Bloemen voor vlinders, bij
Bloemen voor vlinders, bijen en mensen. Dat was de ondertitel van onze idylles. De afgelopen
vier jaar zijn we intensief bezig geweest om samen met omwonenden, imkers, natuurliefhebbers en anderen mooie bloemrijke plekken te creëren. Van de Nationale Postcode Loterij hadden De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging NBV geld gekregen en op
meer dan veertig locaties zijn inmiddels idylles ontstaan.
Tekst en foto's: Het project is nu officieel afgesloten, maar dat wil
Kars Veling niet zeggen dat we ermee stoppen. We vinden het
De Vlinderstichting zo’n mooi concept dat we ermee door willen gaan.
We merken ook dat er ook op allerlei plaatsen nog
behoefte is aan idylles.

Leren van de ervaringen

We hebben deze afgelopen vier jaar veel geleerd. Niet
alle idylles zijn even geslaagd. Er zijn er die nog heel
veel gras hebben en weinig bloemen, een enkele is
zelfs al verdwenen en bebouwd, maar juist ook door
goed te kijken waarom het mislukt, kunnen we veel
leren en zorgen dat we niet dezelfde fouten opnieuw
maken. We hebben gemerkt dat veel en goed communiceren essentieel is voor het slagen. Communiceren
met de betrokken vrijwilligers, maar ook met de eigenaar en de gemeente als deze een rol speelt, is essentieel. En ook zorgen dat je niet een van de vrijwilligers
en één ambtenaar op de hoogte houdt, maar proberen met alle betrokkenen contacten te onderhouden.
Dit kost veel tijd, maar we hebben gemerkt dat het
noodzakelijk is voor het slagen van een idylle.

Beheer: meer maaien dan je denkt

Een ander belangrijk leerpunt is dat we, zeker in de
eerste jaren, meer moeten maaien dan we eigenlijk
willen. Je hebt een mooi stuk ingezaaid om meer bloemen te krijgen en het voelt erg tegenstrijdig als je dan
in het eerste jaar dat het bloeit al een of meer keer
de maaimachine erdoorheen stuurt. Toch is dit soms
noodzaak als je wilt dat er over twee tot drie jaar een
duurzame meerjarige begroeiing is. Om de meerjarigen kiemingskansen te geven moet er regelmatig
openheid zijn, want veel zaden kiemen alleen in lichte
omstandigheden. Het is per locatie natuurlijk anders,
maar vaak moet je de eerste twee jaar meer maaien
dan je eigenlijk zou willen. Daarna is de situatie tot
rust gekomen en kun je gefaseerd gaan maaien waarbij ook stukken worden overgeslagen of je kunt zelfs
sinusbeheer gaan toepassen.

Zuid-Holland voor bijen en vlinders

In het kader van het project ‘Groene cirkel bijenlandschap’ worden al op een aantal plekken idylles aangelegd. Maar de komende twee jaar zullen er op zeker
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twintig andere plekken in Zuid-Holland idylles worden
aangelegd. Dat gebeurt steeds vanuit de mensen. Het
gaat om projecten waarbij de zogenaamde burgerparticipatie heel belangrijk is. Door omwonenden, imkers
of andere betrokkenen worden plekken voorgesteld
en als die kansrijk zijn zal De Vlinderstichting, samen
met de mensen naar de eigenaar toestappen om medewerking te vragen. Vaak zijn dit gemeenten en deze
wordt gevraagd om 50% van de kosten van de idylle
op zich te nemen. De andere helft wordt betaald
door de provincie en het Fonds 1818. Op deze manier
moet er een netwerk ontstaan van mooie bloemrijke
plekken waar de bijen en de vlinders van profiteren en
waarvan de mensen genieten.

Iedere gemeente minimaal één idylle

Ook in andere provincies moeten er nieuwe idylles
bijkomen. Titia Wolterbeek, de directeur van De
Vlinderstichting heeft als motto: “Iedere gemeente in
Nederland verdient minimaal één idylle.” Als er goede
en kansrijke locaties zijn en een enthousiaste groep
burgers die er een idylle willen, dan wil De Vlinderstichting samen met die mensen naar de gemeente
toestappen en proberen om medewerking te krijgen.
We zien dat veel gemeenten echt wat willen betekenen voor natuur en biodiversiteit en als het vanuit hun
inwoners komt dan zijn er in alle provincies mogelijkheden. Ook bij bedrijven kunnen idylles worden aangelegd. Dat zorgt voor meer natuur en biodiversiteit,
maar ook voor mooie wandelplekken voor de werknemers en een bedrijf neemt daarmee ook duidelijk en
praktisch zijn verantwoordelijkheid voor een goede
woon- en werkomgeving. Ook bedrijven willen we
graag ondersteunen en helpen met de ervaringen die
we hebben opgedaan.

De Vlinderstichting-idylle

De donateurs van De Vlinderstichting hebben een
extra gift gedaan voor Idylle. We hebben besloten
van dat geld een speciale idylle aan te leggen, die als
voorbeeld kan dienen. Een mooie plek waar volop
ruimte is voor bloemen, vlinders en bijen. Een plek
die openbaar toegankelijk is en waar veel mensen
bij betrokken zijn. Uit de meer dan dertig aanvragen
hiervoor hebben de medewerkers van De Vlinder-

jen en mensen
stichting uiteindelijk een keuze gemaakt en drie van
de locaties zullen worden bezocht om te kijken welke
het kansrijkst is en waarbij de meeste mensen betrokken zijn. In het volgende nummer van Vlinders kunt u
lezen welke het uiteindelijk geworden is.

Bijenhotel op idylle Haarzuilens.

Het inzaaien wordt voorbereid in Arnhem.

Onthulling idyllebord IJsselstein.

Bloemen voor vlinders, bijen en mensen.
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