
Vlinderstratengids

met tips voor een vlindervriendelijke wijk

CITROENVLINDER DISTELVLINDER

ORANJETIPJE

DAGPAUWOOG KOOLWITJE





Vlinders lokken
 
Wat is het heerlijk om vlinders in je tuin te hebben. Deze kleurrijke 
wezentjes die fladderend je hele tuin verkennen op zoek naar lekkere 
bloemen en warmte. En als ze dat niet vinden, dan zijn ze snel over de 
tuinschutting verdwenen. Uit is de pret, terwijl je met eenvoudige maat-
regelen vlinders lang in je tuin kunt vasthouden.  

Deze Vlinderstratengids, een samenwerkingsproductie van De Vlinder-
stichting en vereniging GDO met haar netwerk van 140 lokale natuur- en 
duurzaamheidscentra (NME), geeft je praktische tips. De gids is bedacht 
en opgesteld door jongeren in het kader van het Groen Traineeship.  

 
René Munsters 

Vereniging GDO  
Programmamanager duurzame samenleving 
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 Toptip van Joyce

Almere

Maak ruimte in je tuin voor een flinke vlinderstruik! Het is niet alleen 
goed voor de natuur maar ook word je er zelf heel blij van, het is erg 
leuk om naar alle vlinders te kijken die op de struik afkomen.  

Stad & Natuur laat de inwoners van 
Almere de natuur in en rond de stad 

beleven op een directe en toegan-
kelijke manier. Mensen van alle 

leeftijden worden betrokken 
om een positieve bijdrage te 
leveren aan een groene, ge-
zonde en duurzame stad. Zo 
zijn er lesprogramma’s voor 
kinderen, zijn er verschillende 
natuurbelevingsprogramma’s, 
kan je zelf door het vroege 

vogelbos struinen of een kijkje 
nemen bij de dierenverblijven. 

Natuurlijk kan je ook genieten van 
het panorama uitzicht op de Oost-

vaardersplassen.  
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Vraag en antwoord
Joyce Grobben 

NME-centrum in Almere. 

 Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is?  
 Een vlinderrijke omgeving is niet 
alleen belangrijk voor vlinders, maar 
ook voor veel andere insecten. Als 
educatiecentrum zijn we gericht 
op alle Almeerders. Schoolklassen, 
recreanten en vrijwilligers kunnen 
bij Stad & Natuur in Almere leren 
over vlinders, zich inzetten voor een 
betere leefomgeving voor vlinders, 
of gewoon genieten van de mooie 
omgeving.  

 Wat wordt er al gedaan voor vlinders bij het NME-centrum?  
 In het Vroege Vogelbos hebben we het maaibeleid aangepast en in 2021 is er op 
Stadslandgoed de Kemphaan een bloemrijke tuin aangelegd. Ook is er een lespro-
gramma over vlinders waar Almeerse schoolklassen aan mee kunnen doen.  

 Wat is de beste plaats voor vlinders rondom het NME-centrum?   
Op Stadslandgoed de Kemphaan is een prachtige bloemrijke tuin aangelegd waar 
de vlinders, samen met de honingbijen uit onze bijenstal graag vertoeven.   

Zijn er verbeterpunten voor het NME-centrum ten behoeve van de vlinder-
populatie?  
 We zouden meer plekken kunnen faciliteren waar vlinders heen trekken en waar 
onze bezoekers aan bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld een plek waar oud fruit verza-
meld kan worden.  
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 Toptip van Brigit

Amersfoort
Het CNME in Amersfoort is een plek voor 

Amersfoorters om inspiratie en kennis 
op te doen over natuur en duurzaam-

heid. Het centrum is gehuisvest 
in Het Groene Huis, dat op een 

duurzame manier gebouwd 
is en gelegen op Landgoed 
Schothorst. Hier wordt veel 
aandacht geschonken aan 
het stimuleren van biodiversi-
teit en natuurbeleving. 
De activiteiten van het cen-
trum zijn gericht op een groen, 

gezond en duurzaam Amers-
foort door het werken in net-

werken, het stimuleren van groen 
vrijwilligerswerk en faciliteren van 

Natuur- en milieueducatie voor scholen 
en kinderopvang. 

 Samen met trainees van de Vlinderstichting werkt het 
CNME Amersfoort aan het bevorderen van de biodiversiteit en vlinder vriendelijk-
heid in de vlinderwijk in Amersfoort. 

Ik heb zelf een grote klimop in de tuin, die bloeit heel goed. Mijn tip 
zou dan zijn om de klimop niet klein te houden, maar laat groeien 

dan heb je het hele seizoen veel bloeiende planten voor de vlinders. 

Vlinderstraten in Amersfoort
Agaatvlinder Apollovlinder Argusvlinder
Atlasvlinder  Citroenvlinder Donsvlinder

Eikebladvlinder Heidevlinder Hermelijnvlinder
Kameelvlinder Kolibrievlinder Kopervlinder
Kuifvlinder Monarchvlinder Olifantvlinder

Posteleinvlinder Purpervlinder, Satijnvlinder, Uil-
vlinder, Vliervlinder, Vogelvlinder, Weerschijnvlin-

der, Zijderupsvlinder

AGAATVLINDER

APOLLOVLINDER
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Vraag en antwoord
Brigit Kuypers 

CNME Amersfoort

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is? 
 Door de omgeving vlindervriende-
lijker te maken, zorg je voor meer 
biodiversiteit doordat je voedsel en 
schuilplekken bied aan veel meer 
soorten dan alleen vlinders. 
Ook heeft het voor de mens voorde-
len; groen in de stad zorgt voor een 
fijnere omgeving om in te wonen, na-
melijk rust en verkoeling in de zomer. 

Wat wordt er al gedaan voor vlinders in Amersfoort? 
Als gemeente zorgen we ervoor dat we zo kruidenrijk mogelijk beheren. We zoe-
ken plekken die geschikt zijn om bijen- en vlinderstroken aan te leggen. 
Ook vinden wij het belangrijk om inwoners te stimuleren een bijdrage te leveren, 
zoals zelfbeheer van een stukje groen in de wijk. Groene gevels. Vergroening 
schoolpleinen en tuinen. 

Wat is de leukste plek in Amersfoort? 
Ons NME-centrum, omdat we op een heel klein stuk grond een enorme biodiversi-
teit hebben gecreëerd. 
  
 Zijn er verbeterpunten voor de wijk? 
Versteende plekken vergroenen. Bijvoorbeeld plekken waar mensen al van nature 
verblijven omzomen met groen, zoals een speeltuin of rondom een sportpark. 
 
Waarom wilden jullie meedoen aan dit project? 
Omdat ik vind dat je als gemeente altijd op zoek moet gaan naar mensen die creati-
viteit en vernieuwing kunnen brengen.  

ARGUSVLINDER



 Toptip

Wist je dat...
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• vlinders laten zien hoe het met de natuur gaat. In een groene, natuurlijke leef-
omgeving zijn er dus veel vlinders te vinden.

• sommige soorten nachtvlinders (motten) overdag vliegen. Deze vlinders heten 
dag actieve nachtvlinders.

• sommige vlinders niet lijken op de naam die ze hebben gekregen. Zo lijken 
'Beervlinders' zeker niet op beren. Het uiterlijk van de rupsen bepaalt dan 
namelijk de vlindernamen. Kijk maar naar de vlindernaam en hoe de rups eruit 
ziet.

• een aantal soorten vlinders giftig zijn voor dieren. De vlinders worden giftig 
door de plant die ze als rups eten. Een voorbeeld hiervan is de rups van de 
sint-jacobsvlinder, de zebrarups.

• rupsen in te delen zijn in 3 groepen: gladde rupsen, ruwe en harige rupsen, en 
zijderupsen.

• in de evolutie dagvlinders als groep zijn ontstaan uit de groep nachtvlinders. 
Nachtvlinders komen dus al langer voor op aarde dan dagvlinders. 
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Marian Kesler en Joanne van Winsen 
van Tuinderij uit de kluiten in Den Dolder
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• vier vlindersoorten als vlinder overwinteren in Nederland. Dit zijn de dagpauw-
oog, citroenvlinder, kleine vos en gehakkelde aurelia. Deze vlinders zoeken 
dan een beschut plekje op om in winterslaap te gaan. Soms kunnen atalanta’s 
ook als vlinder in Nederland overwinteren. 

• vlinders niet alleen van nectar leven. Sommige vlindersoorten leven ook van 
sap van bloedende bomen, drinken van kadavers, rottend fruit, mest of mod-
der. Dit doen ze om aan extra voedingsstoffen (mineralen) te komen die niet in 
nectar zitten. 

• grote brandnetel een waardplant is voor veel rupsen, zoals: atalanta, dag-
pauwoog, landkaartje en kleine vos.

• de grote vos een vlinder is die niet veel voorkomt in Nederland. De rups van de 
grote vos zijn te vinden bij boswilg, appelbomen en perenbomen. De grote vos 
zelf is te vinden bij sap van bomen en komt af op rottend fruit.

• de keizersmantel een grote vlinder is. Een echte keizer dus. Hij is te vinden bij 
boomstammen in de buurt van viooltjes.

• sommge vlindersoorten zwarte of witte vlekken op hun vleugels hebben die 
ogen worden genoemd. Sommige vlinders hebben dus meer dan twee ogen. 
Deze (nep)ogen zijn bedoeld om roofdieren zoals vogels af te schrikken.



 Toptip

Deurne
De Ossenbeemd is een natuur en milieuedu-

catie centrum voor jong en oud. In het 
bezoekerscentrum van de Ossen-

beemd kun je – onder het genot 
van een kop koffie of een glas 

fris – de vitrines van de bijen-
houders en van de vogelwerk-
groep bewonderen en veel 
meer te weten komen over 
de Peelrandbreuk. Daarnaast 
is er een Energieloket aanwe-
zig waar bezoekers terecht 

kunnen met vragen over 
energiebesparing. Ook voor de 

kinderen is er bij de Ossenbeemd 
van alles te beleven. Zo kunnen 

ze het Kabouterpad lopen, kinder-
boerderij 'De Knuffel-Wei' bezoeken of 

spelenderwijs van alles leren over water. 
In het park zijn ook verschillende thematuinen te 

ontdekken. Wil je erachter komen met welke planten en bloemen je vlinders kunt 
helpen? Dan moet je de vlindertuin zeker niet overslaan!
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Vlinderstraten in Deurne
Atalanta Avondrood Dagpauwoog

Kleine Vos Koninginnepage 
Vlinderhof Zilveren MaanAVONDROOD

ZILVEREN MAAN

Houd je in! Maak je tuin niet winterklaar maar lenteklaar. Dan hebben 
allerlei kleine beestjes een veilig plekje om te overwinteren.



Vraag en antwoord
Michel Lintermans 

De Ossenbeemd in Deurne

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is?
Vlinders zijn net als bijen hard nodig 
voor de biodiversiteit. Het is belang-
rijk om een diversiteit aan soorten te 
behouden om een monocultuur te 
voorkomen.

Wat wordt er al gedaan voor vlinders 
in de wijk?
Heel weinig, hoewel er wel veel be-
langstelling voor is van wijkbewoners. 
Mensen vinden dat er wat veranderd 
moet worden. We hebben onlangs allemaal handtekeningen opgehaald in de wijk 
om plannen voor een bomenkap tegen te gaan. Hierbij merkten we dat mensen 
erg betrokken zijn en schrokken van de plannen.
 
Wat is de leukste plek in de vlinderwijk?
Bij de kubus, dat is een mooi punt waar het nog mooier kan worden. Daar ligt nu 
een jeudeboulesbaan die niet gebruikt wordt. Het zou mooi zijn als daar een mooie 
bloementuin zou ontstaan. Er staan wel al wat bomen en bankjes waar mensen op 
kunnen zitten. Ook komt er een watertappunt en er wordt ook wel veel gesport 
daar. 

Wat zijn nog verbeterpunten voor de wijk?
Er moet een ander soort beheer komen: meer weidebloemen zaaien en gefaseerd 
maaien. Ik begrijp dat mensen veilig willen wandelen en fietsen, ik fiets zelf ook 
veel, maar je kunt wel een stukje van het pad af wat meer laten groeien

13

KLEINE VOS



 Toptip

‘s-Gravenzande
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In de Gemeente Westland, waar 
’s-Graven zande onder valt, biedt de 

organisatie Westland Natuur en 
TechniekWeb (WNTweb) les kisten, 

gastlessen en excursies aan over 
onderwerpen als duurzaam-
heid, leefomgeving, natuur, 
gezonde voeding en duurzame 
techniek. Scholen en kinder-
opvangorganisaties in het 
Westland en Hoek van Holland 
kunnen gebruik maken van dit 

aanbod. Op kinderboerderij de 
Kreek in ’s-Gravenzande worden 

lessen gegevens over dieren en na-
tuur. Het is een van de locaties waar 

vanuit WNTweb lessen verzorgd.  
  

Dankzij het project Vlinderstraten van De Vlinder-
stichting werken de Vlinderstraten-trainees, het WNTWeb, gemeente Westland 
en buurtbewoners samen om de biodiversiteit en vlindervriendelijkheid van de 
vlinderwijk in ‘s-Gravenzande te bevorderen. 
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Vlinderstraten in ‘s-Gravenzande
Aardbeivlinder Citroenvlinder Dagpauwoog Grote vos 

Icarusblauwtje Keizersmantel Klaverblauwtje 
Kleine vos Koevinkjs Koolwitje Monarchvlinder 

Porseleinvlinder, Vuurvlinder

KOEVINKJE

Wist je dat het heel belangrijk is om bloeiende nectarplanten in je tuin 
voldoende water te geven? Daardoor kunnenn ze meer nectar aanma-
ken. Dat wordt smullen voor de vlinders!
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Vraag en antwoord
Judith Zuiderwijk

Westland Natuur en Techniek Web

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is? 
Omdat ik het vooral belangrijk vind 
dat er in de omgeving veel natuur is 
en dat het goed gaat met de biodi-
versiteit. De vlinder is daar een mooie 
indicator van. 
 
Wat wordt er al gedaan voor vlinders? 
Er zijn tot nu toe alleen een aantal 
vlinderstruiken geplant, verder wordt 
er in de wijk eigenlijk niks gedaan voor 
vlinders.  
 
Wat is de leukste plek in de vlinderwijk? 
In de vlinderwijk het eiland en in ’s Gravenzande het Oranjepark, het is een fijn 
groot park waar lekker gespeeld kan worden. 
 
Zijn er verbeterpunten voor de wijk? 
Meer bewustwording en betrokkenheid bij de bewoners zelf over hoe ze hun wijk 
vlindervriendelijker kunnen maken. De gemeente moet het groen beter beheren, 
zoals nu de dode planten en bomen vervangen voor vlinderstruiken.  
 
Waarom wilden jullie graag meedoen aan dit project? 
Het is een leuke aanleiding om mensen aan het denken zetten over de vlinderstraat 
waarin ze wonen. Hopelijk weten ze hierna in ieder geval hoe die vlinder eruit ziet. 
Ik hoop dat dit project dan als startpunt dient voor de rest van de gemeente.  

KLAVERBLAUWTJE

PORSELEINVLINDER



kleine vuurvlinder 

klein koolwitje

groot koolwitje

kleine zwarte vlek, recht 
afgesneden

grote, ver doorlopende 
zwarte vlek

citroenvlinder

oranjetipje

oranje vleugelpunt 

effen

olijfgroene vlekken

klein geaderd witje

‘nadruppelende ‘
zwarte vlekken

kleine zwarte spatjes

grijze aders

bont zandoogje

vlekkenpatroon

boomblauwtje

koninginnenpage

Tuinvlinders

16
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Marian Kesler en Joanne van Winsen 
van Tuinderij uit de kluiten in Den Dolder

Tuinvlinders

17

distelvlinder

dagpauwoog

gekartelde vleugels

zomervorm
lentevorm

landkaartje

witte baan

gehakkelde aurelia

‘zebrapad’

blauwe vlekjes

kleine vos

gamma-uiltje kolibrievlindermuntvlindertje

sint-jacobsvlinder sint-jansvlinder

groot zwart veld
atalanta



 Toptip

Nijmegen
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Vlinderstraten in Nijmegen
Avondroodvlinderstraat Citroenvlinderstraat 

Dagpauwoogstraat Koningsmantelhof 
Koolwitjeshof Parelmoervlinderstraat Pijlstaarthof 

Sint Jansvlinderstraat, Vuurvlindertjesstraat 

De Bastei in Nijmegen kan worden ge-
zien als het bezoekerscentrum voor 

natuurgebied de Ooijpolder en als 
vertrekpunt voor wandelingen 

en fietstochten in de omgeving. 
Daarnaast verzorgt De Bastei 
tot wel veertig verschillende 
leskisten voor het basison-
derwijs waarbij verschillende 
thema’s aan bod komen. In 
de Bastei zelf is er voor jong 
en oud van alles te beleven 

op het gebied van natuur en 
geschiedenis rondom Nijmegen.  

PARELMOERVLINDERSTRAAT

PIJLSTAARTHOF

De rupsen van verschillende tuinvlinders eten alleen maar brandne-
tels. Maar zet eens wat brandnetels in een pot, dan kunnen de plan-
ten niet woekeren en bied je toch voedsel aan de rupsen.



Vraag en antwoord
Ingeborg Swart 

stadsecoloog Nijmegen 

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is?
Voor het ecosysteem is het sowieso 
heel belangrijk. Als mens wil je een fij-
ne leefomgeving, maar dit kunnen we 
niet zelf, we hebben de natuur en het 
ecosysteem nodig. Als onderdeel van 
dat ecosysteem zijn insecten en vlin-
ders belangrijk als bestuivers, maar 
ook als onderdeel van de voedsel-
keten. Zo vervullen rupsen bijvoor-
beeld ook een belangrijke schakel in 
de voedselketen.

Wat wordt er al gedaan voor vlinders in de wijk?
We hebben geen specifieke projecten lopen in deze wijk, maar hij gaat natuurlijk 
wel mee in onze totale inzet op biodiversiteit. We zijn stadsbreed bezig om de 
biodiversiteit te vergroten, onder andere door inwoners te helpen en te stimule-
ren. Zo hebben we Operatie Steenbreek en inwoners kunnen een boomspiegel 
adopteren via de gemeente. Voor de boomspiegels hebben we een folder gemaakt 
over hoe je deze zo natuurvriendelijk mogelijk kunt inrichten. Daarnaast willen we 
de wijken meer gaan verbinden ten behoeve van de biodiversiteit. Tuinen spelen 
hier een grote rol in. 

Wat zijn nog verbeterpunten voor de wijk?
Er kan meer groen bij, het is namelijk best een stenige wijk. In de tuinen zie je best 
veel groen, maar het heeft nog steeds wel een stads karakter.

19

KOOLWITJESHOF
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 Toptip van Astrid

Utrecht
Stichting Utrecht Natuurlijk omvat elf 

locaties die zijn onderverdeeld in vijf 
stadsboerderijen en zes stadstui-

nen verdeeld over de gemeente 
Utrecht. Hier kunnen mensen 

terecht om te tuinieren, van 
buiten te genieten en duur-
zaam bezig te zijn. Utrecht 
Natuurlijk heeft een uit-
gebreid programma voor 
het basisonderwijs rondom 
dieren, tuinieren en duurzaam-

heid. Voor kinderen zijn er op 
de stadsboerderijen en bij de 

stadstuinen verschillende natuur-
speeltuinen te vinden. Daarnaast 

worden er voor verschillende doelgroe-
pen cursussen georganiseerd. Voor ieder 

wat wils dus!  

Besef dat alle kleine beetjes helpen, ook in je eigen tuin. Tuinen kunnen 
worden gezien als groene eilandjes tussen parken en natuurgebieden, 
waar dieren bijvoorbeeld voedsel kunnen vinden. Bekijk je eigen tuin 
als een groene stapsteen!
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Vraag en antwoord
Astrid van den Broek

van Utrecht Natuurlijk

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is? 
Een groene omgeving zorgt voor 
meer woongenot, beter welzijn en 
allerlei gezondheidsvoordelen voor 
de bewoners. Maar let op: een groene 
inrichting is pas echt ‘groen’ als de 
ecologische waarde hoog is, dus als 
de natuur er ook echt iets aan heeft. 

Wat wordt er al gedaan voor vlinders 
in de wijk? 
Gemeente Utrecht is heel actief in 
het stimuleren en informeren van bewoners voor zelfbeheer van stukken open-
baar groen en eigen tuinen. Zo kunnen bewoners een geveltuintje aanleggen door 
stoeptegels uit hun voortuin te vervangen voor groen en kunnen mensen boom-
spiegels adopteren via Guerrilla Gardeners.  

Wat is de leukste plek in de vlinderwijk? 
Leidsche Rijn heeft natuurlijk een vlindertuin, in het Máximapark. Maar in andere 
wijken zijn ook leuke biodiverse hotspots te vinden. In de vlinderwijk is vooral het 
stuk bij de Pauwoogvlinder interessant: de basisscholen Arcade en OBS ’t Zand 
leggen er een gezamenlijk groen schoolplein aan en de kinderen tuinieren er. We 
hopen dat dit in de toekomst nóg groener wordt dan het nu al is. 

Wat zijn nog verbeterpunten voor de wijk? 
Bij de inrichting zo veel mogelijk rekening houden met eisen van dieren en planten, 
zoals natuur-inclusief bouwen en het tegengaan van verharding. Dit is ook goed 
om wateroverlast en hittestress tegen te gaan.  
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Wat kun je zelf doen?

Zorg voor voedsel voor vlinders
Het vlindervriendelijk maken van de tuin 
begint met de planten. Vlinders leven 
van nectar, een zoete stof die in bloe-
men zit. Niet alle bloeiende bloemen 
zijn even geschikt.

Zorg voor voedsel voor de rupsen
Voedselplanten voor rupsen zijn on-
misbaar in een vlindervriendelijke tuin. 
Rupsen zijn vreselijk kieskeurig, ze lusten 
vaak maar enkele soorten planten.

Zorg voor warmte
Vlinders zijn koudbloe-
dige dieren. Ze hebben 
warmte van de zon 
nodig om te vliegen. Ze 
zoeken de zonnigste 
plekjes van je tuin op. 
Plant nectarrijke plan-
ten daarom in de zon. 
En zorg voor zonnige 
plekjes uit de wind, 
waar vlinders kunnen 
opwarmen.

Zorg voor afwisseling
Vlinders houden van 
afwisseling en variatie. Ze 
oriënteren in de tuin met 
hulp van de planten, zoals 
wij bijvoorbeeld gebouwen 
herkennen. Het is daarom 
belangrijk om in de tuin 
variatie aan te brengen in 
de hoogte van de planten, 
zodat vlinders er hun weg 
kunnen vinden.

Zorg voor een veilige plek in de winter
Vlinders hebben verschillende manieren om de 
koude winter door te komen. Iedere vlindersoort 
overwintert op zijn eigen manier.



Marian Kesler en Joanne van Winsen 
van Tuinderij uit de kluiten in Den Dolder
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Wat moet je niet doen?

Bestrijdingsmiddelen gebruiken
Pesticiden blijven heel lang aanwezig op 
de plant. Als een vlinder er dan uit drinkt, 
krijgt hij deze gifstoffen binnen. Daar kan hij 
natuur lijk niet tegen.

Je tuin té netjes houden of bestraten
In een kale, schoongeharkte tuin kunnen vlin-
ders geen beschutting vinden tegen regen en 
kou. Om die reden is het ook beter om je ga-
zon niet te vaak te maaien. En ook je hele tuin 
betegelen is niet gunstig voor de vlinders. 
Laat uitgebloeide planten staan en ruim niet 
te netjes op. Zodat vlinders, maar ook andere 
insecten, een goede schuilplaats vinden.

Je tuin vól licht
Nachtvlinders kunnen zich niet oriënteren 
als er te veel kunstlicht in je tuin is. Wees dus 
spaarzaam met verlichting. 
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Wolvega
West-Stellingwerf

Henk Feitsma is al vanaf het begin van het 
ontstaan van de Lindewijk, de wijk waar 

de straten vlindernamen hebben, 
betrokken. Al snel nam hij contact 

op met De Vlinderstichting voor 
plaatjes van de vlinders die op 
de straatnaambordjes konden 
worden gezet. Een van de stra-
ten was de grote vuurvlinder, 
en niet voor niets. Meer dan 
100 jaar geleden werd hier, 

vlakbij de Lindewijk, de eerste 
grote vuurvlinder van Neder-
land ontdekt. En nog steeds 

komt deze soort in de buurt voor. 
Het gaat om de bijzondere onder-

soort batava, dia alleen maar in Neder-
land voorkomt.
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Vraag en antwoord
Henk Feitsma

Lindewijk

Henk Feitsma: “Natuur in de buurt is 
heel belangrijk. Daarom wilden we in 
deze wijk de natuur dichtbij  brengen. 
Dat is goed voor de biodiversiteit, 
maar ook voor de mensen die er 
wonen! Vlinders zijn een heel mooi 
handvat, want ze zijn kleurrijk en zijn 
niet bang voor mensen. Je kunt ze 
heel gemakkelijk ook in je eigen tuin 
krijgen”.

“Er zijn al vlindervriendelijke plekken 
in de wijk, waaronder een vlinder-
idylle, maar we gaan nog een hele grote strook inrichten. Dat gaat om zeker 
200x40 meter en dat wordt een heerlijk plek voor mensen, maar ook voor vlinders, 
bijen en andere biodiversiteit. Er komen bankje en speeltoestellen en natuurlijk 
wandelpaden, zodat de mensen heerlijk kunnen genieten van de kleurige vlinders”.

“Er is ook nog wel wat te verbeteren hier in de Lindewijk. In het groen kunnen we 
nog meer aandacht geven aan biodiversiteit, maar ook in de tuinen van de bewo-
ners is nog heel veel te bereiken. Er zijn, ja ook hier in deze vlinderwijk, nog tuinen 
die vrijwel helemaal bestraat zijn en daar is nog veel natuurwinst te behalen als we 
de mensen er enthousiast voor kunnen krijgen”.
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Zeist/Den Dolder 

 Toptip

Aan de rand van het Nationaal Park Utrecht-
se Heuvelrug ligt bezoekerscentrum De 

Boswerf, een prachtig groene oase 
midden in het Zeisterbos. Het 

is een inspiratieplek voor een 
natuurvriendelijke en duurzame 
leefstijl. Je vindt er o.a. een 
bijentuin, een klimaatpaviljoen 
en een kleinebeestjestuin. 
Regelmatig worden er (edu-
catieve) activiteiten georga-
niseerd, zowel voor kinderen 
als volwassenen. Kinderen 

kunnen er genoeg beleven en 
ontdekken in het natuurspeel-

bos, het beleefbos of op het blote-
voetenpad. Zo’n 100 basisscholen in 

Zeist en de regio kunnen gebruik maken 
van een educatief aanbod van leskisten en 

materiaalpakketten, lessen en projecten.  

Wist je dat...
er in Den Dolder een vlinderwijk komt? 
De bouw start in 2024! De straatnamen worden
Citroenvlinder, Dagpauwoog, Distelvlinder, 
Eikenpage, Vuurvlinder

26

CITROENVLINDER
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Vraag en antwoord
Marian Kesler en Joanne van Winsen 

van Tuinderij uit de kluiten in Den Dolder

Waarom vind je het belangrijk dat de 
omgeving vlindervriendelijk is? 
Vlinders zijn niet alleen prachtig om 
naar te kijken ze zijn zo belangrijk 
voor het bestuiven van onze gewas-
sen. Zonder vlinders en bijen zouden 
veel gewassen niet bevrucht worden 
en vormt zich geen vrucht.

Wat wordt er al gedaan voor vlinders? 
A: Om vlinders (en bijen) te lokken 
leggen we op tuinderij uit de Kluiten 
elk jaar een pluktuin aan met de meest 
prachtige bloemen. Een eldorado voor 
vlinders.

Wat is de leukste plek in de vlinderwijk? 
Moet je maar eens kijken op de foto. Afgelopen jaar was de venkel op de tuinderij 
de favoriete plek voor de koninginnenpage. We hadden er wel 40!  

Wat zijn verbeterpunten voor de wijk? 
Als ik kijk naar de Willem Arntszhoeve dan denk ik dat vlinders het fijn zouden vin-
den als er meer bloemen zouden zijn.

VUURVLINDER EIKENPAGE



De meest voorkomende 
vlinderstraatnamen

2
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3
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VUURVLINDER

CITROENVLINDER

DAGPAUWOOG
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MONARCHVLINDER

SATIJNVLINDER

ATALANTA

KOOLWITJE



Vlinderwijken in Nederland
Aalsmeer Amersfoort Apeldoorn 

Bilthoven Borne Breda 
Den Dolder Den Haag 

Deurne Diemen 
Eindhoven Emmen 

Enschede Gouda 
Hellevoetsluis 
Helmond Holten 
Hoogeveen 
Hoogvliet Houten 
Meppel Mierlo 
Nieuwegein 
Nijkerk Nijmegen 

Oosterhout Oss Rijen 
Rosmalen Rotterdam 

Schiedam ‘s-Gravendeel 
‘s-Gravenzande Sneek 

Someren Son Terneuzen 
Tiel Utrecht Veenendaal Venlo 

Wolvega Zeewolde Zwolle

In de volgende plaatsen zijn vlinderwijken: 





Vlinderstraten

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
T 0317 467346
I www.vlinderstichting.nl
info@vlinderstichting.nl
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Volg ons op

In Nederland bestaan heel veel ‘vlinderwijken’, waar alle straten een vlindernaam 
hebben. Helaas voor de echte vlinders zijn deze wijken niet ingericht om de vlinder-
fauna, en daarmee de biodiversiteit, te bevorderen. 
De Vlinderstichting is daar binnen dit project mee aan de slag gegaan. 

In samenwerking met lokale Natuur- en Milieu Educatie Centra hebben tien Groene 
trainees activiteiten ontplooid. Bewoners van de wijk hebben tips gekregen om 
hun tuin gemakkelijk vlindervriendelijker te maken. Lokalen scholen zijn aan de slag 
gegaan met vlinders, zodat kinderen vlinders écht kunnen beleven. Zo kan ieder-
een op zijn eigen manier bijdragen aan een wijk vol biodiversiteit!

Ook deze Vlinderstratengids is onderdeel van het vlinderstratenproject. 
Kijk voor meer informatie op www.vlinderstichting.nl/vlinderstraten.

Het vlinderstratenproject is mede mogelijk gemaakt door


