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Met je neus in de vlindersstruiken
T
MARIA DEL GROSSO

je neus sstruiken
‘Toen we de
gehakkelde aurelia
zagen, was dat een
juichmomentje’

Daags voor de offi-
ciële opening is de
nieuwe Vlindertuin
van de Aerden
Plaats in Oudebildt-
zijl een oase van
rust. Straks moet
het een broeinest
van activiteiten
worden.

Met je
Twee jaar wroeten in het

Bildtse slik ging aan de
openstelling vooraf. De laag-
gelegen tuin achter de Julia-

nakerk ligt tussen de bebouwing en
was een verzamelplek van afvalwa-
ter uit buurpanden en regenwater.

In oktober 2012 regende het zo erg
dat werken aan de nieuwe tuin on-
mogelijk werd, weet Kirsten Zwij-
nenburg, coördinator van de Aerden
Plaats die een archeologisch steun-
punt en expositieruimte bevat. In-
middels zijn die problemen door
middel van drainage en andere af-
voerwegen opgelost. De voormalige
moestuin achter de kerk is nu een el-
dorado voor vlinders.

In 2010 onstonden de eerste idee-

en voor de inrichting van de tuin bij
het bestuur van de in 2009 opgerich-
te Aerden Plaats. Bestuurslid en kun-
stenares Janny Vellinga kwam op het
idee lokale vlinders te lokken met
kleurrijke bloemenweelde. Henk
Pleiter, Arnica-kweker in Dwingeloo
en ontwerper van natuurtuinen
werd bij het project betrokken even-
als Heere’s Huys uit Oudebildtzijl
dat het theehuisje ontwierp.

Het theehuis is gemaakt van her-
gebruikt materiaal. Zo is de bar deels
van oude zinken dakgoten, komt de
houten vloer uit de kerk en zijn de
zwarte steunbalken gemaakt van het
rijtje elzen dat plat moest voor het
project.

Ook de muurtjes zijn van materi-
aal dat een een tweede leven heeft
gekregen. Pleiter heeft contacten

neus in d
met Drentse sloopbedrijven die nog
mooie restanten bij hem brengen.
,,De oude steentjes werden hier in
big bags afgeleverd’’, vertelt Zwij-
nenburg. Vervolgens werden de
muurtjes zo opgebouwd dat de plan-
ten voor kinderen op gezichtshoog-
te staan. ,,Ze kunnen er zo hun neus
in steken.’’

Van drie natuurmuren centraal in
de tuin is een klein amfitheater ge-
maakt met zitgedeeltes. De natuur-
muren zijn koel in de zomer en
warm in de winter. Verder is de tuin
opgebouwd uit slingerpaadjes en
zijn er zowel waardplanten aanwezig
als struiken en bloemen die rijk aan
nectar zijn. De waardplanten vor-
men het voedsel voor de rupsen, de
nectarrijke begroeiing moet de vlin-
ders van voedsel voorzien.

de vlind
Eén muur was vorig jaar al klaar

en trok de nodige vlinders. ,,Toen we
hier de gehakkelde aurelia voor het
eerst zagen, was dat wel even een
juichmomentje’’, blikt Zwijnenburg
terug. De koningslinde van Oude-
bildtzijl heeft ook een plekje in de
nieuwe tuin gekregen. Dit stuk is tot
‘koningstuintje’ uitgeroepen en be-
vat informatieborden over toepasse-
lijke vlinders: de koninginnenpage
en het oranjetipje. Ook hangt er het
kleine Koningslied van Janny Vellin-
ga.

Het is de bedoeling dat de scholen
van Oudebildtzijl hun biologieles-
sen in de tuin krijgen. ,,Het dorp
heeft er een park bij gekregen’’, stelt
Zwijnenburg. ,,Ze kunnen hier zo
binnenlopen. Je hoeft geen thee of
koffie te nuttigen.’’

linderss

Moeilijkheid is dat de tuin on-
zichtbaar is voor buitenstaanders.
De Aerden Plaats heeft daarom een
uithangbord met het woord Vlinder-
tuin aan de gevel bevestigd. Of dat
genoeg opvalt, moet nog blijken. In
ieder geval kwamen Maaike de Jager
en Sietske Meesters bij toeval in de

tuin terecht tijdens hun fietstocht
vanuit Franeker. In luie stoelen in
het gras genieten ze van een ‘Ouwe-
sylster Keekie’.

Activiteiten moeten in de toe-
komst meer bekendheid geven aan
het ,,ontspannen’’ plekje. Ook die
ontstaan ,,organisch’’, is de ervaring
van Zwijnenburg. Houtkwintet
Blaasvaak viert er op Midzomer-
avond het tienjarig bestaan, Linde
Nijland presenteert er in juli haar
nieuwe cd. Festivals, een fair, work-
shops en verhalenvertellers moeten
verder de agenda gaan vullen.

Officiële opening voor genodigden
op vrijdag 6 juni, Open Tuin voor
belangstellenden op 7, 8 en 9 juni
van 10.30 tot 16.30 uur. www.aer-
denplaats.nl
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