
 

Deze publicatie is onderdeel van een reeks ‘best practice’ voorbeelden vanuit ‘Een groener
Nederland begint in je eigen tuin’ in opdracht van het Ministerie van IenW. Voor meer
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AANPAK PRIVÉTUINEN 

https://groenehuisvesters.nl/tuinengroep-toolbox/


Woningbouwcorporatie: deltaWonen 

Projectbeschrijving 

In samenwerking met de Vlinderstichting en een lagere 
school heeft deltaWonen een gedeelte van bestaande 
tuinen omgetoverd tot een Vlinderidylle. De bewoners 
zijn vooraf betrokken op het inrichten van een 
vlindertuin. De Vlinderstichting heeft het hoogwaardige 
zaaigoed betaald en de corporatie heeft met 
toestemming van de bewoners de grond voor de 
vlindertuin beschikbaar gesteld. De kwaliteit van het 
zaaigoed is erg belangrijk om het bloemrijke grasland 
geheel door de jaren stand te laten houden. Extra 
voorwaarden voor een Vlinderidylle: 

✓ De minimale oppervlakte voor een 
binnenstedelijke idylle is ongeveer 0,5.ha. In 
buiten stedelijke gebieden zijn ze vaak groter, 
tot 2ha 
 

✓ Ligging in de zon met niet te veel omliggende 
bomen die een schaduwwerking hebben. 
 

✓ De locatie moet vrij toegankelijk zijn, zodat 
mensen ervan kunnen genieten. 
 

✓ De locatie moet minimaal 5 jaar beschikbaar 
zijn, zodat er duurzaam kan worden ingezaaid. 

De Vlinderstichting zet samen met kinderen ook 
koolwitjes in de Vlinderidylle uit en maakt kinderen 
enthousiast. Over het algemeen zijn de resultaten 
binnen twee jaar zichtbaar en wordt de aanwezigheid 
van de Vlinderidylle door bewoners erg positief 
ontvangen. De Vlinderidylle wordt 2 x per jaar 
gemaaid. Wegens succes gaat deltaWonen dit jaar 
extra vlindertuinen inzaaien. 

 

Doel:  

✓ Biodiversiteit vergroten. 

✓ Bewoners en kinderen bewust maken 
van wat groen met de omgeving, 
insecten en vlinders doet. 

✓ Corporatie maakt beleid (vlinder)tuinen. 

 

 

Kosten  

De grootste kostenpost, de aankoop van het zaaigoed, 
is gefinancierd door de Vlinderstichting. 

De corporatie betaalde het afplaggen van de grond 
voor het inzaaien. Zij stelde de grond beschikbaar en 
voerde het overleg met bewoners. 

 

Planning & schaalgrootte 

Afgebakende projecten die op diverse plekken kunnen 
worden ingezet. 

Initiatiefnemer, betrokken partijen & 

samenwerkingen 

deltaWonen in samenwerking met De Vlinderstichting. 

Lessons Learned 

Enthousiasme onder kinderen helpt bij het inzien van 
nut en noodzaak van groen onder bewoners en biedt 
een ingang voor vergroening van woonwijken. 

Extra info 

Website Vlinderstichting 

Colofon 

Foto’s: Vlinderstichting 
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