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In de wachtkamer
Door de vele aanmeldingen hebben we al heel veel 
potentiële locaties in de wachtkamer moeten zetten. 
Het gaat om ideeën en plekken die mogelijk geschikt 
zijn, maar waar we in dit jaar zeker niet meer aan toe 
komen. De betrokkenen hebben nu de tijd om de aan-
vraag verder uit te werken en bijvoorbeeld te zorgen 
voor nog meer draagvlak om zo kans te maken dat ze 
volgend jaar wel tot de gelukkigen behoren. Er kunnen 
nog steeds nieuwe voorstellen en kansrijke plekken 
worden aangemeld. Al hebben we er heel veel, hoe 
meer aanmeldingen er zijn hoe meer keus we heb-
ben en hoe mooier en kansrijker de locaties, waar we 
prachtige bloemrijke plekken aanleggen, worden.

De eerste twee
Er zijn twee locaties waar daadwerkelijk met steun van 
het project Idylle zaad de grond in is gegaan, beide 
in Noord-Brabant. De locaties zijn heel verschillend: 
een vrij kleine bloemenweide in de wijk Stokhasselt 
in Tilburg en maar liefst 5 hectare honingweiden in 
Helmond. Dit waren projecten die al liepen en waar we 
als Vlinderstichting snel aan bij konden dragen. Door 
de inzet vanuit Idylle hebben deze plekken een duide-
lijke meerwaarde gekregen en hebben we de mogelijk-
heid om de bezoekers van die plekken voor te lichten 
en informatie te geven over de waarde van bloemen 
voor vlinders en bijen. 
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Het project Idylle, dat wordt mogelijk gemaakt door 

de Postcodeloterij, heeft een vliegende start gemaakt. 

Sinds de toekenning van het geld in februari zijn er heel 

veel locaties aangemeld voor bloemenweiden of stro-

ken. De eerste idylles zijn al ingezaaid en in het najaar 

zullen er nog veel meer volgen.

Zonder veel reclame te hebben gemaakt of intensief te 
hebben geworven kwamen de aanmeldingen binnen-
stromen. Dat varieerde van “Doe maar bloemenstroken 
bij ons in de gemeente want daar is ruimte zat”, tot 
heel goed voorbereide en doordachte voorstellen met 
een kaartje erbij, die al waren doorgesproken met de 
grondeigenaar en waar al groepen en mensen zich 
aan hadden verbonden. Het voordeel van zo veel aan-
meldingen is natuurlijk dat we alleen de allerbeste en 
meest kansrijke locaties kunnen kiezen. We hebben 
namelijk een aantal voorwaarden waaraan een idylle 
moet voldoen en er is een aantal andere zaken die 
bepalen of en wanneer we met een plek aan de slag 
kunnen (zie kader op blz. 15). 

Bloemen voor vlinders, bijen en mensen

Idylle: vliegende start

Samen met de bijen-
houdersvereniging 
(NBV) zal De 
Vlinderstichting de 
komende jaren zorgen 
voor meer kleur in het 
Nederlandse landschap. 
Idylles, percelen in het 
buitengebied, variërend 
tussen een halve en 
twee hectare, worden 

ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Stroken met wilde planten 
waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen. Zo ontstaan, bijvoorbeeld in 
bredere wegbermen en langs fietspaden, leefgebied voor vlinders, maar 
ook voedselrijke plekken voor bijen.  
De idylles zijn niet alleen prachtig leefgebied voor vlinders en bijen, maar 
ze zijn ook heerlijke plekken voor mensen. Ook zij genieten van de kleu-
ren en geuren op deze opengestelde plekken en ze hebben volop moge-
lijkheden om er te wandelen of te zitten. 

Idylle
Bloemrijke plekken voor  
vlinders, bijen en mensen

Mogelijk gemaakt door

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

Alle idylles moeten vrij toegankelijk zijn.

Kars Veling
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op andere manieren bijdragen aan meer bloemen 
voor vlinders, bijen en mensen en we werken dan ook 
samen met wijkverenigingen, bedrijven en natuurbe-
heerders. Zo hebben we bijgedragen aan het inzaaien 
van een heringericht beekdal door er hooi van bloem-
rijke graslanden uit de omgeving op uit te spreiden, 
hebben we gezorgd dat er bloemen zijn ingezaaid 
op het terrein van een rioolwaterzuivering waar ook 
andere natuurmaatregelen zijn getroffen en stelden 
we bloemenzaad beschikbaar voor een natuurvriende-
lijk ingericht bedrijventerrein.

Kansen grijpen
Dankzij het geld van de PostcodeLoterij kunnen we 
snel reageren als er zich mogelijkheden voordoen. 
We merken dat er heel veel initiatieven zijn die prima 
aansluiten bij de doelstellingen van Idylle en grijpen 
zoveel mogelijk kansen aan om meer bloemen te 
krijgen voor vlinders, bijen en mensen. Die com-
binatie is heel belangrijk binnen het project en als 
niet alle drie goed aan bod komen is de kans kleiner 
dat we aan een project bijdragen. We hebben al erg 
veel aanmeldingen, maar goede initiatieven kunnen 
zeker nog worden ondersteund. Op de website van 
De Vlinderstichting en NBV vindt u een link naar een 
inschrijfformulier waarop u een locatie aan kunt mel-
den. Vragen of opmerkingen kunt u kwijt bij 
Idylle@vlinderstichting.nl.

Donateursidylle
Velen van u hebben gehoor gegeven aan ons verzoek 
om een extra gift over te maken voor de donateurs-
idylle. De totale opbrengst is bijna € 12.000. Door hun 
bijdrage laten onze donateurs nu zien dat ook zij kie-
zen voor een land vol bloemen - voor bijen, vlinders en 
mensen. Wij gaan op zoek naar een mooie plek om uw 
eigen idylle te realiseren!

Madame Butterfly
De allereerste idylle is ingezaaid op het Puccinihof in 
Tilburg. De wijk Stokhasselt krijgt een forse opknap-
beurt en het groen speelt daarin een belangrijke rol. 
Door de inrichting en het beheer van het groen aan 
te passen, wil men de wijk veel aantrekkelijker maken. 
Naast de idylle zullen er ook moestuintjes worden 
aangelegd waar de wijkbewoners hun eigen groente 
kunnen verbouwen, omringd door de vele vlinders en 
bijen vanuit de bloemenweide. Puccini, naar wie de hof 
is genoemd, is een componist die een prachtige opera 
heeft gemaakt, genaamd Madame Butterfly. Wat zou 
het mooi zijn als deze opera kan worden uitgevoerd 
naast de bloemenweide en tussen de ‘butterflies’!

Honingweiden
Ook de locatie die als tweede is ingezaaid, ligt in het 
stedelijk gebied en wel in Helmond. Hier is een groot 
bouwproject gepland op een voormalig fabriekster-
rein. Een deel van de woningen en een groene campus 
zijn al gerealiseerd, maar door de economische crisis 
ligt er nog veel terrein braak. Ruim 5 hectare (!!) wordt 
hier nu ingezaaid als honingweiden. Inheemse bloe-
men zullen de velden gaan kleuren. Als afwisseling zijn 
er perken met vlinderstruiken gepland. Wij als Idylle 
hebben bijgedragen aan het inzaaien van het bloemrij-
ke grasland. Stel u voor: in augustus kun je daar prach-
tige wandelingen maken langs kleurige weiden. Als het 
een beetje meezit zien we er tientallen vlinders boven 
fladderen en zijn de bijenhotels vast al volgeboekt!

Verdere plannen
We zijn volop bezig met nog zeker tien locaties, die 
voor een deel al in september van dit jaar zullen wor-
den ingezaaid. Daarnaast bezoeken we nog kansrijke 
plekken en volgend jaar gaan we zeker weer nieuwe 
plekken veranderen in bloemenweiden. Idylle wil ook 

Wat is er nodig voor een idylle?
Om in aanmerking te komen voor een idylle zijn de 
volgende (flexibele) voorwaarden van toepassing: 
•	 De	locatie	voor	een	idylle	moet	ongeveer	1	tot	2	

ha zijn (in stedelijk gebied ook kleiner). Een vlin-
derbaan/bijenlint minimaal 500 meter lang. 

•	 De	locatie	moet	vrij	toegankelijk	zijn,	zodat	men-
sen er van kunnen genieten (op bepaalde tijden 
toegankelijk mag ook).

•	 De	locatie	moet	minimaal	5	jaar	beschikbaar	zijn	
om duurzaam inzaaien mogelijk te maken.

•	 De	eigenaar	van	de	grond	moet	actief	mee	willen	
werken en op de hoogte zijn van de aanvraag. 

•	 Er	moeten	zoveel	mogelijk	mensen	en	organisa-
ties uit de omgeving betrokken zijn die kunnen 
bijdragen aan ontwerp, voorlichting, onderhoud 
en/of monitoring.

Naast deze voorwaarden kijken we ook naar een 
redelijke spreiding over het land en een verdeling 
over het buitengebied, de stad en het dorp.

Meer bloemen - voor bijen, vlinders en mensen!

Kars Veling


