
 

 

 

Korte notitie  

Idylle Van ’t Verlaat Zevenhuizen 
 

Achtergrond 
Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. Helaas zijn er steeds minder 
bloemrijke groenstroken en bermen. Daarom stimuleert De Vlinderstichting, gesteund door de 
provincie Zuid-Holland en Fonds1818 de aanleg van idylles in het stedelijk gebied. In idylles kunnen 
vlinders, bijen en mensen genieten van nectarrijke bloemenpracht.  
 
Vlinders en bijen hebben het moeilijk de laatste tientallen jaren, onder meer door een gebrek aan 
nectar en stuifmeel, hun voedsel. Het aantal vlinders en bijen in Nederland daalt mede hierdoor al 
jarenlang. Door de idylles komt hier verandering in. Idylles brengen op allerlei plekken in het land 
weer volop nectar en stuifmeel. Groenstroken en bermen in het buitengebied of in de stad worden 
ingezaaid met nectarrijke bloemenmengsels.  
 

  
 

 
Idylle Van ‘t Verlaat 
Op het sportpark Van ’t Verlaat is een voormalig 

sportveld dat momenteel nog geen definitieve 

invulling heeft. Hier zou uitstekend een idylle kunnen 

worden ingezaaid. Op dit moment is het een ruderale 

vegetatie. Er zal op het sportpark meer openheid 

worden gemaakt en de relatie met de naastliggende 

wijk zal worden versterkt. Daardoor zullen de 

bewoners van de wijk sneller gebruik maken van de 

idylle om daar te wandelen en te genieten van de 

bloemen, bijen en vlinders. 

  



Wat moet er gebeuren om een idylle te maken? 

 De huidige vegetatie zal moeten worden gemaaid en afgevoerd 

 De bovenste gras/wortellaag zal moeten worden afgeschraapt en verwijderd. Bij voorkeur 

wordt dit elders op het terrein gebruikt, maar dit is wel een rijke en sterk verstoorde grond, 

die dus niet aan de oppervlakte moet komen te liggen. 

 Het kale deel moet oppervlakkig worden gefreesd of geëgd 

 Het moet worden ingezaaid met een inheems bloemenmengsel (voor eind oktober) 

 Vanaf volgend jaar moet het jaarlijks gemaaid worden  

 

 

Wat moet worden ingezaaid? 

Aangezien deze locatie wellicht binnen enkele jaren een andere bestemming krijgt is het niet 

geschikt voor een meerjarige begroeiing. Het zaad van meerjarigen is veel duurder en dat krijgt pas 

na 3 jaar de kwaliteit waar het om gaat. 

 

In dit geval lijkt een ‘Kleurrijk mengsel ruderale soorten’ het meest geschikt (B1 van zaadleverancier 

de Cruijdt-Hoeck). Dit is een zeer kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel van eenjarige 

akkerbloemen, tweejarige en vaste soorten voor alle niet te droge of te natte gronden in het 

bewoonde gebied. Dit mengsel heeft een bloemrijk resultaat vanaf het eerste jaar. 

 

 

Wat kan De Vlinderstichting betekenen? 

 De Vlinderstichting kan betrokken worden bij voorlichting over de mogelijke idylle 

aan de wijkbewoners 

 De Vlinderstichting kan het zaad bestellen met een ‘idyllekorting’ 

 De Vlinderstichting kan zorgen voor een persbericht over het waarom en hoe van de 

idylle 

 De Vlinderstichting kan activiteiten verzorgen bij een starthandeling, bijvoorbeeld 

het samen met een wethouder en leerlingen van een school in de buurt inzaaien van 

de idylle 

 De Vlinderstichting kan zorgen voor een 

informatiebord: ‘Welkom in deze idylle’ 

 De Vlinderstichting kan bij de opening van de 

idylle zorgen voor koolwitjes die kunnen worden 

losgelaten in de inmiddels bloemrijke idylle (juni 

volgend jaar). Dit is een mooi persmoment voor 

bijvoorbeeld burgemeester of betrokken 

wethouder, zeker als dit ook samen met 

schoolkinderen gebeurt 


