
In het vlinderseizoen tellen we voor de Vlinder-

stichting wekelijks de soorten en aantallen dagvlin-

ders in de Vlindertuin. 

Sinds 2003 hebben we meer dan 1000 soorten 

insecten waargenomen waaronder 30 dagvlinder-

soorten zoals kleine parelmoervlinder, eikenpage, 

bruin blauwtje, keizersmantel en koninginnenpage.  

Door het jaar heen organiseren we verschillende 

publieksactiviteiten, bijvoorbeeld tijdens de Nationale  

Nachtvlindernacht.  

Ook zijn er ’s zomers eenmaal per maand speciale 

kinderactiviteiten op de woensdagmiddag.  

Andere activiteiten waarbij iedereen welkom is, zijn 

werkzaterdagen, nachtvlindertellingen en lezingen.  

Kijk voor aankondigingen in de plaatselijke bladen of 

op ivn.nl/valkenswaard-waalre onder Kom langs  

Vlindertuin Waalre.  

Voor groepen is een rondleiding op afspraak mogelijk 

(à 20 euro).  
 

 

Op een warme dag is het geweldig om te zien hoe 

vlinders, libellen en bijen af en aan vliegen. Maar ook 

als het kouder of regenachtig is, valt er genoeg te be-

leven: kikkers, salamanders, boomklevers en spech-

ten laten zich dan zien. Aan het eind van de dag 

betrap je misschien een ree of een egel die een kijkje 

komt nemen. De tuin heeft in elk seizoen iets interes-

sants te bieden en is op zijn mooist in het voorjaar en 

in de late zomer.  

 

In de Vlindertuin is van alles te ontdekken voor 

kinderen, zoals de stapelmuur met speelse insecten-

hotels, de metselmuur met een heuse egelburcht, de 

geurplanten- en fruithoek, de vijver, en het 

insectenhotel en de nectarkroeg in de siertuin.  

 
 

Vlindertuin Waalre is in 2003 aangelegd op het terrein 

van de oude gemeentekwekerij, in een bosrijke om

geving met heuveltjes en vlakbij een paar vennen.  

De tuin bestaat uit twee delen: een siertuin, en een stuk 

met Brabantse leefgebieden (biotopen). 

In de siertuin staan planten die aantrekkelijk zijn voor 

vlinders en rupsen. Er is ook een plaatsje ingeruimd 

voor een kruidentuin en een moestuin. Zo is de rups 

van de koninginnenpage te vinden op peentjes, venkel 

en dille. We kiezen voor variëteiten met enkele en soms 

kleinere bloemen. Hier kun je inspiratie opdoen om je 

eigen tuin vlindervriendelijk te maken. 

De Vlindertuin is ingericht om zoveel mogelijk soorten 

insecten te lokken. De tuin heeft daarom ook stukjes 

van verschillende leefgebieden die in Brabant voorko-

men zoals heide, moeras, ruigte en grasland. Op infor-

matieborden kun je lezen welke vlinders er voorkomen. 

De poel in de Vlindertuin is een trekpleister voor 

libellen en amfibieën. 
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De Vlindertuin ligt in het bos bij de Blokvenlaan in 

Waalre-dorp (Blokvenlaan volgen vanuit het dorp, bij 

het Vlindertuinbordje rechtsaf, ca. 150 meter het bos-

pad volgen). 

 

IVN afdeling Valkenswaard-Waalre 

Meer informatie op de website 

ivn.nl/valkenswaard-waalre  

(bij Kom langs  Vlindertuin Waalre) 

of neem contact op via e-mail 

ivnvlindertuinwaalre@outlook.com  

We beheren de Vlindertuin met een groep enthousias-

te vrijwilligers, maar we kunnen zeker nog wel wat 

versterking gebruiken.  

Lijkt het je leuk om in de buitenlucht bezig te zijn, 

geef je dan op voor bijvoorbeeld: 

 tuinonderhoud  

 monitoren van dagvlinders (6x per jaar) 

 begeleiding kinderactiviteiten op woensdagmiddag 

 

We kunnen het van harte aanbevelen: werken in een 

prachtige natuurtuin met een gezellige groep vrij

willigers. En je leert veel over planten en dieren. 

Het vlinderseizoen loopt van 1 april tot en met  

1 oktober. De tuin is altijd geopend en gratis 

toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. 

Onze vrijwilligers zijn meestal in de tuin op dins-

dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  
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