
 

 

 

Vlindervoerpotje maken 

 

Meer vlinders in je tuin, wie wil dat nou niet? 
Maak een vlindervoerpotje voor vlinders waar ze lekker van suikerwater kunnen snoepen.  
 
 
Wat heb je nodig: 

• Smal en schoon glazen potje  

• 4 Touwtjes van 30 centimeter  

• Hamer en priem (of spijker)  

• Spons (of watten)  

• Eventueel versiering zoals kralen,  
schelpjes of verf.  

 
 
Zo maak je het:  

1. Haal het deksel van het potje, bewaar deze! 
2. Maak met het uiteinde van ieder touwtje een lus om de hals van 

het potje en knoop deze goed vast. Zorg dat de knopen op gelijke 
afstand van elkaar zitten. 

3. Zet het potje op zijn kop. 
Nu ga je de touwtjes kruislings knopen, zodat er een netje om het 
potje ontstaat.  
Dat doe je door om de 2 centimeter de touwtjes die naast elkaar 
zitten, aan elkaar te knopen.  

4. Bind aan de onderkant van het potje alle touwtjes aan elkaar 
samen.  

5. Als versiering kun je hier nog een paar mooie kralen of schelpjes 
aan rijgen. 
Het potje kun je versieren met een kleurig 
stippenpatroon!  

6. Hamer nu met een spijker, een gat in het deksel van de 
pot. 

7. Stop een stuk spons in het gat.  
De spons moet aan beide kanten uitsteken. 

8. Test of het potje werkt, vul het met een beetje water en   
draai de deksel er goed op.  
Lekt het? Dan moet er een dikkere spons in het gaatje. 
Wordt de spons nat, maar lekt het niet? Dan is hij 
perfect!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Vlindernectar maken: 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: Meng 8 delen water met 1 deel honing of suiker. Het is het beste om 
het water even te koken. Zo verwijder je eventuele schadelijke bacteriën voor de vlinders. 
Giet je vlindernectar in de pot en hang hem op een zonnig plekje in de tuin!  
 
Het is ook belangrijk om het bakje regelmatig goed schoon te maken, zodat er niet teveel bacteriën 
in het potje komen te zitten.  
 
 
Vlindertip: 
Sommige vlinders houden van overrijp fruit, dus als er nog fruit op de fruitschaal ligt wat er een 
beetje tegenaan zit, dan kun je dit dus prima aan de vlinders kwijt. Denk aan banaan, appel, meloen, 
peer of sinaasappel. 
 
 
Welke vlindersoorten komen er op af?  
In de webwinkel van Ark Natuurontwikkeling kun je deze mooie zoekkaart downloaden.  
www.webwinkel.ark.eu  
 
 
Meer doen voor vlinders in je tuin?  

• Vlinders houden van warme, windstille plekjes.  
Zorg voor begroeiing en beschutting in je tuin. 

• Laat brandnetels staan! De dagpauwoog legt haar eitjes op deze plant. Zo kunnen de rupsen 
bij het uitkomen meteen beginnen met eten. 

• Laat uitgebloeide planten staan, daar kunnen de vlinders in overwinteren.  

• Leg een bloemenweide aan, kies zoveel mogelijk voor biologische en inheemse planten.  
 
 
 
 
Bron: biologieplus en vlinderstichting 
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