Jo van Dun

Openingstijden
De tuin is vrij toegankelijk en doorlopend te
bezoeken. Op maandagochtend wordt er van
9.00-12.00 door een groep vrijwilligers in de tuin
gewerkt.
U bent altijd welkom in de tuin, ook voor advies
over planten, vlinders en andere insecten.
Op afspraak kan de tuin onder leiding van een
gids bezocht worden.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
Verenigingsgebouw D’n Aard
Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
https://www.ivn.nl/vev
ivn.vev@gmail.com

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud
beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat
doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten
en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd
centraal.

vlinder/insectentuin

Een korte beschrijving

Waardplanten

Publieksactiviteiten

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem heeft rond het
gebouw sinds 1997 een vlinder/insectentuin, die
wordt onderhouden door een groep vrijwilligers.
De tuin wordt gebruikt voor vele educatieve
doelen: cursussen, scholenprojecten en
publieksactiviteiten. Naast vlinders zijn er tal van
andere insecten, die in deze tuin een woongebied
vinden, zich voortplanten en/of overwinteren.
Vlinders hebben linten van begroeiing in het
landschap nodig waarlangs ze zich kunnen
voortbewegen, o.a. om voedsel of een partner
te vinden. De linten in het landschap voor vlinders kunnen ook tuinen zijn, waarin geschikte
planten staan voor de voorbijkomende vlinders.
Ook in dit proces speelt de vlinder/insectentuin
een rol.

Dit zijn planten waar vlinders eitjes op afzetten en
waar rupsen van eten.

Elk jaar is er een open dag op een
zondagmiddag in de zomer.

Steen er uit, plant er in

Winterheide
Sneeuwbal
Judaspenning
Lavendel
Vlinderstruik

Vogels, vlinders en andere insecten zoeken
voedsel en beschutting. Dat vinden ze NIET in
een tuin vol verharding. Bovendien houden we
water liefst vast waar het valt. Planten groeien
beter en het riool wordt ontlast.

Bijvoorbeeld
Look zonder look
Brandnetel
Venkel
Jakobskruiskruid

Oranjetipje
Dagpauwoog
Koninginnepage
Jakobsvlinder

Voer voor vlinders
Een goede insectentuin bloeit in verschillende
seizoenen en biedt nectar van de lente tot de herfst
aan vlinders, bijen en andere insecten. Met de
volgende planten – in volgorde van bloeitijd - lukt dat:
IJzerhard
Koninginnenkruid
Hemelsleutel
Herfstaster
Klimop

Er is jaarlijks een avond over nachtvlinders in
augustus of september (landelijke activiteit).

