
WINactie 

Win een vlinderidylle in jouw buurt!!
Teken hier jouw ontwerp

voor wie is het?
Iedereen mag meedoen, 
van jong tot oud!

Houd rekening met de 
volgende voorwaarden

• Locatie  
Het is een zonnige plek, 
binnen de bebouwde 
kom en in eigendom van 
de gemeente Noardeast-
Fryslân. 

• Oppervlakte  
Het is minimaal 50 m2. 

• Draagvlak  
Zorg voor draagvlak. 
Betrek omwoners en 
maak iedereen in de 
buurt enthousiast. 

• Soort planten  
Kies inheemse planten 
(soort komt van nature 
voor in het gebied) en 
past bij de grond (zie 
website voor meer info). 

• Beheer  
Wat voor beheer denk jij 
dat nodig is?

• Monitoring voor de 
toekomst  
Als de vlinderidylle er 
komt. Dan houd je bij 
hoeveel vlinders en bijen 
er langskomen.

Meer informatie over de winactie, tips en voorwaarden op www.noardeast-fryslan.nl/vlinderidylle
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Tip: Bekijk een voorbeeld op de website!



jong, oud, iedereen mag meedoen!

Vertel hier over jouw Vlinderidylle

2Meer informatie? Kijk op www.noardeast-fryslan.nl/vlinderidylle. Heb je vragen? Mail landschap@noardeast-fryslan.nl

Welke locatie heb je gekozen?

Hoe groot is het perceel?

Wie heb je betrokken en enthousiast gemaakt voor je plan?
(betrek de omwonenden, dorpsbelang/wijkvereniging) 

 
 

Welke inheemse planten heb jij uitgekozen?
(kijk voor meer informatie op de website)

 
 

Welk beheer denk je dat nodig is in de toekomst?
(de gemeente zorgt voor het beheer)  

Hoe en hoevaak ga je bijhouden hoeveel vlinders en bijen er zijn? 
(alleen of samen met anderen)

 

 

Een idylle is een plaats waar Nederlandse bloemen en kruiden groeien die verschillende soorten vlinders, maar ook andere insecten aantrekken. 
Wil je een perkje, veldje, berm of braakliggend stuk grond veranderen in een vlinderparadijs? Doe dan mee met deze actie en wellicht wordt er 
een vlinderidylle bij jou in de buurt gerealiseerd. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Lever je plan vóór 20 juni 2022 in! 
Dat kan bij de balie van het gemeentehuis 
(Koningstraat 13 in Dokkum) of via de mail 

naar landschap@noardeast-fryslan.nl.


