
 
Verslag van het Groene IDeeCafé op 17 januari 2011 

Thema: Leiden Vlinderparadijs! 
 
Aanwezigen: Anne Marie van Dam, Arjan van Duijvenboden, Marijke Langeveld, Ben van Leeuwen, Martin, Orlando 
Burleson, Shirley Tromp (verslag), Mechteld van Zon, Diona Los, Cees Los, Peter van Helsdingen, Thea Koppenaal, Bauke 
van de Lee, Alexandra Schoenmaker, Paul van Steijn, Willem van Leenhoff, Kristel Schaap, Annemarie Wilschut, Martijn 
Pennings, Leon Olsthoorn, Uka Dijkstra. 
 
Opening: Anne Marie van Dam heet de grote groep bezoekers welkom op deze bijeenkomst van het Groene IDeeCafé. 
Er zijn veel nieuwe gezichten die specifiek op dit thema lijken af te zijn gekomen. Anne Marie zal beginnen met het 
bespreken van het groene idee, waarmee zij onlangs een prijs heeft gewonnen. Arjan van Duijvenboden en Marijke 
Langeveld zullen vertellen wat de regio aan het plan gaat bijdragen. 

 
Presentatie van Anne Marie van Dam, bodemkundige met eigen adviesbureau; Over haar idee voor aanvliegroutes 
voor vlinders naar de Leidse Burcht.  
Tijdens het Life Live festival begin september 2010 won Anne Marie van Dam 5000 euro met haar idee voor 
aanvliegroutes voor vlinders naar de Leidse Burcht.  
Anne Marie laat gegevens zien, waaruit blijkt dat in Leiden buiten de Singels veel groen is, maar in de binnenstad maar 
weinig, waarvan de helft in particuliere tuinen zit.  
M.b.v. een meting van de Vlinderstichting zijn sinds 2000 in West Leiden de meeste dagvlinders geturfd. Een aantal 
bezoekers reageren slim met een kritische wetenschappelijke vraag of het mogelijk is dat in West Leiden slechts de 
meeste metingen zijn verricht. De sfeer onder de bezoekers komt zeer geïnteresseerd over, met veel kennis, alsof er 
veel biologen in de zaal zitten. 
Anne Marie benoemt verschillende soorten vlinders en brengt onderscheid aan tussen waardplanten en nectarplanten. 
Ze wil gaan bekijken welke vlinderplanten geschikt en haalbaar zijn om te planten/zaaien in de binnenstad. En hoe 
betrek je bewoners, als in de binnenstad boomspiegels, geveltuinen, achtertuinen en de Burcht de meest voor de hand 
liggende plaatsen zijn om te zaaien?  
Bezoekers tippen Anne Marie op strategisch drijvende float-lands en wilgenschepen in de grachten. Een ander idee is 
om bloembakken te hangen aan terrasboten. Iemand suggereert om maatschappelijke stages en Bureau Halt te 
betrekken in de uitvoering van het plan. Anne Marie stelt voor de vragen voor achteraf te bewaren en geeft het woord 
aan Arjan. 
 
Presentatie van Arjan van Duijvenboden, bioloog met eigen bureau op het gebied van Foto Advies Onderzoek 
omtrent aanleg van natuur; Over de vlinderlievende activiteiten van de gemeente Zoeterwoude. 
 
Kortgezegd start en eindigt Arjan zijn betoog als aanvulling op Anne Maries plan, met een pleidooi voor 
vlindervriendelijke bloemrijke bermen met betrekking van het gehele systeem, waarin vlinders voorkomen. Hij benoemt 
dat er buiten het centrum meer mogelijkheden zijn voor vlinders, maar dat de vlinderdichtheid in het weidegebied weer 
lager is. Daarnaast raadt hij aan naast bermen ook eventueel aangrenzende sloten te benutten.  
Als voorbeeld noemt Arjan het Hellepad bij Zoeterwoude. Hij is betrokken bij het  ecologisch interessanter maken van 
dit pad en de aanleg van de aangrenzende omgeving. Hij benoemt de verschillende plant- en diersoorten in het aldaar 



aanwezige ecologische systeem. In de bermen en weilanden waar bloemenzaad voor een vlinderroute gezaaid kan 
worden zijn voedselarme omstandigheden de meest goede grond voor bloemen. Vlinders houden ook van brandnetels 
en distels, maar hiervan zijn de boeren niet gediend, evenals dat bewoners van tuinen in de stad vaak bang zijn dat dit 
‘onkruid’ in hun tuin komt. Koeien vormen een eventueel obstakel voor de vlindervriendelijke bloemen; ze vertrappen 
de bloemrijke slootkant als ze gaan drinken. Boeren leggen veelal drink en ontlastingsplateaus aan opdat koeien niet 
teveel in de bloemrijke oevers  komen. Zelfs een weidevogel zou profijt hebben van een bloemrijke berm, aangezien 
jonge vogels met te korte snavels graag insecten eten uit bloemen. Arjan eindigt zijn verhaal met de intrigerende 
woorden dat alles in Nederland gemaakt is  en dus afhankelijk is van ons beheer. We houden kort pauze, waarna Marijke 
het stokje over zal nemen. 
 
Presentatie van Marijke Langeveld van de Stichting Land van Wijk en Wouden: Over de plannen en ideeën en stand van 
zaken in de (oostelijke) regio.  
Intussen is Marijke al in gesprek met de gemeenten Zoeterwoude, Rijnwoude, Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Alphen 
aan den Rijn, met de Vlinderstichting en de Stichting Landschapsbeheer Zuid Holland over mogelijkheden om vlinders 
een voedzame aanvliegroute te bezorgen. Ze benoemt het belang in Anne Maries plan van het verbinden van ecologie; 
het aan elkaar hechten van groen. Daarom is ze bezig verschillende initiatieven in de regio aan elkaar te koppelen. 
Landschapsbeheer Zuid Holland en Stichting Land van Wijk en Wouden willen bij Leader een aanvraag doen met 
verschillende gemeenten, opdat ze een subsidieregeling krijgen voor het buitengebied. Ze wil graag samenwerken, zodat 
zaaigoed, ervaringen en deskundigheid gedeeld kunnen worden en er een gezamenlijke cursus voor beheerders, PR en 
voorlichting wordt gefinancierd. 
Marijke wil de gemeente zover krijgen door o.a. samen te werken met boeren. Het publiek mengt zich gewillig met de 
vraagstukken die op tafel komen. Een van de problemen die besproken wordt, is het maken van een beheersplan op 
maat, waarbij blijkt dat alle betrokkenen het moeten begrijpen, wil het zin hebben en (na lange tijd) geld opleveren. 
Marijke wil zelf bijdragen middels het informeren en interesseren van mensen via leuke acties, persberichten en een 
gecombineerd infopaneel met insectenhotel. Haar stichting organiseert dit jaar opnieuw de Polderdag met drie 
fietstochten door Land van Wijk en Wouden. Ze zou graag samen met kinderen een insectenhotel bouwen op deze 
Polderdag. Het publiek reageert enthousiast. 
 
Vragenrondje en inventarisatie van ideeën van de bezoekers die de aanleg van vlinderroutes helpen bevorderen:   
Bijna alle bezoekers discussiëren overvloedig mee volop bruikbare ideeën.  
Een bezoeker oppert het idee van het laten adopteren van bermen en boomspiegels door bewoners langs de 
vlinderroute. Hij vertelt dat dit in Oegstgeest getolereerd wordt door de gemeente. Hij wil mensen helpen met educatie 
middels brochures en acties, zodat ze dit zelf kunnen doen. 
 
Een kritisch punt blijkt te zijn dat er elke week tweemaal markt is langs Nieuwe Rijn welke Anne Marie als vlinderroute 
wilde aandragen. Een oplossing zou zijn om gebruik te maken van de platte daken rondom de Nieuwstraat en 
welwillende bewoners een  kant en klare dakbloemenbak te schenken. Zo is er ook aandacht voor de platte daken langs 
de spoorlijn. 
 
Tuinboten adopteren op de Nieuwe Rijn is tevens een idee. Iemand oppert dat dat ook leuk is voor de 
winkeliersvereniging. 
 
In Utrecht schijnen er wijkprojecten te zijn waarin er mogelijkheden zijn een geveltuintje te laten aanleggen door een 
wijkvrijwilliger, welke men zelf moet onderhouden, zodat de buurt opgeleukt wordt. 
 
Anne Marie sluit het inhoudelijke deel van de avond af. Ze stelt de geïnteresseerde bezoekers uit de binnenstad voor 
hun adressen te geven om op de hoogte te blijven van de plannen. Tot slot wordt het knelpunt onkruid genoemd en de 
grote tanks door de binnenstad die gif spuiten met uitvoerders die slechts hun werk uitvoeren. Margje geeft aan dat we 
dit slechts kunnen blijven benoemen, opdat er oplossingen voor komen. Anne Marie stelt voor pragmatisch te zijn met 
hetgeen haalbaar is. 
Het is een avond met veel interactie. Na afloop blijven nog veel bezoekers napraten. 
 
Volgende Groene IDee Café: Op maandagavond 7 februari 2011 om 20.30 uur in Het Scheltema Complex.  


