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Natuurlijk groen, natuurlijk vlinders

HEEM betekent letterlijk ‘besloten boeren erf’,
maar heeft indirect ook de betekenis van ‘directe
omgeving’ en ‘inheems’. Onze naam is dus een
weerspiegeling van onze activiteiten: het ontwikkelen en terugbrengen van de oorspronkelijke
natuurlijke begroeiing in uw directe omgeving.

De afgelopen vijftien jaar heeft Heem veel kennis
verzameld over levensgemeenschappen van flora en
fauna in hun onderlinge samenhang. Heem en De
Vlinderstichting hebben hun kennis gebundeld in dit
informatieblad over vlindervriendelijk groenbeheer.
Een afgestemd beheer van bermen, openbaar groen
en natuurgebieden beschermt vlinders tegen de onbedoelde effecten van groenonderhoud én creëert een
omgeving waar vlinders wel bij varen.

www.heem.nl

Intensief onderhouden plantsoenen en andere strak
aangelegde groenvlakken lijken beheervoordelen voor
gemeenten te hebben. Feitelijk betekenen ze echter een
verarming van de natuur. En dat stelt weer eisen aan
het groenbeheer. Gemeenten die oog hebben voor vlinders kunnen zowel bij Heem als bij De Vlinderstichting
terecht voor advies over vlindervriendelijke inrichting
en beheer van de groene ruimte.

Natuurlijk groen, natuurlijk vlinders

Een goed begin
Een vlindervriendelijke omgeving
begint met de omvorming van traditioneel plantsoen naar een meer
natuurlijke en kleurrijke omgeving.
Vlinders, ook de minder algemene
soorten, vliegen niet alleen in natuurgebieden, maar ook in bermen, parken,
plantsoenen en tuinen.

Berm als
ecologische verbinding
In elke gemeente zijn groenstroken, oevers
en delen van parken die zich lenen voor een
vlindervriendelijke inrichting. Ook kleine
vlindervriendelijke groenstroken zijn van
enorme betekenis voor de vlinderpopulatie. Vooral bloemrijke bermen langs wegen
en fietspaden kunnen zo een ecologische
route door dorpen en steden vormen.
Samen met tuinen en andere groenstroken
ontstaat een waar vlinderparadijs. En niet
te vergeten een omgeving die door bewoners, wandelaars en spelende kinderen in
hoge mate wordt gewaardeerd.

In vier stappen naar
een vlinderrijke omgeving
1.	Inventariseer de (groen)stroken die
geschikt zijn voor omvorming naar
een natuurlijk karakter. Heem heeft
ruime ervaring in het vermeerderen van
inheemse kruiden, zowel stedelijk als
landschappelijk en kan u op dit gebied
uitstekend adviseren.
2.	Bepaal uw doelstellingen. De
Vlinderstichting kan u adviseren over
de vlinders die in uw regio thuishoren
en uw ondersteuning nodig hebben.

3.	Richt de groenstroken in met de juiste,
overwegend inheemse, vegetatie. Heem
en De Vlinderstichting kunnen u voorlichten over nectarplanten, waardplanten en de combinatie van soorten die
de natuurlijke ontwikkeling brengen die
vlinders nodig hebben.
4. 	Stem het beheer af op uw doelstellingen met betrekking tot vlinders en
libellen:
• W
 in advies in over de juiste maaifrequentie en maaidatum.
• Maai bij goed weer en niet 's morgens
vroeg. Vlinders en ongewervelden zijn
koudbloedig en kunnen dan ontkomen
aan de maaimachine.
• Werk met lichte machines om verdichting van de bodem te voorkomen.
• Houd een maaihoogte aan van 10 cm,
zodat op de grond levende insecten niet
worden gedood of beschadigd.
• Laat het maaisel een paar dagen liggen
voordat u het opruimt.
• Maai niet alles, maar laat tien tot twintig procent van het maaisel staan en
maai dat met de volgende maaibeurt
weer mee.
• Laat indien mogelijk een strook ruigte
ontstaan.
• Maai niet met een klepelmaaier, ook
niet in combinatie met een zuiger.

Voor meer vragen over vlindervriendelijk
beheer of het aanleggen van bloemrijke
begroeiingen ten gunste van vlinders kunt
u contact opnemen met Heem of De
Vlinderstichting.

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
Tel. 0317-467346
info@vlinderstichting.nl
www.vlinderstichting.nl

De Vlinderstichting zet zich in voor het
behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen. Er is in de afgelopen
jaren veel onderzoek gedaan en kennis
verzameld. De Vlinderstichting is dan ook
het instituut als het gaat om vlinders
en libellen. De stichting werkt samen
met of in opdracht van o.a. Vereniging
Natuurmonumenten, CBS, RIVM, provinciale landschappen, ministerie van LNV,
provincies en gemeenten.

