gespecialiseerd op boerenwormkruid.

Het icarusblauwtje is een van de graslandsoorten die zich prima thuisvoelen in een idylle.

Vrijwilligers zorgen voor draagvlak, bijvoorbeeld met scholen zoals 
hier in Ottoland.
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