Idylle in 2014: volop
kansen!
Kars Veling

Na de vliegende start die het project Idylle in 2013 heeft
gehad, zijn we al weer volop bezig met het lopende
jaar. In december hebben we alle aanmeldingen (meer
dan tachtig serieuze locaties) besproken en er twintig uitgekozen die we zeer kansrijk achtten en waarbij we graag op bezoek wilden. Inmiddels zijn we het
hele land aan het doorkruisen om mogelijke locaties te
beschrijven. Als u dit leest, zijn die bezoeken afgerond
en hebben we besloten welke plekken in 2014 bloemrij-

Ook samen met bedrijven worden idylles aangelegd.

ke graslanden worden voor vlinders, bijen en mensen.
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we samen met bedrijven een idylle kunnen realiseren,
gaan we daar natuurlijk ook op in, want voor een deel
van de kosten van een eigen idylle kan zo toch het
doel worden bereikt: bloemen voor vlinders, bijen en
mensen.

Wat op bijna elke plek opvalt, is dat er veel mensen bij
betrokken zijn en dat het enthousiasme erg groot is.
Op veel plekken heeft men hard gewerkt om te laten
zien dat de plek kansrijk is, dat vlinders en bijen er
erg van zullen profiteren, maar dat er ook mensen bij
betrokken zijn die actief kunnen zijn bij het ontwerpen, beheren en monitoren van de plek. Dat is voor
ons erg belangrijk, want we leggen de idylles niet
voor een jaar aan, maar hopen dat het jarenlang een
kleurrijk grasland is. Continuïteit en duurzaamheid zijn
voor ons erg belangrijk. We willen dat een idylle echt
gedragen wordt door mensen en organisaties uit de
omgeving ervan.
Idylles-light en bedrijfsidylles
Naast de locaties waar we op bezoek gaan, zijn er ook
nog twintig plekken waar we vanuit het project Idylle
ondersteuning bieden in de vorm van bloemenzaad
of een informatiebord bijvoorbeeld. Dit noemen we
idylles-light. Door de steun vanuit het project kunnen
zo op nog veel meer plaatsen in het land nectar- en
stuifmeelbronnen voor vlinders en bijen ontstaan. Als
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Meer kansen
Hoewel het aantal aanmeldingen veel groter is dan
wat we kunnen realiseren in 2014, mogen er nog
steeds idylles worden aangemeld. Het zou zonde zijn
als grote kansrijke projecten niet zouden kunnen worden omarmd omdat we ‘vol’ zitten. Maar anderzijds
willen we wel alle aandacht geven aan de locaties
waarmee we in zee gaan en zorgen voor echt goede
en duurzame idylles. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Met initiatieven als het Elfstedenbijenlint in
Friesland bijvoorbeeld, waar gemeenten samenwerken
om een route van 200 kilometer in hun provincie meer
bij- en vlindervriendelijk te maken, zal zo veel mogelijk
worden samen gewerkt. Samen met het CLM gaan
we kijken of er bij agrariërs idylles kunnen worden
aangelegd. Bij een aantal vestigingen van StayOkay
hostels zullen tuinen vlinder- en bijvriendelijk worden
ingericht en op de voormalige vliegbasis Soesterberg
wordt gewerkt aan een idylle die mede wordt gefinan
cierd door bijdragen van de donateurs van De Vlinderstichting. Kortom: in volle vaart vooruit!
Het project Idylle is mede mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode Loterij.

Idylle
Bloemrijke plekken voor
vlinders, bijen en mensen
Overleg over een mogelijke idylle in Ottoland.
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