Naar dertig nieuwe Idylles
(en ééntje in Friesland)
In Zuid-Holland worden de komende twee jaar op 30 locaties mensen geholpen met het inrichten en beheren van bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Dit kan door steun vanuit de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818 en in samenwerking met De Groene Motor, IVN en
Groene Cirkel Bijenlandschap. En in Franeker komt de donateursidylle.

Tekst: Mensen zijn belangrijk bij idylles. Zo ook in Zuid
Kars Veling Holland. Mensen moeten actief betrokken zijn bij
De Vlinderstichting de plannen, uitvoering, beheer en monitoring. Het
moeten plekken zijn in een woonwijk, maar ook ván
de wijk. Behalve bewoners kunnen ook afdelingen
van IVN of KNNV, imkerverenigingen, tuinclubs en
allerlei anderen actief betrokken worden. Een idylle in
de buurt van een zorgcentrum kan goed samen met
dat centrum worden opgezet en is er een school in de
buurt dan is het prachtig als die er ook bij betrokken
kan worden.

Bottom-up

De idylles moeten ‘bottom-up’ ontstaan. Mensen
melden potentiële locaties voor een idylle aan op de
site van De Vlinderstichting. Vervolgens wordt bij een
selectie van de locaties met de aanmelders gekeken
naar de haalbaarheid en wordt contact gelegd met
de gemeente. Gezamenlijk (drie partijen) worden
vervolgens de plannen gemaakt en wordt de idylle
aangelegd. Het is de bedoeling dat ook gemeente of
andere eigenaars bijdragen.

Selectiecriteria

Bij de keuze of er daadwerkelijk wordt doorgegaan
met een aangemelde idylle spelen onder andere de
volgende afwegingen:
• Is de locatie groot genoeg? Het moet gaan om
redelijke oppervlakten om de investering ook echt
nut te laten hebben. We gaan uit van een gemiddelde grootte van 3000 m2. De minimumgrootte is
1000 m2.
• Is de locatie vrij toegankelijk voor bezoekers? Een
idylle moet kunnen worden bezocht door iedereen
die er belangstelling voor heeft.
• Zijn er meerdere mensen en het liefst ook meer
organisaties betrokken bij het initiatief? Voor de
duurzaamheid van de idylle is draagvlak belangrijk.
Ook om de gemeente ‘mee’ te krijgen is van belang
dat het niet om een eenpersoonsinitiatief gaat,
maar dat het breder wordt gedragen.
Ga naar www.vlinderstichting.nl/idyllesZuidHolland
voor meer informatie en om een potentiële locatie
door te geven.

Kars Veling

Een al gerealiseerde idylle in Zuid-Holland.
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Door extra giften van de donateurs van De Vlinderstichting is een mooi bedrag bijeengebracht om nog
meer idylles te kunnen maken. Eind vorig jaar konden
locaties die daarvoor in aanmerking willen komen zich
melden en daaruit werden drie mooie plekken met
veel draagvlak en motivatie geselecteerd. Vervolgens
zijn we met de initiatiefnemers gaan praten en is
gekeken op welke manier de idylle vorm zou kunnen
krijgen.

Waadhoeke

Kars Veling

In de nieuw te vormen Friese gemeente Waadhoeke,
waaronder Franeker valt, werden we door een
grote groep enthousiaste Friezen ontvangen in het
gemeentehuis. Naast de initiatiefnemer, een student
diermanagement, waren er vertegenwoordigers van
de gemeente en van scholen in de buurt, maar ook
imkers, omwonenden en regionale pers. Het was in
Franeker al algemeen bekend dat deze plek was genomineerd door De Vlinderstichting en daar was men
maar wat trots op! Aan de rand van de stad was een
mooie locatie beschikbaar van maar liefst 2 ha. Hier
zal in 2017 een prachtig bloemrijk grasland worden gemaakt voor vlinders, bijen en mensen. Op dit moment
worden de plannen gemaakt en vindt overleg plaats
met al die betrokkenen.

Nog meer idylles

Ook bij CharmeCamping ‘Hartje Groen’ in Schaijk komt
een idylle. Op een perceel, gelegen aan een groot
ven op deze natuurcamping, zijn in 2016 al eenjarigen
gezaaid, maar dit jaar komt daar een echte idylle met
inheemse en meerjarige bloemen. De locatie ligt in de
Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied in Brabant waar naast de wisenten, de dassen,
de taurussen en de exmoorpony’s, volop kansen zijn
voor vlinders. Op de zandgrond hier kan een fantastisch bloemrijke situatie ontstaan.
In Amsterdam waren we op bezoek bij de Tuinen van
West, een bijzonder initiatief aan de rand van onze
hoofdstad. Tuinen van West is een combinatie van
oude en nieuwe landschappen, van romantiek en
rafelrandjes, van kunst en cultuur, (stads)landbouw
en gezonde producten, horeca, natuur, sport en
recreatie. Er gebeurt daar van alles en in die bruisende
atmosfeer komt ook een idylle. Het is op de kleigrond
en het gebied is vochtig, dus de planten die hier gaan
bloeien zullen daartegen moeten kunnen.
We houden u op de hoogte en zullen melden wanneer
u kunt gaan genieten van deze idyllische plekken.

Op deze locatie in Franeker komt de donateursidylle.
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