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Inleiding: Netwerk Bloeiend Landschap 
 

Bloeiend landschap? 
Bijen, hommels, vlinders en aanverwanten zijn onvervangbaar. Als bloem-

bestuivers zorgen zij voor de diversiteit van planten en dieren. Maar waar vinden 
deze insecten tegenwoordig nog hun voedsel? Op velden en weilanden, in de 

openbare ruimte en in tuinen zijn steeds minder bloemen te vinden. 

Wij willen daar verandering in brengen; help mee!  

Ons cultuurlandschap zal weer bloeien – ook voor ons mensen! 

Taken 

Het Netwerk Bloeiend Landschap stelt zich de volgende taken: 

• Overzicht maken van bestaande concepten om opnieuw in de 

bestaansvoorwaarden te voorzien van honingbijen, wilde bijen en alle 
andere nectar en stuifmeel zoekende insecten  

• In samenwerking met landbouwers, natuurbeschermers, adviseurs, 
consumenten, tuinders, imkers, wetenschappers en landschapsarchitecten 

nieuwe, insectvriendelijke beheers concepten ontwikkelen 
• Modelprojecten initiëren en subsidies daarvoor aanvragen  

• De dialoog met alle betrokken belangengroepen zoeken om een brede 
omzetting van geschikte concepten mogelijk te maken 

• Met politieke partijen en landbouwinstanties in gesprek gaan om de 

toekenning van landbouwsubsidies overeenkomstig te sturen 
• Het grote publiek sensibiliseren 

• Vormgeven aan een bloeiend landschap waarin mensen en dieren zich weer 
lekker kunnen voelen 

Initiatiefnemer  
Het “Netwerk Bloeiend Landschap” is één van de initiatieven van de BD-

imkerbeweging ten behoeve van bijen, mensen en natuur. Deze informele 
vereniging ontwikkelt vanuit tientallen jaren ervaring met het BD-imkeren 

concepten voor imkeren uitgaande van de honingbijen zelf. In onderzoeks-
projecten, publicaties en landelijke bijeenkomsten stellen de imkers zich actuele 

vragen omtrent het begeleiden van de honingbijen. Bovendien zorgen zij voor een 
politiek-maatschappelijk debat over de toekomst van het bijenhouden en 

duurzaam handelen. BD-imkers zijn een voorstander van het samenwerken met 
de Nederlandse imkerverenigingen en wetenschappelijke instituten ten behoeve 

van de honingbijen. De imkerbeweging heeft verschillende projecten voor de bijen 
(mede) geïnitieerd en vormgegeven, zoals imkercursussen waarbij uitgegaan 

wordt van de honingbijen zelf en de introductie in Nederland van chemievrij 
geteelde bloembollen door SKAL-gecertificeerde bloembollentelers. 
 

Wij vragen u dit netwerk te steunen! Dan kunnen we nog veel meer voor bijen, 
mens en natuur in beweging brengen.  
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Hoe kan ik een Netwerkgroep opzetten? 
 

Ik ben overtuigd van de ideeën en concepten van Bloeiend Landschap, maar ik wil 
méér in beweging zetten, in plaats van 'alleen' mijn eigen tuin insectvriendelijk in 

te richten. Als enkeling zit je algauw tegen de grens van je capaciteiten – als je 
dan maar een paar extra helpende handen en hoofden zou hebben! Maar hoe begin 

ik eraan, wat kan ik doen? 

Algemene tips: 

          Hoe? 
- Neem niet te veel hooi op uw vork. Begin met iets kleins (bijvoorbeeld 

een vluchtheuvel). 
- Zoek gelijkgezinden. Bouw ter plaatse een netwerk op om uw maatregelen 

om te zetten (bijvoorbeeld tuindersvereniging, natuurbescherming). Door 
regelmatige groepsbijeenkomsten (iedere maand of eens in de twee 

maanden) worden de gemeenschappelijke inspanningen versterkt en 
gecoördineerd. 

- Lokale ondernemers steunen graag acties in hun eigen woonplaats; of 
vraag bij de gemeente na of er subsidies beschikbaar zijn (bijvoorbeeld van 

de EU, van het Rijk). 
- Zoek het gesprek met verantwoordelijken (zoals burgemeester, leden 

van het college van B&W, plantsoendienst, chef gemeentewerken, 

landbouwers). Soms zal het nodig zijn uw idee onvermoeibaar te 
promoten. Bied eventueel aan zelf verantwoordelijkheid of 

werkzaamheden op u te nemen. 
- Blijf bij gesprekken en onderhandelingen vriendelijk en flexibel. Laat de 

gesprekspartner alternatieven voorstellen als uw idee niet realiseerbaar is. 
- Volg uw ideeën langdurig op. Kom er regelmatig – ongeveer om de 2 

maanden – op terug en geef de betrokken personen vooral positief 
feedback. 

- Begeleidende pr-activiteiten zijn heel belangrijk. Door een informatie-
bord kunnen wandelaars worden voorgelicht. Door een krantenartikel 

met foto wordt de hele gemeente geïnformeerd. 
- Geef de aanzet tot een openbare lezing over het onderwerp samen met 

de verantwoordelijken. 
- Zoek contact met: 

www.bijenhelpdesk.nl , www.knnv.nl, www.vlindererbij.nl ,  
www.honeyhighway.nl, www.biodivers.nl of nodig een plaatselijke  

natuurkenner uit. 

          Waar en Wat? 
- Voor de inzaai van bloemenmengsels is het handig om met kleinere 

oppervlakten dicht bij wegen te beginnen, zoals een rotonde of een 
vluchtheuvel. 

- Op plekken waar bij werkzaamheden grond wordt verplaatst, bestaat 
vaak de mogelijkheid om bloemenmengsels in te brengen. Tijdelijk 

braakliggende terreinen (zoals bouwterrein, industriegebied) zijn er in 
iedere stad of gemeente. Zelfs als een terrein slechts gedurende één zomer 

onbenut blijft, kan het voor bijen worden gebruikt. 

http://www.bijenhelpdesk.nl/
http://www.knnv.nl/
http://www.vlindererbij.nl/
http://www.honeyhighway.nl/
http://www.biodivers.nl/
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- Stel aan de chef van de plantsoendienst voor om randstroken langs 

straten of wegbermen gefaseerd te maaien. Niet alles moet iedere keer 
worden meegenomen. Wijs met name op randstroken aan de buitenkant 

van bochten, aangezien daar niet speciaal op een goed zicht in verband 
met verkeersveiligheid gelet hoeft te worden. 

- Landbouwers hebben vaak ongebruikte plekken, hoeken enzovoorts, die 
heel geschikt zijn om er te experimenteren. Hang niet de schoolmeester uit; 

probeer de landbouwer als partner erbij te betrekken.                                              
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Wegen tot een bloeiend landschap 
Door Utto Baumgartner & Holger Loritz 

1. Betekenis en situatie van de bloem bezoekende insecten 

Bloem bezoekende insecten zoals honingbijen, wilde bijen, vliegen, wespen, 
vlinders en kevers vervullen een belangrijke functie in het ecosysteem. Ze 

bestuiven op hun zoektocht naar voedsel de bezochte planten. Ongeveer 80 % 
van de inheemse bloeiende planten zijn aangewezen op kruisbestuiving door 

insecten. Van deze activiteit hangen een aantal zaken af die voor ons mensen van 
levensbelang zijn, zoals de rechtstreekse verzorging met levensmiddelen, bodem- 

en hoogwaterbescherming, maar ook het behoud van de genetische diversiteit bij 
de wilde verwanten van onze cultuurgewassen. 

De half-gedomesticeerde honingbijen nemen hiervan een wisselend aandeel voor 
hun rekening, afhankelijk van het type landschap. In gebieden met intensieve 

fruitteelt bedraagt dit tot 80 %, in een veelzijdig, intact cultuurlandschap ongeveer 
5 %. Wilde bijen, vliegen, wespen en andere insecten zorgen voor de rest – in de 

meeste gebieden dus het overwegende deel van de bestuiving. Een gebrek aan 
bloembestuivers leidt bij enkele van onze cultuurgewassen, bijvoorbeeld fruit, 
koolzaad of zonnebloemen, tot duidelijk lagere opbrengsten en kwaliteitsverlies. 

Vanuit ecologisch oogpunt is de bestuiving van wilde planten echter veel 
belangrijker dan die van de cultuurgewassen. De diversiteit aan wilde kruiden kan 

alleen behouden blijven als ook onder ongunstige weersomstandigheden de 
bestuiving gewaarborgd is, dus als de dichtheid van de bloem bezoekende insecten 

hoog genoeg is. Wanneer geen of te weinig bestuivers aanwezig zijn, kan de 
vitaliteit van lokale plantenpopulaties afnemen en kunnen soorten plaatselijk 

verdwijnen. Daarom moet de plaatselijke achteruitgang van de biodiversiteit in de 
plantenwereld ook met het verdwijnen van de bestuivers in verband worden 

gebracht, en omgekeerd. Want veel bestuivende insecten zijn in hoge mate 
gespecialiseerd op enkele plantensoorten of groepen van soorten. Naast de 

eigenlijke bestuiving en zaadvorming is de uitkruising door de bloembezoekers 
belangrijk, waardoor genetische verarming van lokale populaties wordt 

voorkomen. Bovendien dienen de bloem bezoekende insecten als voedselbasis 
voor insectenetende vogels en zoogdieren. 

  
De leefomstandigheden van de bloem bestuivende insecten zijn in de laatste 

decennia dramatisch verslechterd. De honingbij is door de nauwe band met de 
mens onze beste indicator voor de toestand van de bloembestuivers. De 
gigantische bijenverliezen in de winter van 2002/2003 maakten deze toestand 

overduidelijk zichtbaar. In Duitsland stierven ca. 30 % van de honingbijenvolken 
(meer dan 300.000), in vele regio’s overleefde 50 tot 80 % van de honingbijen de 

winter niet. De imkers moeten een dergelijke sterfte van bijen vrijwel ieder jaar in 
de ene of de andere regio met lede ogen aanzien, zonder er rechtstreeks invloed 

op uit te kunnen oefenen. De inkrimping van de voedselbronnen van de bijen, dus 
de achteruitgang van de nectar en stuifmeel leverende planten, is een van de 

belangrijkste oorzaken. Daarnaast krijgen de honingbijen steeds meer problemen 
met ziekten en parasieten. 

Voor de wilde bestuivers ziet de situatie er nog dramatischer uit. Volgens de 
Entomofauna Germanica telt Duitsland ca. 550 wilde bijensoorten (Dathe et al. 

2001), die we hier bij wijze van voorbeeld nader willen bekijken. Op de Rode Lijst 
van bedreigde diersoorten in Duitsland (Westrich et al. 2008) zijn van de daar 

genoemde 555 soorten 38 als uitgestorven aangemerkt. In totaal zijn op de Rode 
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Lijst 289 soorten (= 52 %) in de categorieën van bedreigde soorten opgenomen. 

Nog eens 37 soorten zijn als kwetsbaar aangemerkt (soorten met een merkbare 
teruggang, maar nog niet met uitsterven bedreigd). Dit betekent dat nog slechts 

206 soorten oftewel 37 % als niet bedreigd en van hun voortbestaan verzekerd 
worden beschouwd. Bij de wilde bijen is naast een gebrekkig voedselaanbod ook 

het verdwijnen van nestmogelijkheden verantwoordelijk voor de teruggang van de 
soorten. Bij de dagvlinders, een groep bestuivers waar we iets meer over weten, 

is eveneens de helft van de 192 in Duitsland voorkomende soorten bedreigd. Op 
regionaal niveau zijn talrijke soorten echter al uitgestorven; bijvoorbeeld in het 

Paltsisch gedeelte van de Bovenrijnse Laagvlakte zijn in de laatste 50 jaar 42 van 
de 95 soorten die er vroeger voorkwamen, uitgestorven of verdwenen – een verlies 

van 44 %! (Rennwald et al. 2007). Ten aanzien van vele andere groepen 
bestuivers kan geen gefundeerde beoordeling van de toestand van de populaties 

worden gegeven omdat we gewoonweg niets of slechts zeer weinig erover weten.  
De bedreiging en de wederzijdse afhankelijkheid van bloeiende planten en hun 

bestuivers komt naar voren uit een Brits-Nederlands onderzoek dat in 2006 in het 
gerenommeerde vaktijdschrift Science werd gepubliceerd (Biesmeijer et al. 2006). 
De wetenschappers komen tot de conclusie dat tegelijkertijd zowel de diversiteit 

aan bijensoorten als ook de diversiteit van de door hen bestoven bloeiende planten 
in de laatste 25 jaar duidelijk zijn achteruitgegaan. In bijna 80 % van de 

onderzochte leefgebieden is de verscheidenheid aan bijen afgenomen. In Groot-
Brittannië is 70 % van de van insecten afhankelijke wilde planten achteruitgegaan, 

en in Nederland werd een duidelijke teruggang bij met name van wilde bijen 
afhankelijke planten vastgesteld. In hoeverre de respectieve groepen van soorten 

elkaar wederzijds beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn, kon in het onderzoek 
niet worden aangetoond. Dat de effecten met elkaar in verband staan, is echter 

zeer waarschijnlijk. 
Mocht een dergelijke teruggang van soorten planten en bestuivers ook op andere 

plaatsen worden bevestigd, dreigt het verlies van belangrijke diensten die de 
bestuivende insecten in onze ecosystemen vervullen en die we tot nu toe als 

vanzelfsprekend hebben aanvaard. Voor Duitsland en andere landen bestaan 
echter helemaal geen vergelijkbare gegevens, waaruit duidelijk blijkt hoe weinig 

waarde tot nu toe aan de bestuiving en de bestuivers werd gehecht.  

2. Veranderingen in het cultuurlandschap 

De landbouw geeft in grote mate vorm aan onze landschappen en heeft door de 
eeuwen heen een soortenrijk en bloeiend cultuurlandschap voortgebracht. Deze 
landschappen zijn een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. De nog 

steeds voortdurende ontwikkelingen van de laatste decennia leiden echter tot een 
verarming van de flora en een steeds krapper wordend voedselaanbod voor bloem 

bezoekende insecten. De landbouwgronden kunnen tegenwoordig onze insecten 
niet meer voeden. 

Terwijl er in de lente in veel gebieden een rijk aanbod beschikbaar is, stort de 
voedselverzorging van de bloem bezoekende insecten eind mei/begin juni over het 

algemeen plotseling in. Van de cultuurgewassen zijn als nectar- en 
stuifmeelleveranciers alleen nog, tot bepaalde streken beperkt, koolzaad en fruit 

overgebleven. Zelfs de tot enkele jaren geleden attractieve zonnebloem biedt met 
de moderne, voor een hoge opbrengst gekweekte soorten meestal nog maar zeer 

geringe hoeveelheden nectar en stuifmeel. 
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Tot het midden van de twintigste eeuw verzamelden de honingbijen grote 

hoeveelheden honing van wilde kruiden, hoofdzakelijk in de graanvelden. Zo 
beschrijft de imker-auteur Julius Paschke (1937) dat het grootste deel van zijn 

honingoogst uit graanvelden afkomstig is, met name van korenbloem en 
knopherik. Inmiddels is in de gangbare akkerbouw de begeleidende flora bijna 

volledig uitgeroeid; vaak is zelfs het zaadreservoir in de bodem in hoge mate 
uitgeput. Maar ook op biologisch beheerde akkergronden zijn er in de regel door 

de steeds efficiëntere onkruidregulering nauwelijks nog bloeiende wilde 
akkerkruiden aan te treffen. Plantennamen zoals wilde ridderspoor, naaldenkervel, 

kromhals, bolderik en korenbloem zijn uit ons spraakgebruik verdwenen. De 
gehele flora aan wilde kruiden ondervindt de gevolgen van de problemen die 

enkele 'schadelijke soorten' zoals de akkerdistel in de teelt veroorzaken. Ook 
potentieel bloemrijke mengsels voor braaklegging en voederbouw worden meestal 

meerdere keren per jaar gemaaid of gemulcht; de bloeiende planten (bijvoorbeeld 
klaversoorten) komen daardoor niet of slechts kortstondig tot bloei. 

Bovendien vormt het gebruik van pesticiden een bijkomende belasting voor de 
bloembezoekers. Zelfs stoffen die als onschadelijk voor bijen uit de tests zijn 
gekomen, kunnen in combinaties van actieve stoffen tot aanzienlijke bijenschade 

leiden. Daarop wijst ook de publicatie "Bienenvergiftungen" van het bijeninstituut 
in Liebefeld in Zwitserland (Charrière et al. 1999). In de toelatingsprocedure wordt 

alleen de werking op honingbijen onderzocht. De werkingen op wilde bijen, 
vlinders en andere bloem bestuivers zijn nauwelijks bekend.  

 
Tot enkele jaren terug boden tenminste graslanden een weliswaar geringe, maar 

constante verzorging met stuifmeel en nectar. Door de toenemende intensivering 
van het graslandbeheer is ook van dit potentieel inmiddels weinig meer over. Het 

vroege en frequente maaien gebeurt in de regel voor de bloei, zodat – afgezien 
van de paardenbloem, waarvan de bloei in de voedselrijke lenteperiode valt – ook 

in het grasland geen noemenswaardig voedselaanbod meer beschikbaar is. Op 
gangbaar beheerd grasland vormen zuivere grasbestanden de hoofdmoot. Kruiden 

zijn in de regel niet gewenst en worden door frequent maaien en sterke bemesting 
grotendeels verdrongen.  

Ook soortenrijker grasland in de biologische landbouw komt door intensief gebruik 
en rijke bemesting meestal niet meer tot bloei. Wat de kwaliteit hiervan voor bloem 

bezoekende insecten betreft, kan inmiddels alleen nog een gradueel verschil met 
gangbaar beheerde gronden worden vastgesteld.  
Het technisch vermogen om grote oppervlaktes tegelijk te bewerken, maakt het 

bovendien mogelijk om binnen de kortste tijd een hele streek te maaien. Dit leidt 
tot een plotselinge instorting van de voedselvoorziening van de insecten. Duitse 

jagers spreken in dit verband over een 'oogstshock' voor het wild – en hetzelfde 
geldt voor de bloembestuivers. Bovendien worden door één keer maaien in een 

bloeiend bestand tijdens de vliegtijd van de bijen en hommels, afhankelijk van de 
maaitechniek en het tijdstip waarop gemaaid wordt, tot 90.000 bijen per hectare 

vernietigd, wat overeenkomt met drie bijenvolken (Fluri et al. 2000: 
Bienenverluste beim Mähen mit Rotationsmähwerken). 

 
Oorspronkelijk bood de fruitteelt ideale leefruimtes voor insecten. Tegenwoordig 

bedreigt ook daar het intensief gebruik van pesticiden en soms van antibiotica 
(streptomycine tegen bacterievuur) de insectenpopulaties en de kwaliteit van de 

bijenproducten in de fruitteeltgebieden. Door de manier van beheer zien imkers 
zich steeds vaker gedwongen met hun bijenvolken weg te trekken. Ook in 

biologisch beheerde boomgaarden is het ideaalbeeld van een gemengde teelt met 
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bloeiende kruiden en hagen, zoals het in de voorstelling van de consument leeft, 

in de praktijk zelden aan te treffen. In de fruitteelt is een beheerssysteem in zwang 
dat niet voldoende zorg draagt voor zijn eigen basis: de diversiteit van de bloem 

bestuivende insecten – want ongeveer 90 % van de fruitboomsoorten kunnen niet 
zonder kruisbestuiving. De fruitteelt blijkt zodoende tegenwoordig niet duurzaam 

(Föko 2007). 
Zo hebben we nu de paradoxale situatie dat de verzorging van honingbijen en hun 

wilde verwanten in steden en woongebieden duidelijk beter is dan in ons 
zogenaamd cultuurlandschap.  

 
Maar ook hier, op privéterreinen en in de openbare ruimte, bestaat een groot 

potentieel aan veranderingsmogelijkheden waardoor het voedselaanbod voor 
bloem bezoekende insecten verbeterd en onze directe leefomgeving verfraaid kan 

worden. In particuliere tuinen is het kort gemaaide gazons en makkelijk te 
onderhouden vaste planten en heesters wat de klok slaat; slechts bij uitzondering 

zie je nog bloeiende boerentuinen met inheemse bloeiende planten, fruitbomen en 
bessenstruiken. Ook in de openbare ruimte overheerst het intensief verzorgde 
'openbaar groen' zonder bloeiende planten. Zo heb je bijvoorbeeld de verschillende 

keren per jaar gemulchte 'groenstroken' langs de straten. Als er al ergens 
bloeiende planten staan, is dit vaak een weelde aan dure bloemen, van ecologisch 

'dode' hybride rassen, die geen stuifmeel of nectar meer kunnen afgeven. 

3. Netwerk Bloeiend Landschap 

De hachelijke situatie van de bloem bezoekende insecten en de bijensterfte in 
2002/2003 leidden in 2003 tot de oprichting van het Duitse "Netzwerk Blühende 

Landschaft" onder verantwoordelijkheid van de vereniging Mellifera e.V. In 
Nederland werd de Stichting “Imkers voor Immen” opgericht, een initiatief van 

de BD-imkerbeweging. Zie: www.hetbijenfonds.nl  
Het netwerk heeft zich tot doel gesteld het voedselaanbod voor de bloem 

bestuivende insecten te verbeteren en hun levensbehoeften duurzaam te 
waarborgen. Om dit doel te bereiken, worden insectvriendelijke concepten 

verzameld en ontwikkeld, modelprojecten geïnitieerd en wordt de dialoog 
gezocht met alle betrokken belangengroepen en vertegenwoordigers uit politiek 

en bestuur. Daarnaast wil het netwerk het grote publiek sensibiliseren en 
motiveren. 

4. Mogelijkheden ter verbetering van de voedselvoorziening in de 
    landbouw 
Het doel moet zijn gedurende de hele vegetatieperiode een continue verzorging 

van de bloem bezoekende insecten met stuifmeel en nectar te waarborgen. 
Hiervoor moet van een hele bandbreedte aan mogelijkheden in de landbouw 

gebruik worden gemaakt. Aangezien het voedselaanbod tot midden/eind mei in de 
regel voldoende is, zijn de maatregelen van het Netwerk Bloeiend Landschap erop 

toegespitst de beschikbaarheid van bloemen vanaf begin juni tot eind oktober te 
verbeteren. Daarna is ook de ontwikkelingscyclus van de in kolonie levende 

honingbijen, hommels en wespen afgesloten; voedselbronnen worden dan 
nauwelijks meer gebruikt.  

http://www.hetbijenfonds.nl/
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4.1 Akkerbouw 

In de akkerbouw bestaan talrijke mogelijkheden om de voedselverzorging van de 
bloembezoekers effectief te verbeteren, van eenvoudige variaties op het 

gebruikelijke beheer tot de beschikbaarstelling van terreinen voor het inzaaien van 
speciale mengsels voor insectenweides. Hieronder worden als voorbeelden een 

aantal beproefde concepten vermeld, die in de volgende infobladen uitgebreid 
worden beschreven. Deze concepten kunnen ook in verschillende gespecialiseerde 

teelten, zoals in de wijnbouw, worden toegepast. 

Tussenteelten 

De inzaai van tussenteelten is een van de effectiefste methoden voor de 
verbetering van het voedselaanbod voor bloembezoekers, die tegelijkertijd relatief 

weinig extra kosten met zich meebrengt. Het landbouwbedrijf profiteert ervan door 
een verhoogde bodemvruchtbaarheid, en tegelijkertijd ontstaan waardevolle 

leefruimtes voor bloembezoekers en wilde dieren, die in de tussenteelten voedsel, 
bescherming en in de winter schuilplaatsen vinden, mits het tussengewas in de 

herfst niet wordt ingewerkt.  

Bloemstroken 
Een bijkomend voedselaanbod voor bloembezoekers kan het makkelijkst op 

plekken worden gerealiseerd waar landbouwgronden weliswaar worden bewerkt, 
maar waar het economisch rendement relatief laag is. Dit is het geval in alle 

randstructuren in de akkerbouw, zoals akkerranden, wendakkers, irrigatiestroken, 
rooipaden en andere 'minderwaardige' terreindelen. Door op deze plaatsen 

bloemenmengsels voor insectenweides in te zaaien kan met weinig extra middelen 
leefruimte voor bloem bezoekende insecten, vogels en wild worden gecreëerd. Ook 

een onderverdeling van grote oppervlaktes door bloemstroken is natuurlijk een 
verrijking voor insecten en mensen! 

Ondergewassen 
Ondergewassen kunnen in het landbouwbedrijf heel verschillende taken vervullen: 

Bij een vroege inzaai kunnen ze onkruid onderdrukken. Door een snelle 
bodembedekking gaan ze waterverlies en bodemerosie tegen. Door de boven- en 

ondergrondse vorming van biomassa bevorderen ze het bodemleven en de 
humusopbouw. Een doelgerichte inzaai van wilde akkerkruiden onder het graan 

kan bovendien positieve wisselwerkingen met het graan in gang zetten (Niemann 
1998). Ondergewassen zorgen juist in de drachtarme periode in juni en juli voor 

een voedselaanbod voor insecten, voordat in augustus de tussenteelten weer 
nectar en stuifmeel leveren (Schlooss 2004). Bij de oogst van de hoofdteelt zijn 
de tussengewassen eveneens gerijpt en droog (korenbloem, bolderik, huttentut), 

of ze zijn nog zo laag (klavergras) dat ze bij het dorsen geen noemenswaardige 
problemen veroorzaken. Na de graanoogst levert bijvoorbeeld klavergras als 

ondergewas zeer snel voedsel- of groenbemestingsmassa. 

Natuurlijke 'ondergewassen' – wilde akkerkruiden 

Wat hierboven is gezegd, is ook op vele – vaak als 'onkruid' aangeduide – wilde 
akkerkruiden van toepassing. Afgezien van enkele probleemkruiden, zoals 

kleefkruid, windhalm of akkerdistel, richten met name in de graanbouw de meeste 
wilde kruiden geen schade aan. Integendeel, ze vormen de voedselbasis voor de 

nuttige insecten die de veldvruchten beschermen of verbeteren de eigenschappen 
van de bodem. Met hun overdadige bloei bieden wilde akkerkruiden in het 

bijzonder in de drachtarme zomerperiode voedsel voor insecten en kleurrijke 
akkers voor de mensen. Hier schuilt ook een grote kans voor de telers zich voor 



Bloeiend Landschap BD-imkers 12 

natuurbescherming in te zetten en hun reputatie bij het publiek te verbeteren, 

want de bescherming en instandhouding van de inheemse flora aan wilde 
akkerkruiden is de koningsklasse van de natuurbescherming in de akkerbouw. Een 

akker waar zeldzame soorten in voorkomen, zoals naaldenkervel, ridderspoor, 
adonis of korensla, is ook een cultureel erfgoed waar je met recht trots op mag 

zijn. De landbouwers zijn de enigen die met een beetje moed en experimen-
teervreugde deze opgave van behoud van biodiversiteit in de akkerbouw op zich 

kunnen nemen. 

Mengteelt  

Mengteelt in de vorm van de traditionele klavergrasmengsels is in de voederbouw 
bekend. Deze mengsels bestaan vaak uit niet meer dan rode en witte klaver, 

luzerne, raaigras, zwenkgras en nog een of twee andere grassoorten. Ter 
bevordering van de bijen- en insectenwereld is het hier echter, net zoals bij de 

teelt van tussen- of ondergewassen, belangrijk om naar een zo groot mogelijke 
verscheidenheid aan bloeiende soorten in het mengsel te streven om een groot 

aantal bestuivers aan te trekken. Verder is een lange totale bloeiduur noodzakelijk 
om de insecten ononderbroken en in voldoende mate van voedselbronnen te 
voorzien.  

Minder bekend is mengteelt in de vorm van mengsels van granen en leguminosen. 
Deze vorm van mengteelt heeft voor het landbouwbedrijf gelijksoortige voordelen 

als die in de voederbouw. Ook voor mengsels van granen en leguminosen geldt 
met betrekking tot de insectvriendelijkheid: hoe groter de verscheidenheid, en 

vooral hoe hoger het aandeel aan bloeiende planten in het mengsel, des te beter 
voor de insectenwereld. 

4.2 Grasland 
Kleurrijk bloeiende graslanden waren tot enkele decennia geleden de 

hoofdvoedselbron voor bloem bezoekende insecten zoals bijen, hommels, vlinders 
en aanverwanten. Het verdwijnen van de wilde akkerkruiden konden de bloem-

bestuivers deels compenseren door op weidebloemen te vliegen. Een steeds 
intensiever en frequenter gebruik van het grasland geeft echter de meeste 

bloeiende planten niet meer de kans om tot bloei te komen. Aangezien 
tegenwoordig al begin mei voor het eerst wordt gemaaid, dus veel vroeger dan 

nog maar enkele decennia geleden, stort de voedselverzorging van vele insecten 
in hele gebieden binnen enkele dagen in; de meeste kruidachtigen komen niet 

meer tot bloei. Ook later in het jaar bieden de weilanden nauwelijks nog voedsel. 
Toch zijn er ook op grasland mogelijkheden om de situatie van de bloembezoekers 
te verbeteren zonder er als boer economisch op achteruit te gaan.  

Gedifferentieerd gebruik 
Het gebruik van grasland moet aan de lokale omstandigheden zijn aangepast. 

Gronden met een geringe opbrengst moeten minder worden bemest en niet zo 
vaak gemaaid als percelen met een hoge opbrengst. Bij een maai-interval van 

duidelijk meer dan zes weken komen kruiden tot bloei en deels ook in het zaad, 
wat bij een hogere maaifrequentie niet mogelijk is. Zo tonen graslanden die twee 

tot drie keer worden gemaaid, de grootste verscheidenheid aan bloemen. Op 
grasland dat vijf keer of vaker wordt gemaaid, vind je behalve paardenbloemen 

en misschien in de herfst witte klaver nauwelijks nectar en stuifmeel leverende 
planten. 
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Randstroken van graslandpercelen 

Een zeer effectieve methode om voor bloembezoekers en kleine gewervelden het 
overleven te vergemakkelijken, is het laten staan van randstroken over enkele 

meters breedte. Als de randen van de percelen om en om slechts iedere tweede 
keer worden gemaaid, kan de plotselinge instorting van de voedselverzorging 

worden verzacht. Perceelranden dragen op deze wijze bij tot het veiligstellen van 
de leefruimte en de verbinding tussen biotopen. 

Gefaseerd maaien 
Voor de bloembezoekers zou het het beste zijn om zoals vanouds gefaseerd te 

maaien, waardoor bovendien pieken in het werk worden afgezwakt en voor 
verscheidene diersoorten en -groepen aangepaste voederkwaliteiten geboden 

kunnen worden. Als niet alle percelen op hetzelfde tijdstip worden gemaaid, blijven 
altijd schuilplaatsen en voedselaanbod behouden.  

Weilanden 
Weidegronden vertonen in de regel een grotere soortenrijkdom dan intensief 

gebruikt grasland. Ook hier is uiteraard op minder intensief gebruikte terreinen de 
diversiteit groter. Vaste omheiningen zijn voor bloembezoekers waardevol, 
aangezien ze altijd met een nauwelijks gebruikte groenstrook zijn verbonden. 

Hooiwinning 
Grasland dat voor hooiwinning wordt gebruikt, wordt duidelijk later en minder vaak 

gemaaid dan percelen die voor kuilgraswinning zijn bestemd. Hierdoor is een 
grotere diversiteit mogelijk, en kruiden komen tot bloei en staan voor de bloem 

bezoekende insecten als voedsel ter beschikking. Dit maakt dat hooilanden in de 
regel duidelijk waardevoller zijn dan intensief gebruikte kuilgraslanden. Deze 

hooilanden zijn bij uitstek geschikt voor de winning van natuurmengsels voor 
nieuwe inzaai van soortenrijk grasland. 

Insectvriendelijk maaien 
De landbouwer draagt een grote verantwoordelijkheid bij het maaien van grasland 

en voedermengsels en bij het mulchen van braakland. Een onderzoek van het 
Zwitserse Zentrum für Bienenforschung in Liebefeld kwam in verschillende 

varianten tot een cijfer van tot 90.000 gedode bijen per hectare, wat overeenkomt 
met drie bijenvolken. Naast het tijdstip van het maaien is de maaitechniek in hoge 

mate bepalend voor de omvang van de verliezen.  

4.3 Woeste, 'onbruikbare' grond 

De landbouw geeft ook vorm aan het landschap dat de graslanden, weiden en 
akkers omringt en niet voor landbouwdoeleinden gebruikt kan worden. Iedere 
hoek van een landschap die niet geploegd, gemaaid of regelmatig onderhouden 

wordt, kan leefruimte voor bloembezoekers zijn. Een berm of een akkerrand, 
vochtige plaatsen of droog grasland, ruigtes en heggen bieden een 

verscheidenheid aan bloeiende planten en voorzien bijen, hommels en 
aanverwanten van april tot oktober van stuifmeel en nectar. Zodoende is 

'onbruikbare' grond vaak de waardevolste leefruimte.  
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5. Verbetering van het voedselaanbod 

Mogelijkheden ter verbetering van het voedselaanbod voor bloembezoekers in de 
openbare ruimte en op privéterrein. 

5.1 Tuinen 
Zowel in siertuinen als in moestuinen en ook in de beroepstuinbouw kan door een 

zinvolle planning, vormgeving en vruchtwisseling gedurende de hele 
vegetatieperiode een veelzijdig voedselaanbod voor bloembezoekers worden 

geschapen.  
 

Siertuinen zijn qua vormgeving uiterst verschillend. Van een vlakte bedekt met 
grind of kiezelstenen of een eenheidsgazon met dwergconiferen tot een bed met 

bloeiende vaste planten aan toe zijn tal van variaties mogelijk. Door een 
geschikte keuze van voornamelijk inheemse vaste planten, bloembollen en 

heesters en de zinvolle afwisseling van speelgazon, bloembed en bloemenweide 
kan een langdurig en veelzijdig voedselaanbod voor de bloembezoekers en 

tegelijkertijd een individueel, esthetisch overtuigend type tuin worden gecreëerd. 
Hetzelfde geldt voor balkon- en bloembakbeplantingen: tussen nectarloze 
geraniums of vlijtige liesjes en nectarrijke bloeiende keukenkruiden en wilde 

vaste planten zoals melisse en tijm bestaat een grote bandbreedte. 
 

In moestuinen en in de tuinbouw kunnen veel van de mogelijkheden die in de 
landbouw grootschalig worden toegepast, op een kleinere schaal worden 

gerealiseerd. Of het nu gaat om tussengewassen, voorteelten of tijdelijk braak 
gelegde grond, de waarde van deze terreinen doet niet onder voor die in de 

landbouw. Bovendien bieden kruidenbedden, bloemenborders en bloeiende 
cultuurgewassen een waardevolle en bloemrijke aanvulling en voor ons mensen 

een heerlijke recreatie-omgeving. 

5.2 Gemeentelijke terreinen 

De openbare ruimte is bijzonder geschikt als voedselbasis en leefruimte voor 
bloem bezoekende insecten. Als er tijdens de planning, aanleg en verzorging 

rekening mee wordt gehouden, kunnen de wensen van de bewoners en de 
behoeften van bijen, hommels en vlinders, maar ook talrijke andere kleine dieren 

probleemloos op elkaar worden afgestemd. 
Dit hoeft geen hogere kosten met zich mee te brengen. Vaak hebben kleine 

veranderingen in het onderhoud al een groot effect op de dierenwereld. De nodige 
bewustzijnsverandering begint heel eenvoudig met de vraag: "Waarom wordt er 
eigenlijk zo vaak gemaaid?" Op deze wijze kan iedere gemeente een waardevolle 

bijdrage tot natuurbescherming leveren. 
 

Nu al bieden groenvoorzieningen, parken en begraafplaatsen een noemenswaardig 
aandeel in de voedselverzorging van de bloembezoekers in stedelijke gebieden. 

Dit aandeel kan door doelgerichte initiatieven nog worden verhoogd. Straatranden, 
bermen, greppels, vluchtheuvels en geluidswallen bieden meestal een nogal 

troosteloze aanblik. Maar ook hier kan door doelgerichte inzaai en beplanting de 
openbare ruimte vanuit esthetisch en milieubeschermingsoogpunt aanzienlijk aan 

waarde winnen – en dat meestal zonder extra kosten, aangezien de lagere 
onderhoudskosten de hogere investeringskosten compenseren.  

5.3 Houtige gewassen 
Zowel in de bosbouw als in de fruitteelt, maar ook op publieke en particuliere 

terreinen kan door een zinvolle en doelgerichte keuze van houtige gewassen die 
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voedsel bieden aan insecten, een nauwelijks te overschatten bijdrage aan de 

voedselvoorziening van de bloembezoekers worden geleverd. Bomen zijn hierbij 
bijzonder effectief doordat er gebruik wordt gemaakt van de derde dimensie. Dit 

maakt een overdadig bloemenaanbod op zeer kleine oppervlaktes mogelijk.  

5.4 Natuurbeschermingsgebieden, braakliggende terreinen,  

       natuurmengsels 
Wilde en schrale grasvelden kunnen bij adequate verzorging bloeiende oases zijn. 

Veel tegenwoordig waardeloze braakliggende terreinen waren niet zo lang geleden 
nog waardevolle bloemenweiden. Net zoals de meeste tegenwoordig met groot 

engagement verzorgde natuurbeschermingsgebieden waren ze tot enkele jaren 
geleden nog opgenomen in de landbouw. Extensief beheer heeft de bloemen-

rijkdom van deze terreinen gecreëerd en in stand gehouden. In tijden van 
intensieve landbouw worden dergelijke terreinen vaak onbeheerd gelaten. Ze 

kunnen dan alleen door consequente en vakkundige verzorging in hun waarde 
behouden blijven. 

Wanneer dergelijke terreinen nieuw worden aangelegd, moet beslist gebruik 
worden gemaakt van lokaal aangepaste, inheemse (autochtone) wilde planten. 
Natuurmengsels die gewonnen zijn uit lokale planten-bestanden – bij voorkeur uit 

het gebied van de gemeente waar de aanleg is gepland – zijn vanuit het oogpunt 
van natuurbescherming de beste en duurzaamste oplossing. Soortenrijke 

hooilanden zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Als dit niet mogelijk is, moet gebruik 
worden gemaakt van zaadmengsels afkomstig uit de regio, die tegenwoordig bij 

gespecialiseerde zaadtelers en -handelaars verkrijgbaar zijn.  
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Openbaar groen 
 

Van openbaar groen naar full colour in de openbare ruimte. 
 

"In wezen is het helemaal niet zo moeilijk; je moet het alleen echt willen. De eerste 
en belangrijkste stap is je af te vragen waarom je eigenlijk zo vaak maait." 
Dieter Felger, Stadstuinderij Mössingen 

 
De openbare ruimte is heel geschikt als voedselbasis en leefruimte voor bloem-

bezoekende insecten. Parken en begraafplaatsen, vluchtheuvels en groenstroken 
langs de wegen, straatranden en bermen bieden een gigantisch potentieel aan 
uiterst waardevolle plekken voor natuurbescherming. Als er bij de planning, aanleg 

en verzorging rekening mee wordt gehouden, kunnen de wensen van de bewoners 
en de behoeften van bijen, hommels, vlinders en andere kleine dieren 

probleemloos op elkaar worden afgestemd. Dit hoeft geen hogere kosten met zich 
mee te brengen. Vaak hebben kleine veranderingen in het onderhoud al een groot 

effect op de dierenwereld. Op deze wijze kan iedere gemeente een waardevolle 
bijdrage tot natuurbescherming leveren. 

 
Gemeenten beschikken over talrijke mogelijkheden om hun terreinen kleurrijk en 

ecologisch waardevol in te richten. Het grootste deel van de gemeentelijke 
terreinen bestaat uit gazon of kort gehouden grasvelden. De enkele gekleurde 

plekken die de openbare ruimte vertoont, zijn meestal arbeidsintensieve en dure 
wisselbeplantingen – die in de regel voor onze inheemse dierenwereld nutteloos 

zijn. En dat terwijl het mogelijk is om alle openbare terreinen, groenvoorzieningen, 
parken, begraafplaatsen, maar ook groenstroken langs verkeerswegen, 

beplantingen van rotondes en groenvoorzieningen rond openbare instellingen 
zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen, evenals parkeerplaatsen, 

bouw-werkbegroeiingen en nieuwbouwgebieden zo vorm te geven dat ze 
aantrekkelijk zijn voor mens en dier, een hoge verblijfskwaliteit bieden en 

ecologisch waardevol zijn. Bij effectief beheer hoeft dit maar weinig onderhoud te 
vergen, waardoor de kosten zelfs lager kunnen zijn dan tot nu toe het geval is. 
 

Bij vele terreinen staan gebruik en functie van het terrein centraal, zoals bij 
speeltuinen, decoratieve beplantingen of wateropslag gebieden. Daar wordt in 

eerste instantie pragmatisch gepland. Ook moet in verband met groenstroken 
langs straten en wegen de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn. Uiteraard moeten 

deze terreinen hun functie kunnen blijven vervullen, maar reeds door kleine 
veranderingen kan op dergelijke plaatsen tegelijkertijd het voedselaanbod voor 

bloem bezoekende insecten worden verbeterd.  
 

Criteria die bij de vormgeving van het terrein een rol spelen: 
• Functie (druk bezocht, verblijfsterrein, speelterrein...) 

• Grootte (rotonde, braakliggende terreinen...) 
• Ligging (entree bebouwde kom/park/scholen/overgang naar landschap)  

• Standplaats (substraat, grootte, ligging, helling, blootstelling...) 
• Nadruk (esthetiek, kosten, insectvriendelijkheid, ecologisch belang, 

representatieve functie...) 
 

De eisen die aan de terreinen (bijvoorbeeld joggen, ligweiden) worden gesteld, 
krijgen in tijden van grotere bevolkingsdichtheid, vergrijzing van de maatschappij 
en behoefte aan nabijgelegen recreatieterreinen steeds meer gewicht. De 
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gebruiksdruk en de onderhoudsbehoefte nemen door deze ontwikkelingen toe, 

maar ook de eisen die aan de verblijfskwaliteit worden gesteld, worden steeds 
hoger. Daarom moeten zowel objectieve criteria zoals de grootte van het terrein, 

vormgevings- en inrichtings-elementen, de bevolkingsopbouw in de omgeving 
(gebruikerseisen) als ook subjectieve waardesystemen een rol spelen bij de 

vormgeving en verzorging. Een kind zal bijvoorbeeld tegen een verwilderd park 
dat uitnodigt tot rovertje spelen, met andere ogen aankijken dan een bejaarde 

rozenliefhebster. 
 

Daarom is het zinvol bindende onderhoudsplannen met verschillende onder-
houdsdoelen op te stellen en het onderhoud te beperken waar dat mogelijk is. 

Ieder kort gehouden gazon moet niet op dezelfde, uniforme wijze worden 
verzorgd, maar ook niet op dezelfde, uniforme wijze aan verwildering worden 

overgelaten. 
Alleen al door de behartiging van enkele principes van ecologisch groenbeheer 

kan de levenskwaliteit voor mens en dier worden verhoogd.  

Maatregelen 
Hieronder worden enkele maatregelen voorgesteld voor openbare 'groen' 

voorzieningen in full colour. 

Verzorging 

• Verzorging op zinvolle tijdstippen (geen volledige terugsnoei op alle 
terreinen op hetzelfde moment denk aan bv. knotwilgen, niet allemaal 

tegelijk knotten, maar ieder jaar 1/3, het volgende jaar 1/3 en aan het eind 
van het derde jaar de laatste groep. Een boom bloeit dan in het 2e en 3e 

jaar. Het eerste jaar na de snoei is er geen bloei allen groei. 
• Aanpassing van de maaifrequentie aan de beschikbaarheid van 

voedingsstoffen, variërend van 1 keer op zeer schrale standplaatsen 
(schrale grasvelden, vluchtheuvels enzovoorts) tot maximaal 3 keer op 

voedselrijke standplaatsen 
• 1e keer maaien half tot eind juni, anders dreigt diversiteitsverlies van de 

terreinen (wachten dat de bloemen in het zaad staan), 2e keer maaien in de 
herfst vanaf oktober 

• Bij houtige gewassen minstens 2 meter brede zoomstroken laten staan, bij 
of onder houtige gewassen niet maaien (alleen zaailingen verwijderen)  

• Maaien van de overige terreinen met de maaibalk 
• Afvoer van het maaisel en verwerking in composterings- of biogasinstallaties 
• Leeghalen van sloten – indien nodig – pas vanaf half of eind oktober 

• Vrijhouden van reflectorpaaltjes alleen direct langs de kant van de weg (ca. 
1 m) 

Verandering 
• Verschralen van de terreinen (geen bemesting, afvoer van maaisel)  

• Strooksgewijs frezen van vaak gemaaid gazon en inzaai van wilde-
bloemenmengsels  

• Hooimulchprocedure: opbrengen van soortenrijk maaisel en hooi op de te 
verbeteren oppervlaktes  
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Nieuwe aanleg  

• Aanplant van alle mogelijke houtige gewassen die voedsel bieden aan 
insecten  

• Aanleg van bloemenweiden met een- of meerjarige bloeiende planten of 
hoge kruiden (bijvoorbeeld op middenbermen; hier geen grasstroken)  

• Inzaai met wilde-bloemenmengsels, aanleg als bloemenweiden, beperkt 
onderhoud  

• Inzaai of beplanting met bloeiende, insectvriendelijke, bij voorkeur 
inheemse, vaste kruidachtige of houtige gewassen  

Ongunstig  
• Mulchen (verrijking met voedingsstoffen; dood van talrijke insecten en 

kleine gewervelden door mulch- en hakselmachines)  
• Frequent maaien  

• Maaien in de periode van juli tot september (grootste voedselschaarste voor 
insecten)  

• Gebruik van maaimachines met afzuiging (afzuigen van insecten en kleine 
gewervelden)  

• Frezen van sloten (vernietiging van het hele sloot-biotoop)  

• Beplanting met nectar- en stuifmeelloze sierplanten (bijvoorbeeld met 
dubbele bloemen, die geen voedsel voor bloembezoekers geven, wel hoge 

kosten met zich meebrengen)  
• Aanleg en onderhoud van frequent gemaaid gazon  

Hoe kan dit bij de gemeente worden aangepakt?  
De fundamentele vragen die een gemeente die openstaat voor veranderingen, zich 

zou moeten stellen, zijn: "Waarom maaien we eigenlijk zo vaak?" en "Is dit overal 
beslist nodig?" Vaak zijn deze vragen al voldoende om een aanzet tot overdenking 

te geven en nieuwe planningsprocessen in gang te zetten. Het doel van de nieuwe 
denkwijze moet zijn insectvriendelijke beheerssystemen stuk voor stuk in het 

ruimtebeheer van de gemeente te verankeren. Grote, radicale veranderingen zijn 
ook mogelijk, vragen echter een langere voorbereiding met een brede publieke 

discussie, waarbij beleidsmakers, medewerkers en burgers nauw betrokken 
moeten zijn.  

Ook vanuit het gezichtspunt van arbeidsefficiëntie is de aanpassing van het 
maairegime vaak van voordeel. Juist in de zomer ontstaan er bij de 

gemeentewerken hoge werkpieken, want de terreinen die gemaaid moeten 
worden, zijn groot en gevarieerd. Sommige groenstroken zijn smal of voor 
efficiënte machines niet toegankelijk, zodat een hoge personeelsinzet voor de 

handmatige bewerking noodzakelijk is. In plaats daarvan zouden de medewerkers 
die na een verandering van het onderhoudsregime vrijkomen, andere 

werkzaamheden op zich kunnen nemen, zoals de floristische verrijking van 
bestaande groenvoorzieningen met behulp van hooizaad, verzorging van scheuten 

van houtige gewassen in soortenrijke zomen, en creëren van leefruimtes voor in 
de grond nestelende wilde bijen. 

 
Dergelijke veranderingen van het onderhoudsregime vereisen in vele gemeenten 

ook structurele aanpassingen, die alleen op langere termijn gepland en uitgevoerd 
kunnen worden. Voorts hoeven deze veranderingen geen volledige afkeer van de 

gangbare praktijk in te houden, bijvoorbeeld van de al naar seizoen ingerichte 
decoratieve bloembedden, want vele burgers zullen daar geen afstand van willen 
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doen. Ook zijn natuurlijke, insectvriendelijke beplantingen en onderhouds-

concepten niet overal de beste en meest efficiënte oplossing. Toch bestaat er in 
iedere gemeente een potentieel voor een ecologische herbezinning ten aanzien 

van het groenbeheer. Volharden in het uitleggen en promoten van een ecologische 
heroriëntatie bij medewerkers en bij het publiek is derhalve een basis voor het 

succes op lange termijn. Dit kan gebeuren door middel van artikelen in 
gemeentelijke bladen of kranten en door openbare informatie- en discussie-

bijeenkomsten. 
 

Meer informatie  
Op diverse websites vindt u informatie: 

 

 

 

www.knnv.nl 
www.velt.nu.nl 

www.denederlandsebijen.nl 
www.buitenlevengevoel.nl 
www.perennialpower.nl 

www.tuinenbalkon.nl 
www.drachtplanten.nl 

www.mijntuin.org 
www.bijenlandschap.nl 

www.bijenhelpdesk.nl 
www.fonds1818.nl 

www.wildebijen.nl 
www.vlindererbij.nl 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.knnv.nl/
http://www.velt.nu.nl/
http://www.denederlandsebijen.nl/
http://www.buitenlevengevoel.nl/
http://www.perennialpower.nl/
http://www.tuinenbalkon.nl/
http://www.drachtplanten.nl/
http://www.mijntuin.org/
http://www.bijenlandschap.nl/
http://www.bijenhelpdesk.nl/
http://www.fonds1818.nl/
http://www.wildebijen.nl/
http://www.vlindererbij.nl/
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Bloem bezoekende insecten in de tuin 
 

Wat thuistuiniers kunnen doen om bloem-bezoekende insecten te verzorgen? 
 

Bijen, hommels, vlinders en aanverwanten zijn onvervangbaar. Als bloem 
bestuivers zorgen zij voor de diversiteit van planten en dieren. In de fruitteelt is 

het waardevolle samenspel van bloem bezoekende insecten en opbrengst het 
duidelijkst zichtbaar: zonder de bestuiving van appelbloesems in het voorjaar door 

bijen, hommels en wilde bijen zouden er in de herfst slechts weinig en 
minderwaardige appels zijn. Ook bij de wilde planten zijn er talloze dergelijke 

afhankelijkheidsrelaties. Om te kunnen overleven, hebben honingbijen, hommels, 
wilde bijen, vlinders, wespen, hoornaars, zweefvliegen en vele keversoorten vanaf 

het vroege voorjaar tot in de late herfst voldoende voeding en leefruimte nodig. 
Juist de thuistuinier heeft talrijke mogelijkheden om in moes- en siertuin 

leefruimte en een voedselaanbod voor bloem bezoekende insecten te creëren. 
 

Door de doelgerichte teelt van bloeiende planten kan de tuinier van het 
voorjaar tot de herfst voor het aanbod aan nectar en stuifmeel zorgen dat voor 

de insecten van levensbelang is. Ook al stellen de genoemde insecten deels zeer 
verschillende en gespecialiseerde eisen aan hun voedsel, er kunnen wel een paar 
algemene aanwijzingen voor de plantenkeuze worden gegeven: 

 
• Kies veel verschillende, inheemse en aan de standplaats aangepaste 

bloeiende planten. 
• Zorg voor een langdurig aanbod aan bloemen door vroeg-, middel-  

en laatbloeiende soorten te telen; belangrijk zijn vooral de stuifmeel- en 
nectarleveranciers in de late lente en in de vroege zomer. 

• Gebruik rassen met enkele bloemen; deze bieden nectar en stuifmeel. 

In het groentebed 

Veel gewassen kunnen pas in mei of juni worden gezaaid of in juli worden 
uitgeplant, andere ruimen in juni al het veld. Door handig gebruik te maken van 

groenbemesters, niet alleen na de oogst, zoals bij een tussenteelt in de landbouw, 
maar vooral vóór het zaaien of planten bereik je velerlei effecten tegelijk: 

bodembedekking en humusopbouw, onderdrukking van ongewenste soorten en 
een aanbod van uitstekende voedselbronnen voor bijen en andere bloem-

bezoekers. 
Welke soorten zijn hiervoor geschikt? In principe precies dezelfde als in de 

landbouw: phacelia, boekweit en mosterd (niet bij knolvoet gebruiken) bloeien, 
mits op tijd gezaaid, al vanaf mei. Wie dan al wil planten, kan gewoon bosjes 
groenbemester uit het bestand uittrekken (gaat bij losse grond heel makkelijk!) 

en de jonge plantjes erin zetten. Deze groeien zo beschermd en onkruidvrij op, tot 
de rest van het bestand is uitgebloeid of volledig rond de kleine plantjes wordt 

gemulcht. De meeste klaversoorten (bijvoorbeeld inkarnaat- en Perzische klaver) 
bloeien pas een poos later, zijn dus geschikt als voorteelt voor laat gezaaide 

soorten (zoals late wortelen, radijs, snijbiet, en later spinazie en veldsla) of voor 
nog later uitgeplante gewassen (boerenkool, prei enzovoorts). In mengsels zoals 

bijvoorbeeld de "Bienenweide" (Bingenheimer Saatgut AG) of de "Tübinger 
Mischung” zitten nog andere bijenweideplanten zoals goudsbloem en kaasjeskruid, 

die de kleurenpracht in de tuin verrijken. Wie in de daaropvolgende jaren enkele 
van deze zichzelf uitzaaiende planten zoals komkommerkruid en kaasjeskruid in 

de bedden laat staan, doet daarmee de insecten en het eigen oog een groot plezier. 
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Populaire nectar- en stuifmeelleveranciers onder de groentesoorten zijn onder 

andere de leden van de komkommerfamilie (courgette, pompoen, komkommer).  
Het is ook mooi om hier en daar een groenteplant te laten uitbloeien. Bloeiende 

uien, wortelen en koolgewassen zijn niet alleen fraai, maar worden ook graag door 
insecten bezocht.  

In het kruidenbed 
Ook al zijn de bloemen van de meeste keuken- en theekruiden vaak klein en 

onopvallend, de meeste ervan zijn bij bloembezoekers uiterst geliefd en bieden 
vooral in de zomer en nazomer stuifmeel en nectar. Voorwaarde is wel dat we de 

kruiden laten bloeien! 
Waardevolle keukenkruiden zijn: salie, rozemarijn, lavendel, pepermunt, melisse, 

venkel, dille, lavas, majoraan, oregano, tijm, komkommerkruid, smeerwortel en 
andere. 

Houtige gewassen in en rond de tuin 
Waardevol voor bloem bezoekende insecten is een breed aanbod aan bloeiende 

struiken en bomen, bij voorkeur afkomstig uit de regio. Naast alle soorten 
fruitbomen, het maakt niet uit of het wilde of veredelde rassen, leibomen of 
hoogstambomen zijn, bieden kornoelje, wilde liguster, sneeuwbal, meidoorn 

enzovoorts een veelzijdig en soms overvloedig voedselaanbod. Bloeiende 
bessenstruiken (frambozen, bramen, aalbessen, kruisbessen) in de lente bieden 

eveneens voedsel voor insecten. De eerste en dus zeer belangrijke 
stuifmeelleveranciers in de lente zijn hazelaars en katjeswilgen. Ook onder de 

klimplanten zijn er rijke voedselbronnen, zoals wilde wingerd, klimop, klimroos. 

In het bloembed 

Onder de vaste planten en de een- en tweejarige zomerbloemen zijn er talrijke 
nectar- en stuifmeelleveranciers. Belangrijk bij de keuze van de bloemsoorten is 

dat de bloemen niet gevuld moeten zijn. Belangrijke stuifmeel- en 
nectarleveranciers in de lente zijn de bolgewassen (sneeuwklokje, krokus, 

druifhyacint, sterhyacint, narcis en vele andere). Voor bijen interessant zijn de 
meeste composieten (zoals aster, zonnebloem), reseda, enkele dahlia's, 

kaasjeskruidsoorten, en nog vele andere.  
Typische hommelbloemen zijn soorten met bek- en buisvormige bloemen zoals 

blauwe en gele gentiaan, ridderspoor, vingerhoedskruid, lupinen. Geliefde 
dagvlinderbloemen zijn planten met bloemen in de vorm van trechters, schijven 

op een steeltje, of hoofdjes, zoals de verschillende anjersoorten (kartuizeranjer, 
steenanjer, rode pekanjer, koekoeksbloemen), bolderik, vertegenwoordigers van 
de windefamilie, sleutelbloemen, vlambloem, roggelelie, distel en ga zo maar door.  

Nachtvlinders hebben veel plezier van sterk geurende nachtbloeiers zoals 
teunisbloem, Turkse lelie, nachtsilene, dubbelkelkwinde, 's nachts geurende 

zomerviolieren, zeepkruid.  
In tegenstelling tot honingbijen zijn bepaalde wilde bijen sterk gespecialiseerd op 

afzonderlijke soorten. Hun favoriete voedselplanten zijn afgestemd op de tong-
lengte van de bijensoort (onder andere boerenwormkruid, verschillende soorten 

andoorn, vetkruid en huislook).  
Zweefvliegen halen hun voedsel vooral bij schermbloemigen, zoals bereklauw, 

wortel, maar ook bij margrieten, goudsbloemen, strobloemen en herfstasters.  
Ook vele balkon- en kuipplanten bieden rijkelijk voedsel voor insecten, met andere 

woorden, sommige insectenweideplanten kunnen ook in bloembakken worden 
geteeld (bijvoorbeeld reseda’s, kluwenklokje, korenbloem, goudsbloem, 
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windesoorten). In plaats van de voor insecten waardeloze geraniums zou in de 

bloembak beter de waaierbloem kunnen bloeien! 

Wilde hoeken en uithoeken 

Wie een grote tuin heeft, zou de bewoners ook op enkele wilde hoeken en 
uithoeken met wilde planten, een haag met sleedoorn, berberis en kamperfoelie 

of een stuk natuurlijk struikgewas kunnen trakteren. Niet alleen de insecten, maar 
ook andere nuttige dieren zoals egels en vogels zullen er dankbaar voor zijn en op 

hun manier bijdragen tot een gezonde en vruchtbare tuin. Ook groene daken zijn 
geschikt om doelgericht wilde planten als insectenvoedsel te verbouwen. 

Bloemenweide in plaats van Engels gazon 
Een gazon rond het huis neemt meestal meer ruimte in beslag dan de eigenlijke 

tuin. Het groene siergazon waar men vaak zo trots op is, moet verzorgd worden, 
het heeft water nodig en benzine voor de grasmaaier – maar voor de dieren is het 

een groene woestijn. Een goede reden om waarde te hechten aan een divers 
plantenbestand. Hier kun je niet alleen bij de inzaai (met aan de standplaats 

aangepaste mengsels), maar ook door de manier van gebruik invloed op 
uitoefenen. Ook een soortenarm grasveld kun je vaak op den duur in een bonte 
weide omtoveren, als je het niet bemest en zelden maait. Heel belangrijk hierbij 

is: planten laten bloeien en regelmatig in het zaad laten komen; het binnenwaaien 
van zaden vanuit andere terreinen begunstigen; eventueel een keer een handje 

helpen met handmatig verzamelde zaden van wilde planten uit het omgevende 
landschap of een bloemenzaadmengsel. Dat je een bloemenweide dan ook niet om 

de vier weken moet maaien, spreekt vanzelf. Wie een deel ervan gedurende enkele 
jaren slechts een of twee keer per jaar maait, zal verbaasd staan van de kleuren- 

en bloemenpracht die zich er ontwikkelt. 

Nestgelegenheid en waterverzorging voor wilde bijen 

Woonruimte voor hommels, wilde bijen en wespen kan door het plaatsen van 
bijenhotels of nestkastjes worden geschapen. Met vaten of tuinvijvers wordt de 

waterverzorging van de insecten veiliggesteld. (Nadere informatie hierover vindt 
u in de infobladen over het thema bijen, hommels en vlinders.) 
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Bloeiend landschap voor honingbijen 
 

De algemene intensivering en rationalisering van de landbouw en de daarmee 
gepaard gaande verarming en monotonisering van het landschap hebben op veel 

plaatsen tot een drastische achteruitgang van de bijenflora geleid. Talrijke 
akkerbloemen en heggenstruiken zijn al uit de velden verdwenen en zelfs de voor 

bijen ook belangrijke weilanden worden tegenwoordig al gemaaid wanneer de 
klaverbloemen nog maar net opengaan, omdat de bloemen anders te veel 

voedingsstoffen aan de plant onttrekken. Er wordt niet meer gehooid rond half 
juni, maar in de regel al half mei gemaaid om in te kuilen, zodat een aanzienlijk 

deel van de traditionele drachtplanten helemaal niet meer aan bloeien toekomt. 
De doelgerichte aanplant van goede nectar- en stuifmeelleveranciers wordt 

hierdoor tot een urgente noodzaak, die niet alleen imkers, maar eigenlijk iedere 
natuurvriend na aan het hart zou moeten liggen. En dat terwijl vrijwel overal rijke 

bijenweides aangelegd kunnen worden. 
 

In de eerste plaats moeten hier de tuinen worden genoemd, omdat deze de 
voorjaars- en de herfststuifmeeldracht leveren, die voor de ontwikkeling en het 

aansterken van de volken zo belangrijk zijn: 

Siertuinen 
Winterakoniet, sneeuwklokje, lenteklokje, krokus, sterhyacint, druifhyacint, 

sierlook, schildzaad, muurbloem, scheefkelk, slaapmutsje, vergeet-mij-nietje, 
smeerwortel, reseda, jacobsladder, klokjes, vetkruiden, kaasjeskruid, stokrozen, 

schurftkruid, geitenruit, alle lipbloemigen en enkelvoudige composieten. 

Moestuinen  

Alle fruitboomsoorten, aardbei, framboos, braam, kruisbes, aalbes, komkommer, 
pompoen, asperge, tuinboon, pronkboon, tijm, salie, hysop, muntsoorten, 

lavendel, citroenmelisse, majoraan, komijn, lavas, koriander, anijs, venkel, 
komkommerkruid, smeerwortel, heemst, valkruid, gezegende distel, alant, 

valeriaan. 

Parken en groenvoorzieningen  

Boswilg, berijpte wilg, treurwilg en Salix smithiana (katwilg x boswilg), gewone, 
Noorse en witte esdoorn, iep, gele kornoelje, mahonie, duindoorn, rode ribes, 

boerenjasmijn, kerspruim, vogelkers, krentenboompje, mispel, wilde lijsterbes, 
meelbes, rode meidoorn, vuurdoorn, sneeuwbes, kastanje, linde, robinia, 

honingboom, hemelboom, liguster, wilde wingerd, clematis. 

Dijken, bermen, riviervlakten  

Hazelaar, els, wilgensoorten, esdoornsoorten, sporkehout, linde, wilde lijsterbes, 
meelbes, framboos, braam, brem, wondklaver, basterdklaver, witte klaver, 
honingklaver, phacelia, sneeuwbes, koninginnenkruid, guldenroede, 

boerenwormkruid. 

Heggen en struwelen  

Hazelaar, boswilg, gele kornoelje, rode kornoelje, sleedoorn, vogelkers, zoete 
kers, wilde peer, wilde dwergmispel, mispel, meidoorn, elsbes, heggenroos, rode 

zuurbes, vuilboom, wilde kardinaalsmuts, liguster, boksdoorn, wollige sneeuwbal. 
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Woeste gronden  

Noorse esdoorn, robinia, honingklaver, esparcette, phacelia, komkommerkruid, 
kogeldistel, drakenkop, knikkende distel, akkerdistel, herfstleeuwentand, 

kruiskruidsoorten, agrimonie, wilde kaardenbol, slangenkruid, boksdoorn. 

Open plekken, wilde velden  

Lupine, bonte wikke, rolklaver, honingklaver, boekweit, basterdwederik, 
zonnebloem, aardpeer. 

Velden  
Teelt van ondergewassen zoals luzerne, basterdklaver, inkarnaatklaver, witte 

klaver, hopklaver, esparcette, en bij vroeg geoogste velden nateelt van soorten 
zoals koolzaad, mosterd, bladrammenas, wikke, serradelle, Alexandrijnse klaver, 

Perzische klaver, tuinboon, phacelia. 

Braakliggende landbouwgronden  

Meerjarige- en eenjarige klaversoorten, genees- en keukenkruiden, tussenge-
wassen zoals phacelia, boekweit, raapzaad, korenbloem, groot kaasjeskruid, 

venkel, komkommerkruid. 

Voorbeelden van bijenweide-mengsels 
Het "Tübinger mengsel” is een eenjarige bijenweide voor braakliggende gronden, 

die tot 40 % phacelia en 25 % boekweit bevat. In kleinere hoeveelheden is er nog 
bijgemengd: witte mosterd, koriander, goudsbloem, nigella, bladrammenas, 

korenbloem, kaasjeskruid, dille en komkommerkruid. Dit mengsel wordt begin tot 
half mei ingezaaid en levert een gefaseerde bloei op die van juni tot half oktober 

duurt. Als tussenteelt of voor een snelle begroening kan tot augustus worden 
gezaaid (zaaidichtheid: 10 kg/ha). 

Speciaal voor lichtere gronden is het “Brandenburgse mengsel” ontwikkeld. Het 
bevat acht eenjarige bloeiende planten: 13 % phacelia, 30 % boekweit, 16 % witte 

mosterd, 15 % bladrammenas, 2 % kaasjeskruid, 9 % komkommerkruid, 10 % 
serradelle, 5 % zonnebloem. Dit moet eind april/begin mei worden ingezaaid, met 

een dichtheid van 7-8 kg/ha. 
Voor de inzaai in akkerland dat gedurende minstens twee of drie jaar braak ligt, is 

het volgende mengsel van drachtplantensoorten waardevol gebleken: rode klaver 
65 (tot 69) %, witte klaver 15 %, esparcette 10 %, blauwe vaste lupine 3 %, 

hartgespan 1 %, stinkende ballote 1 %, slangenkruid 1 %. In de overige 4 % 
zitten kroonwikke, bonte wikke, vlasbekje, rolklaver, luzerne, knoopkruid, grote 

klaproos, korenbloem. 

Houtige gewassen voor bijen en vogels 
Zonder het even intensieve als veelzijdige bestuivingswerk van de bijen zou ook 

de opbrengst van de bessen en vruchten dragende houtige gewassen pover zijn: 
zoete kersen, sleebessen, wilde lijsterbessen, meelbessen, bramen, frambozen, 

rozenbottels en andere zijn een overheersende of aanvullende voedselbron voor 
meer dan 60 vogelsoorten. Deze zorgen tegelijkertijd voor de verspreiding van de 

lekker verpakte zaden van deze houtige gewassen. Van deze 'tuinbouwkundige' 
activiteit profiteren niet alleen de vogels zelf (veiligstelling van toekomstige 

voedselbronnen en nestgelegenheden), maar ook de bijen en andere insecten: 
bijen verzamelen stuifmeel en nectar, bestuiven bloeiende houtige gewassen en 

verbeteren de vruchtzetting ←→ vogels nuttigen vruchten en zaden, zorgen voor 
de verspreiding van de bloeiende houtige gewassen en verbeteren de bijenweide. 
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Aantallen vruchten-etende vogelsoorten op inheemse houtige gewassen: 

Wilde lijsterbes 63, gewone vlier 62, zoete kers 48, trosvlier 47, jeneverbes 43, 
wilde framboos 39, sporkehout 36, rode bes 34, meidoorn 32, wilde braam 32, 

berk 32, hondsroos 27, kornoelje 24, wilde kardinaalsmuts 24, vogelkers 24, taxus 
24, Gelderse roos 22, wilde liguster 21, krentenboompje 21, gewone esdoorn 20, 

sleedoorn 20, zuurbes 19, vuilboom 19, duindoorn 16, Spaanse aak 15, gele 
kornoelje 15, wollige sneeuwbal 15, zwarte kamperfoelie 14, wilde kruisbes 14, 

klimop 14, hulst 12, weichselboom 11, hazelaar 10, peperboompje 10, blauwe 
honingbes 10, rode kamperfoelie 8. 
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Bloeiend landschap voor wilde bijen 
 

Door het krapper wordende aanbod aan voedsel en nestgelegenheden is in de 
laatste 40 jaar ook het aantal soorten wilde bijen in aanzienlijke mate 

achteruitgegaan. Essentieel voor de bescherming van de wilde bijen op zo veel 
mogelijk plaatsen zijn daarom alle maatregelen die gericht zijn op de 

instandhouding van kleinschalige structuren die nestgelegenheden bieden, en op 
de floristische opleving van het landschap in het geheel. 

Bloemrijke tuinen en parken 
Tuinen, parken en andere niet overbouwde groenvoorzieningen en overige 

terreinen kunnen een belangrijke bijdrage tot de verbetering van de 
voedselsituatie van de wilde bijen leveren. De beplanting moet hierbij zodanig 

worden gepland dat vanaf het vroege voorjaar tot in het najaar een ononderbroken 
bloemenaanbod ter beschikking staat. Daarnaast moet erop worden gelet dat ook 

gespecialiseerde bijen hun favoriete planten in behoorlijke aantallen aantreffen. 
Traditionele boerentuinen met hun gevarieerd bloemenaanbod vervullen daarbij 

een voorbeeldfunctie: tot 128 bloeiende planten worden hier door de wilde bijen 
als stuifmeel- en nectarleverancier gebruikt, waaronder 52 soorten die belangrijke 

stuifmeelbronnen voor de voedselspecialisten onder de wilde bijen zijn. Ook moet 
een breed spectrum aan wilde planten niet alleen in natuurtuinen, maar op alle 
mogelijke plaatsen in woongebieden een plek kunnen krijgen: steriele gazons 

kunnen, als ze niet bemest en niet frequent gemaaid worden, door de inzaai van 
weidebloemen opnieuw in bloemrijke, natuurlijke biotopen worden veranderd. Vele 

droogte minnende planten vinden in rotstuinen, op stapelmuren, terrashellingen 
en platte daken een adequate leefruimte. Aan soorten die zich op woeste gronden 

thuis voelen, kan op een 'puinborder', in vergeten hoekjes, op ongebruikte 
terreinen, rond stallen, schuren of parkeerplaatsen, langs straten en wegen en op 

verkeerstechnisch niet te gebruiken terreinrestjes een bestaansrecht worden 
toegekend. Bloeiende planten die een vochtige standplaats nodig hebben, doen 

het goed langs de oevers van een vijver of op een speciaal aangelegd 
moerasplantenbed. Langs omheiningen, heggen en struikgewas hebben schaduw- 

en halfschaduw minnende soorten het naar hun zin. 

Bloemrijke biotopen op het platteland 

Veel van de rond de 400 voor inheemse wilde bijen belangrijke bloeiende planten 
behoren tot de ruderale en de pioniervegetatie in de ruime zin, inclusief 

akkeronkruiden. Een grote rol spelen daarnaast soorten van droog-warme 
standplaatsen, maar ook van schaduwrijke, vochtige en natte biotopen. Voor het 

overleven van gespecialiseerde bijen is het belangrijk dat er binnen hun actieradius 
verschillende nauw verwante plantensoorten met een lange totale duur van de 
opeenvolgende, afzonderlijke bloeiperiodes groeien, zodat verliezen door slechte 

weersomstandigheden door later bloeiende soorten gecompenseerd kunnen 
worden. De hiervoor vereiste floristische diversiteit maakt het dringend 

noodzakelijk de toepassing ook van selectief werkende herbiciden tot een 
minimum te beperken en er buiten de agrarisch gebruikte gronden helemaal van 

af te zien. Maar ook in de akker- en wijnbouw moet en zekere begeleidende flora 
worden getolereerd. Uitstekende ervaringen zijn er met het al op veel plaatsen 

toegepaste faunarand-programma. In agrarisch geëxploiteerd grasland zouden 
naast andere insecten ook wilde bijen van een 'weidebloemen-management' 
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kunnen profiteren: hierbij worden in het intensief gebruikte grasland ingebedde 

weidepercelen niet meer bemest en slechts een tot twee keer per jaar gemaaid. 
Bijzonder waardevol voor wilde bijen is het gevarieerde bloemenaanbod in 

vervangende, secundaire of restbiotopen gebleken. 

Voor wilde bijen belangrijke stuifmeel- en nectarplanten 

(Onderstreept: stuifmeelleveranciers voor gespecialiseerde wilde bijen) 
 

Tijdelijk droge tot matig vochtige standplaatsen  
(extensief gebruikte graslanden en weides): 

Paardenbloem, vertakte leeuwentand, ruige leeuwentand, groot streepzaad, klein 
streepzaad, weidehavikskruid, madeliefje, margriet, duizendblad, knoopkruid, 

pinksterbloem, veldsalie, hondsdraf, kruipend zenegroen, gewone ereprijs, 
fluitenkruid, pastinaak, gewone berenklauw, scherpe boterbloem, esparcette, 

rolklaver, witte klaver, rode klaver, luzerne, veldlathyrus, weideklokje, 
verschillende soorten weegbree, beemdkroon. 

 
Droge, zonnige standplaatsen  
(droge en schrale graslanden, stenige hellingen, rotsen): 

Schildzaad, rotsschildzaad, voorjaarsganzerik, paardenhoefklaver, wondklaver, 
sikkelklaver, hazenpootje, kattendoorn, kruipend stalkruid, bont kroonkruid, 

gewoon biggenkruid, muizenoor, schermhavikskruid, ruige alant, gele kamille, 
grote centaurie, rijncentaurie, prachtklokje, grasklokje, kluwenklokje, 

rapunzelklokje, zandblauwtje, peen, brede ereprijs, echte salie, betonie, tijm, 
echte gamander, wilde marjolein, ronde look, kogellook, berglook, geel 

zonneroosje, duifkruid, wit vetkruid, muurpeper, tripmadam, gewone huislook. 
 

Zandig-stenige, eerder droge standplaatsen  
(woeste gronden, stortplaatsen, akkerwegen, spoordijken): 

Paarse dovenetel, herderstasje, pijlkruidkers, grijskruid, koolzaad, knopherik, 
witte mosterd, herik, gewone raket, oosterse raket, grote hardvrucht, 

knolboterbloem, zilverschoon, vijfvingerkruid, grote klaproos, vijfdelig 
kaasjeskruid, klein kaasjeskruid, groot kaasjeskruid, gewone ossentong, 

slangenkruid, komkommerkruid, akkerklokje, akkerwinde, witte en gele 
honingklaver, wilde reseda, wouw, moederkruid, valse kamille, reukeloze 

kamille, zomerfijnstraal, klein kruiskruid, speerdistel, akkerdistel, kruldistel, 
knikkende distel, akkermelkdistel, kogeldistel, wegdistel, boerenwormkruid, wilde 
cichorei, echt bitterkruid, Canadese guldenroede, echte kruisdistel, sikkelkruid, 

vlasleeuwenbek, toorts, teunisbloem. 
 

Vochtige standplaatsen  
(sloten, oevergebieden, vochtige en natte weilanden, moerasachtig terrein): 

Gewone dotterbloem, gewone smeerwortel, gewoon barbarakruid, klein hoefblad, 
kale jonker, moerasstreepzaad, heelblaadjes, alant, Engelse alant, 

koninginnenkruid, grote kattenstaart, wederik, penningkruid, kruipende 
boterbloem, echte valeriaan, bitterzoet, spirea, rechte ganzerik, moerasrolklaver, 

goudgele honingklaver, moerasandoorn, hertsmunt, reuzenbalsemien, blauwe 
knoop. 
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Tijdelijk droge standplaatsen met halfschaduw tot schaduw  

(zomen van bossen, struikgewassen en heggen): 
Holwortel, slanke sleutelbloem, gulden sleutelbloem, gewoon speenkruid, 

longkruid, grote muur, witte dovenetel, gevlekte dovenetel, valse salie, 
bergandoorn, borstelkrans, stinkende ballote, voorjaarslathyrus, boslathyrus, 

heggenwikke, vogelwikke, brede lathyrus, wollige boterbloem, heggerank en 
witte heggerank, ruig klokje, zevenblad, gewone engelwortel, dollekervel, sint-

janskruid, jakobskruiskruid, wilgalant, wilgenroosje, heemst. 
 

Bomen en struiken van diverse standplaatsen  
(bossen, struwelen, heggen, parken, tuinen): 

Appel, peer, zoete kers, kwets, abrikoos, perzik, sleedoorn, weichselkers, 
meidoorn, braam, framboos, heggenroos, kruisbes, aalbes, blauwe bosbes, rode 

bosbes, sporkehout, rode kornoelje, zuurbes, liguster, diverse soorten wilgen, 
esdoornsoorten, zomereik, zomer- en winterlinde. 
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Bloeiend landschap voor hommels 
 

Hommels stonden altijd een beetje in de schaduw van het nooit betwiste 
'bestuivingsmonopolie' van onze honingbijen, hoewel reeds Darwin op de 

bijzondere bestuivingsprestaties van deze gezellige brommers in hun kleurrijke 
pels had gewezen. De goed ingepakte hommels kunnen ook bij lage temperaturen 

uitvliegen en bloemen bezoeken, wanneer alle andere insecten stijf van de kou 
zijn. In jaren met ongunstige weersomstandigheden worden 25 – 50 % van alle 

bloemen alleen door hommels bestoven. Ook is waargenomen dat hommels in 
vergelijking met honingbijen in dezelfde tijd drie tot vijf keer zo veel bloemen 

bestuiven en dus een hoger werktempo ontwikkelen. Hommels beschikken echter 
niet over het perfecte voorraadbeheer van de honingbijen, die ook langer durende 

onderbrekingen in de dracht moeiteloos kunnen overbruggen. Hommels leven 
veeleer 'van de hand in de mond', aangezien hun weinige honingpotten in eerste 

instantie voor het opkweken van het broed zijn bestemd. Bij het opraken van de 
nectarbronnen in een bloemarm cultuurlandschap sterft een sterk hommelvolk al 

na drie tot vijf dagen onverbiddelijk de hongerdood. De instandhouding en de 
doelgerichte aanplant van rijke stuifmeel- en nectarleveranciers wordt hiermee tot 

een dringende taak zowel in woongebieden als daarbuiten. 

Hoe kunnen we de hommels helpen? 

Met attractieve tuinen en parken 

In der eerste plaats moeten hier de tuinen worden genoemd, waar het 
bloemenaanbod voor de hommels in meer dan één opzicht belangrijk is: enerzijds 

leveren zij de voor de stichting en voor het aansterken van hommelvolken zo 
belangrijke vroege stuifmeeldracht. Anderzijds kunnen hier doelgericht al die 

hommelbloemen worden aangeplant, die zich door hun grootte, hun sterkere 
bouw, hun dieperliggende nectarklieren en hun gunstige aanvlieg- en zitmogelijk-

heden van de eigenlijke bijenbloemen onderscheiden. Hiertoe behoren talrijke 
lipbloemigen, vlinderbloemigen en de helmkruidfamilie. Bijzonder waardevol zijn 

daarnaast bloemen die in de tuinen, waar het meestal iets vochtiger is, ook 
gedurende droogteperioden in de zomer in groot aantal bloeien en hierdoor vanaf 

juli een welkome 'overbruggingsdracht' leveren. Hierdoor kunnen hommelsoorten 
uit een omtrek van 2 km worden aangetrokken. Zelfs dicht gebetonneerde 

parkeerplaatsen of schoolpleinen kunnen door het plaatsen van plantenbakken en 
-kuipen met geschikte stuifmeel- en nectarleveranciers hommel- en bij-

vriendelijker worden gemaakt. 

Met bloemrijke weide- en restbiotopen 

Ook buiten de woongebieden, ja, zelfs in het meer of minder intensief gebruikte 
landschap zelf kan actief aan hommelbescherming worden gedaan. Naast vlinders 
en andere insecten kunnen ook hommelvolken profiteren van een 'weidebloemen-

management', dat doelgericht op afzonderlijke graspercelen wordt uitgevoerd, die 
in het intensief gebruikte grasland zijn ingebed, maar zelf niet bemest worden en 

slechts een tot twee keer per jaar worden gemaaid. Voor de omringende 
graslanden die hoge opbrengsten moeten leveren, wordt in plaats van overdreven 

stikstofgiften een voorzichtige fosfaatbemesting aanbevolen, die tot een 
floristische opleving van de weidebiotopen leidt. Heel waardevol voor hommels zijn 
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daarnaast al die uiterst bloemrijke vervangende, secundaire of restbiotopen die 

nog niet of niet meer geheel voor menselijk gebruik worden geclaimd: droge en 
schrale graslanden, bosranden en heggen, spoor- en wegbermen, braakliggende 

en woeste terreinen, stilgelegde steen-, grind- en zandgroeven. 

In de landbouw 

Ook de meestal bloemloze monoculturen op de akkers kunnen, al is het maar 
tijdelijk, als bijen- en hommelweide dienen. Het telen van ondergewassen 

(bijvoorbeeld luzerne, basterdklaver, inkarnaatklaver, hopklaver, esparcette) en 
de inzaai van tussenteelten bij vroeg geoogste velden (zoals koolzaad, mosterd, 

bladrammenas, tuinbonen, wikke, serradelle, Alexandrijnse en Perzische klaver) 
zorgen voor een bijkomend aanbod aan nectar en stuifmeel. Waardevol zou het 

ook zijn om op ieder veld waar rode klaver, wikke, serradelle, luzerne, 
voedererwten of zonnebloemen worden verbouwd, een smalle, ongeveer 1 m 

brede strook als voedselbron voor hommels en wilde bijen te laten staan. Ook kan 
met teelten van rode klaver door een passende fasering van het maaien vanaf eind 

mei tot in oktober een massaal en aanhoudend drachtaanbod voor hommels 
worden veiliggesteld. Geschikte drachtplanten kunnen echter ook op speciaal voor 
de hommelbescherming gepachte 'wilde akkers' en op braakliggende terreinen 

worden uitgezaaid. 

Overzicht van de belangrijkste hommel-drachtplanten 

 
Tuinen: krokus, sterhyacint, lis, winterakoniet, akelei, valse ridderspoor, blauwe 

monnikskap, fuchsia, sleutelbloem, hysop, smeerwortel, grote leeuwenbek, 
vingerhoedskruid, verschillende soorten klaproos, klokjesbloem, hartgespan, wild 

kattenkruid, citroenmelisse, pepermunt, salie, scharlei, verschillende soorten 
dovenetel, stinkende ballote, lavendel, majoraan, reuzenbalsemien, Oost-Indische 

kers, judaspenning, rododendron, dopheide, struikmalva, stokroos, heemst, 
cosmea, dagbloem, lupine, ongevulde rozen, ongevulde dahlia's, zonnebloem, 

koninginnenkruid, kogeldistel, herfstasters, wederik, vetkruid, muurpeper, 
welriekende lathyrus, blauwe spirea, rode ribes, goudenregen, blauweregen, 

vlinderstruik, wilde dwergmispel. 
 

Akker- en fruitbouw: tuinbonen, erwten, bonen, voederwikke, bonte wikke, 
luzerne, esparcette, rode klaver, koolzaad, phacelia, mosterd, komkommerkruid, 

zonnebloem, aalbes, zwarte bes, kruisbes, braam, framboos, kweepeer, appel, 
peer, kers, kwets, pruim, mirabel, perzik. 
 

Graslanden: kruipend zenegroen, betonie, hondsdraf, veldsalie, gewone brunel, 
bijenkorfje, pimpernel, paardenbloem, duifkruid, rode klaver, witte klaver, 

wondklaver, rolklaver, knoopkruid, weideklokje, beemdooievaarsbek, 
veldlathyrus, vogelwikke, heggenwikke, beemdkroon, herfsttijloos, verschillende 

soorten boterbloem. 
 

Akkers, grindvlaktes, ongebruikte terreinen: stinkende gouwe, duivenkervel, 
grote klaproos, herik, knopherik, vetkruid, gewone ossentong, slangenkruid, 

agrimonie, vlasbekje, toorts, wilde weit, verschillende soorten kaasjeskruid, distel- 
en vederdistelsoorten, weverskaarde, korenbloemen, klaversoorten, tijm, wilde 
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marjolein, gewone hennepnetel, akkerandoorn, paarse dovenetel, honingklaver, 

esparcette, sint-janskruid. 
 

Vochtige terreinen: gewone dotterbloem, globebloem, kruipende boterbloem, 
gele lis, gewone smeerwortel, spirea, kale jonker, koninginnenkruid, harig 

wilgenroosje, veenwortel, waterzuring, moerasandoorn, watermunt, hertsmunt, 
kattenstaart, dauwnetel, reuzenbalsemien. 

 
Heggen, bosranden, open plekken: longkruid, helmbloem, daslook, akelei, gele 

monnikskap, bosrank, stinkende ballote, diverse soorten dovenetel, bosandoorn, 
gewoon en geel vingerhoedskruid, wilgenroosje, springzaden, rode kamperfoelie, 

sneeuwbes, sneeuwbal, kamperfoelie, voorjaarslathyrus, peperboompje, robinia, 
wilde rozen, framboos, braam, sleedoorn, vogelkers, zoete kers, meidoorn, wilde 

appel, meelbes, lijsterbes, paardenkastanje, linde-, populier- en esdoornsoorten. 
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Bloeiend landschap voor vlinders 
 

De kleurenpracht en de vormenrijkdom van de vlinders, hun sprookjesachtige aard 
en hun geheimzinnige metamorfose hebben de mens van oudsher bijzonder 

gefascineerd. Nu lijkt het echter dat ook voor deze 150 miljoen jaar oude 
insectengroep het fatale moment is aangebroken: van onze inheemse 

dagvlindersoorten staan tegenwoordig al meer dan de helft en van de 
nachtvlinders meer dan een derde op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten in 

Duitsland. 
In Nederland: https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-

beschermen/rode-lijst-dagvlinders 

• 15 soorten verdwenen uit Nederland 

• 12 ernstig bedreigd 
• 10 bedreigd 

• 7 kwetsbaar 
• 3 gevoelig 

Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd. 

De hoofdoorzaak van deze snelle achteruitgang van de vlinderpopulaties moet 

waarschijnlijk in eerste instantie in de steeds verder om zich heen grijpende 
omvorming en nivellering van de natuurlijke leefruimtes van de vlinders worden 
gezocht. Gezien de drastisch gereduceerde bloemenflora van de landbouwgronden 

wijzen vlinderexperts tegenwoordig ook op de belangrijke rol van tuinen en parken 
als vervangende leefruimtes en compensatieterreinen. 

Tuinen als 'tankstations' voor vlinders 
Als bewust vormgegeven 'bloemeneilanden' kunnen tuinen een zeer gevarieerd 

aanbod aan echte 'vlinderbloemen' herbergen, die zich enerzijds kenmerken door 
een bijzonder rijke nectarproductie en anderzijds van het vroege voorjaar tot laat 

in het najaar voedsel bieden aan vlinders. Soorten met gevulde bloemen zijn 
echter minder geschikt, aangezien hun kleurenpracht en de extra bloembladen 

meestal ten koste van de geur en van de nectar zijn ontwikkeld. Nectarrijke, niet 
gevulde bloemen verdienen dus beslist de voorkeur. Ze behoren vaak tot het 

type bloemen in de vorm van een trechter of een gesteeld schoteltje, waarop de 
vlinders makkelijk kunnen landen of zitten. Terwijl bij de dagvlinderbloemen rode 

kleuren de overhand hebben, wat bij het gezichtsvermogen van de vlinders past, 
overheersen bij de 's nachts sterk geurende nachtvlinderbloemen witte, gele en 

bleek purperen tinten. Als goed bezochte nectarleveranciers zijn vooral de 
volgende, ook qua prijs gunstige soorten van grote waarde gebleken: krokus, 

sleutelbloemen, blauwkussen, schildzaad, muurbloem, judaspenning, hebe, 
spoorbloem, vetkruid, niet gevulde anjers, daglelie, tijm, Oost-Indische kers, 
tuinkamperfoelie, vlambloem, fuchsia's, petunia's, siertabak, nachtschone, 

kruisdistel, kogeldistel, afrikaantje, mexicaantje, lampenpoetser, herfstasters, 
niet gevulde dahlia's, en de als vlinderstruik bekende Buddleja. Nog een andere 

'vlindermagneet' is het alleen op vochtige plaatsen groeiende koninginnenkruid: 
tot 65 vlinders kon de auteur binnen één minuut als bloembezoekers tellen. De 

eerste grote nectarbron in het jaar is de fruitbloesem, die niet alleen door 
dagvlinders, maar ook door talrijke uilen en spanners wordt omzwermd. Dit zijn 

voorjaarsvlinders uit de toppen van gemengde loofbossen, van bosranden en 

https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-beschermen/rode-lijst-dagvlinders
https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-beschermen/rode-lijst-dagvlinders
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heggen. In tuinen die in de buurt van parken, lanen, begraafplaatsen, woeste of 

braakliggende gronden liggen, kun je daarnaast op de volgende gasten uit de 
bosrand- en graslandvlinderfauna rekenen: koninginnenpage, boswitje, 

landkaartje, gehakkelde aurelia, argusvlinder, tweekleurig hooibeestje, bruin 
zandoogje, koevinkje, hooibeestje, geelsprietdikkopje, bruin dikkopje, 

kommavlinder, icarus- en wikkeblauwtje, kleine vuurvlinder, sleedoorn-, iepen- 
en pruimenpage. 

Tuinen als 'ontwikkelingshulp' voor vlinderrupsen 
Veel van de in de vorige paragraaf genoemde nectarleveranciers zijn tegelijkertijd 

belangrijke voedselplanten voor rupsen. Ze kunnen op systematische wijze voor 
de vlinderwereld beschikbaar worden gesteld: door speciaal aangelegde 

'onkruidbedden', in ongebruikte hoeken en afgelegen uithoeken van de tuin, langs 
omheiningen en heggen, maar ook door het begroeien van omheiningen, muren 

en gebouwen met klim- en slingerplanten (kamperfoelie, wilde hop, klimop, 
dubbelkelkwinde, enzovoorts). Een andere belangrijke maatregel is het 

verschralen van graslanden, aangezien praktisch alle voor vlinders geschikte wilde 
bloemen alleen op stikstofarme gronden groeien. 
De meest betrouwbare, snelste, maar ook kostbaarste methode om een 

vlinderonvriendelijk, uniform gazon in een gevarieerde, een keer per jaar te 
maaien bloemenweide om te toveren, bestaat erin de grasmat af te graven en de 

resterende grond door bijmengen van zand verder te verschralen en losser te 
maken. Vervolgens kan het perceel met in de handel verkrijgbare of zelf 

samengestelde wilde-bloemenmengsels worden ingezaaid. Dergelijke terreinen 
kunnen één keer per jaar worden gemaaid, maar niet voor september, zodat de 

kruiden en grassen in het zaad kunnen komen en de aan grashalmen en stengels 
zittende poppen niet worden vernield. Niet zelden dient één plantensoort als 

voedsel voor de rupsen van verschillende vlindersoorten. Op de verschillende 
soorten weegbree leven bijvoorbeeld niet minder dan 48 vlindersoorten, op het 

viltig kruiskruid 10, op de paardenbloem 41 en op de brandnetel 25, waaronder 
sommige van onze bekendste dagvlinders. Net zoals de nectarleveranciers op de 

bloembedden en weides moeten ook de verschillende voedselplanten in zo groot 
mogelijke aantallen aanwezig zijn. Van de 'brandnetelvlinders' (zoals landkaartje, 

kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, atalanta, distelvlinder) weten we 
bovendien dat geïsoleerd staande planten niet door de vrouwtjes voor de ei-

afzetting worden aangevlogen. Ze kiezen altijd grotere bestanden, hetzij op 
zonnige plaatsen (kleine vos), meer in de schaduw (dagpauwoog) of helemaal 
onder struikgewas (landkaartje), om een toereikende voedselverzorging voor de 

rupsen veilig te stellen.  
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Planten voor vlinders 

Valkruid, valeriaan, blauwe spirea, duizendschoon, bergaster, bergsteentijm, 
fijnstraal, phacelia, blauwkussen, grote kattenstaart, komkommerkruid, braam, 

bosanemoon, dahlia (ongevuld), wilde marjolein, zilverschildzaad, alant, salie, 
kruisdistel, vuurpijl, gele kamille, zaagblad, sering, centaurie, bonte krokus, 

fuchsia, zomeraster, dagkoekoeksbloem, damastbloem, petunia, goudsbloem, 
koninginnenkruid, scheefkelk, kamperfoelie, gele daglelie, kalkaster, muurbloem, 

guldenroede, dophei, heliotroop, herfstaster, hyacint, Oost-Indische kers, 
kattenkruid, laurierkers, korenbloem, bolderik, echte koekoeksbloem, liguster, 

kogeldistel, lavendel, mexicaantje, leverbloempje, vingerhelmbloem, margriet, 
kaasjeskruid, slangenkruid, anjers (ongevuld), koeienoog, vlambloem, cosmea, 

lampenpoetser, sleutelbloem, ridderspoor, muurzeepkruid, scheefbloem, zinnia, 
sneeuwbal, sneeuwbes, roze hemelsleutel, gewone steenraket, peperboompje, 

zijdeplant, judaspenning, zilverdistel, schurftkruid, vlinderstruik, zonnekruid, 
zonnehoed, spoorbloem, schildzaad, Engels gras, zilverschildzaad, hebe, wilg, 

kruidvlier, afrikaantje, besanjelier, tijm, viooltje, citroenverbena, vergeet-mij-
nietje, wisselbloem, leverkruid, wilgalant, basterdwederik, nachtschone, hysop, 
dubbelkelkwinde, siertabak. 

Vlindersoorten 
Tot in woongebieden doordringende vlindersoorten (selectie): 

Dagvlinders: koninginnenpage, citroenvlinder, oranjetipje, boswitje, groot 
geaderd witje, gele luzernevlinder, grote vos, kleine vos, dagpauwoog, 

landkaartje, atalanta, gehakkelde aurelia, distelvlinder, rouwmantel, bruin 
zandoogje, dambordje, bont zandoogje, koevinkje, hooibeestje, argusvlinder, 

icarusblauwtje, wikkeblauwtje, kleine vuurvlinder, pruimenpage, sleedoornpage, 
bruin dikkopje, geelsprietdikkopje.  

Nachtvlinders: doodshoofdvlinder, windepijlstaart, ligusterpijlstaart, klein en 
groot avondrood, kolibrievlinder, glasvleugelpijlstaart, populierenpijlstaart, 

gestreepte pijlstaart, pauwoogpijlstaart, hermelijnvlinder, wapendrager, grote 
beervlinder, nachtpauwoog, eikenblad, huismoeder, perzikkruiduil, koperuil, 

agaatvlinder, gamma-uil, geel weeskind, wilgenweeskind, rood weeskind, blauw 
weeskind, bonte bessenvlinder, peper-en-zoutvlinder, halvemaanvlinder, grote 

wintervlinder, vliervlinder, wilgenhoutvlinder. 
 

Meer informatie vindt u bij: 
www.vlindererbij.nl 
 

 

 
 

http://www.vlindererbij.nl/
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Insectvriendelijke bol- en knolgewassen 
 

Om in het vroege voorjaar een grotere verscheidenheid aan bloemen te verkrijgen, 
is het een goed idee om niet alleen te zaaien, maar ook bloembollen te zetten. Er 

bestaat een groot aantal insectvriendelijke bolgewassen. Bijzonder geschikt voor 
de natuurlijke tuin aan huis zijn verwilderende soorten, die zich dan ook over 

grotere oppervlaktes kunnen uitbreiden. Hiervoor zijn alleen terreinen geschikt die 
niet in de loop van het jaar omgegraven, gefreesd of meteen na de bloei gemaaid 

worden, dus ook geen met eenjarige bloemenmengsels ingezaaide oppervlaktes, 
tenzij de bollen na de bloei eruit worden gehaald en in de herfst weer terug worden 

gezet. Op een grasveld dat toch kort gehouden moet worden, worden de bollen bij 
voorkeur groepsgewijs geplant; dan kun je later om de bolgewassen heen maaien.  

Principiële overwegingen  
Grasvelden waar bollen in gezet zijn, moeten niet te vroeg worden gemaaid; 

anders kunnen de bollen niet voldoende voedingsstoffen uit de bladeren in de bol 
opslaan. Het gevolg is dat de planten in het volgende voorjaar erg zwak zijn of 

helemaal niet meer opkomen. Sommige bol- en knolgewassen vermeerderen zich 
door uitzaaien, maar dan moeten de gedroogde vruchttakken niet worden gemaaid 
of afgesneden.  

Een speciaal gebruik van bolgewassen is hun toepassing op groene daken. 

Het zetten van bollen en knollen  

Uitvoering: plant de bloembollen diep genoeg, minstens twee keer zo diep als de 
grootte van de bol.  

Tijdstip: voor de eerste vorst, maar niet te laat in de herfst.  
Tip: geef de bestelling bij de kwekerij op tijd op, anders zijn de minder courante 

soorten uitverkocht.  

Waar houden bollen en knollen niet van?  

Water dat niet weg kan, is voor bol- en knolgewassen funest, omdat de constante 
vochtigheid tot rotting leidt. 

Ook het vroege maaien heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de 
planten. De bovengrondse plantendelen moeten op zijn vroegst ongeveer 6 weken 

na de bloei worden afgesneden.  

Onderhoud  

Pol vormende bol- en knolgewassen die in de lente te dicht stonden, kunnen in de 
herfst uiteen gehaald worden. De zaden kunnen na de bloei worden verzameld en 

opnieuw worden uitgezaaid.  
Als de bolgewassen op een bed staan, bestaat de mogelijkheid om na verdrogen 
van de bladeren de bollen uit de grond te halen, schoon te maken en in een koele, 

donkere, niet te droge kelder tijdelijk op te slaan, om ze vervolgens in de herfst 
weer uit te planten. 

 
Meer informatie vindt u bij:  

www.bloembollenvoorbijen.nl, www.ecobulbs.nl,  www.naturalbulbs.nl 
 

 

http://www.bloembollenvoorbijen.nl/
http://www.ecobulbs.nl/
http://www.naturalbulbs.nl/
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Voedzame balkonbeplanting 
 

Voedzame balkonbeplanting voor bloem bezoekende insecten.  
Bloeiende, kleurrijke beplantingen in balkonbakken en kuipen zijn niet alleen een 

lust voor het oog, maar ook een trekpleister voor talrijke bloembezoekers zoals 
honingbijen, hommels, wilde bijen, zweefvliegen en kevers. Deze komen helaas 

vaak voor een teleurstelling te staan! Want vele van de klassieke balkonplanten 
zoals bijvoorbeeld geraniums of vlijtige liesjes bieden deze insecten weinig of geen 

nectar en stuifmeel – wat voor hen van levensbelang is. Maar ook op het balkon 
zijn er vele mogelijkheden om het voedselaanbod voor bloembezoekers te 

verbeteren. 
 

Ter keuze staan bloeiende planten uit het klassieke balkonassortiment. 
Waardevolle alternatieven bieden de bij ons in het wild voorkomende vaste planten 

(zie "Wilde planten voor het balkon"). Ook een- en meerjarige soorten onder de 
laag groeiende en droogtetolerante vaste tuinplanten, kruiden, kuipplanten, kleine 

houtige gewassen en bolgewassen bieden voedsel aan insecten. 

Praktische aanwijzingen 

In beginsel kunnen alleen enkelvoudige of halfgevulde soorten en rassen 
voldoende nectar en stuifmeel leveren. Bij de gevulde varianten zijn meeldraden 
in bloembladeren veranderd, wat weliswaar prachtig is om te zien, maar stuifmeel 

produceren deze bloemen nauwelijks meer. 
Hoeveel nectar en stuifmeel beschikbaar zijn, hangt af van de plantensoort en de 

omstandigheden van de standplaats. Planten bloeien alleen als voldaan is aan hun 
groeivoorwaarden met betrekking tot licht, temperatuur, substraat 

(voedingsstoffen, pH-waarde) en vocht. Ook de gevoeligheid voor wind en regen 
(op de bloemen) is verschillend. Om deze reden is het voor een goede ontwikkeling 

van de bloeiers belangrijk dat bij de keuze van de soorten rekening wordt 
gehouden met de lokale omstandigheden die het balkon te bieden heeft 

(bijvoorbeeld afdak aanwezig of niet, aantal zonuren, enzovoorts). 
Het materiaal van de plantenbakken daarentegen (aarde, kunststof, metaal 

enzovoorts) is minder belangrijk. Van belang zijn echter hun volume en een 
passend substraat. Hoe meer aarde er in de pot past, des te meer plaats hebben 

de wortels en des te evenwichtiger is de water- en nutriëntenverzorging van de 
planten. Voor de meeste eenjarige soorten voldoet balkonpotgrond of een 

turf/klei-mengsel voor universeel gebruik. Wie om ecologische redenen geen 
gebruik wil maken van turfsubstraten, kan bijvoorbeeld tuingrond luchtiger maken 

met rijpe groencompost, schorscompost en zand (grondmengsel voor zonnige 
plaatsen: 40 % groencompost, 35 % schorscompost, 20 % zand, 5 % 
geëxpandeerde kleikorrels. Grondmengsel voor plaatsen in de schaduw of 

halfschaduw: 50 % groencompost, 45 % schorscompost, 5 % zand). 
Belangrijk is de drainage van de potten, zodat een teveel aan water altijd 

afgevoerd kan worden, en eventueel onderzetters, om snelle uitdroging te 
voorkomen. Hoger opgroeiende planten, vanaf zo'n 50 cm, kunnen vanwege de 

windgevoeligheid beter in kuipen worden gezet. 
Bij meerjarige soorten moet daarnaast op de vorsttolerantie van de planten en 

potten worden gelet (meer informatie hierover vindt u onder "Wilde planten voor 
het balkon"). 
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Bloem bezoekende insecten 

Een bloemenaanbod met nectar- en stuifmeelleveranciers op het balkon is op zich 
helaas nog geen garantie voor druk insectenbezoek. Dit hangt nog van andere 

factoren af:  
In principe kunnen alleen insecten komen die in de streek nog aanwezig zijn. Deze 

hebben in de naaste omgeving van het balkon nog andere voedsel- en 
nestgelegenheden nodig (balkons van de buren, beplanting van het omliggend 

woongebied). Ook is de vliegradius van de meeste insecten beperkt. Ligt het 
balkon te hoog en is het te sterk blootgesteld aan wind, dan lukt het alleen enkele 

krachtige vliegers, zoals hommels, om er te komen.   
 

Bovendien is niet elke bloemvorm even goed geschikt voor ieder insect; dit komt 
door de verschillende bouw van de mondwerktuigen van de bloem bezoekende 

insecten. Vlinders hebben bijvoorbeeld lange zuigsnuiten, zweefvliegen zijn in 
vergelijking hiermee met een zeer korte liksnuit uitgerust, en kevers hebben alleen 

kauwwerktuigen. De meeste bloemen zijn zo gebouwd dat bijen er goed bij 
kunnen. Diepere en grotere bloemen worden door hommels bezocht, die een iets 
langere snuit en een groter lichaamsgewicht hebben. Bij bloemen in de vorm van 

zeer lange buizen, trechters of kelken komen alleen nog vlinders aan hun trekken. 
Zweefvliegen, vliegen, en verschillende bloem bezoekende kevers vinden voedsel 

op ondiepe, komvormige bloemen.  

Voorbeelden van planten 

Een- en tweejarige perk- en balkonplanten uit het klassieke assortiment 
Bij de in de lijst "De bloeiende balkonbak" genoemde planten kon een middelmatig 

tot goed insectenbezoek worden waargenomen. De lijst brengt alleen een selectie 
en maakt geen aanspraak op volledigheid. Misschien kunt u bij bloeiers die hier 

niet genoemd zijn, een druk insectenbezoek waarnemen en andere geschikte 
vertegenwoordigers ontdekken. Let bij het kopen van planten op enkelvoudige en 

laag groeiende rassen! 

Tuinplanten die ook in bakken geteeld kunnen worden 

Sommige zaai- en plantgoedleveranciers bieden laag groeiende soorten en 
speciaal voor een lage groei gekweekte tuinbloemen aan. De geschiktheid voor 

pot- en kuipteelt en de insectvriendelijkheid zijn soms in de catalogussen 
aangegeven. Op dit moment beschikken we echter niet over voldoende ervaring 

met de laag groeiende variëteiten van al deze oorspronkelijke tuinplanten, om te 
kunnen zeggen of het nectar- en stuifmeelaanbod ondanks de lage groei behouden 
is gebleven. Er worden ook voor balkonbakken geschikte zomerbloemenmengsels 

(zaaigoed) voor insecten aangeboden, evenals een- en meerjarige plantpakketten 
voor balkons. Voorbeelden zijn: kokardebloem (Gaillardia grandiflora), 

meisjesogen (Coreopsis grandiflora 'Sunfire'), zonnekruid (Helenium amarum 
'Dakota Gold'), zonnehoed (Rudbeckia hirta 'Cappuccino'), asters en Zinnia 

angustifolia. 

Kruiden 

Bloeiende keukenkruiden, vooral uit de lipbloemenfamilie, zijn waardevolle nectar- 
en stuifmeelleveranciers voor talrijke insecten: bijvoorbeeld tijm, lavendel, 

bergbonenkruid, bonenkruid, salie, oregano, hysop, citroenmelisse, pepermunt. 
Andere waardevolle soorten zijn bieslook, wijnruit, of het eenjarige basilicum. 

Deze planten kunnen bijvoorbeeld goed met vetkruiden zoals Spaans vetkruid, 
zacht vetkruid, tripmadam en andere voor een blijvende aanplant in bakken 
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worden samengesteld. Veel kruiden doen het ook op balkons die in de halfschaduw 

liggen. (Verzorgingstips vindt u onder "Wilde vaste planten voor insecten”). 

Kuipplanten 

Voor grote balkons en als er mogelijkheden zijn voor vorstvrije overwintering, zijn 
ook sommige kuipplanten geschikt, zoals bijvoorbeeld citrusgewassen, 

enkelvoudige struikrozen, hoogstamvormen van fuchsia’s, wisselbloemen, 
enkelvoudige rozen of margrieten. Ook vorstgevoelige meerjarige kruiden in 

kuipen zoals rozemarijn, lavendel of Franse lavendel bieden voedsel aan insecten. 
In grotere kuipen zijn ook van nature laag groeiende variëteiten of laagblijvende 

teeltvormen van houtige gewassen voor een duurzame beplanting op het balkon 
geschikt (voor voorbeelden zie de lijst "De bloeiende balkonbak"). 

Klimplanten 
Ook onder de klimplanten zijn er nectar en stuifmeel leverende soorten. 

Klimplanten vragen grote bakken, een stabiel klimrek en meestal krachtige 
mestgiften. Sommige hebben een 'koude voet' nodig, dat wil zeggen, een 

standplaats waar de kuip niet warm wordt. Over het algemeen is de teelt van 
klimplanten in kuipen moeilijker en hun levensduur korter dan bij aanplant in de 
grond (voor voorbeelden zie de lijst "De bloeiende balkon-bak"). 

Bolgewassen 
Lentebodes uit bollen en knollen groeien ook in bakken en schalen. Er zijn er echter 

maar weinig die een tweede bloeiseizoen in de pot halen. Reden hiervoor zijn de 
groeiomstandigheden van de vroege bloeiers, die in de natuur meestal in de 

halfschaduw of schaduw op nogal vochtige plaatsen voorkomen. Insectvriendelijke 
bolgewassen die het balkon beter verdragen, zijn de druifhyacint (Muscari), 

berglook (Allium montanum), kogellook (A. sphaerocephalon), gele look (A. 
flavum) en bieslook (A. schoenoprasum) – voor zover ze tot bloei mogen komen! 

Andere lentebloeiers zoals krokussen (Crocus), sneeuwklokje (Galanthus), 
narcissen (Narcissus spp.), botanische tulpen (Tulipa kaufmanniana e.a.) en 

hyacinten (Hyacinthus orientalis) vertonen alleen in het eerste jaar een weelderige 
bloei, maar kunnen na de bloei in rusttoestand naar de tuin worden verplant. 

Bolgewassen kun je al bloeiend in de lente kopen of zelf poten. Bollen die in potten 
worden geteeld, moeten op zijn laatst half november zo diep mogelijk (afhankelijk 

van de soort) in goed doorlatende grond worden gestopt. Voor een weelderige bak 
met vroege bloeiers rekent men 50 tot 80 bollen op een meter. Hoe groter de 

bakken, des te beter. Grote bollen en laatbloeiende soorten worden onder in de 
bak gepoot, vroegbloeiende soorten verder bovenin. Gedurende de winter moeten 
de bakken vorstvrij worden gehouden (met vorst-bescherming tegen de huismuur, 

garage). De grond mag ondertussen niet uitdrogen. Zodra in de lente de eerste 
puntjes zichtbaar worden, kunnen de bakken op een schaduwrijke plek worden 

neergezet. Druifhyacinten en de verschillende looksoorten verdragen meer zon. 
 

Ook al kunnen bloeiende balkons stabiele leefruimtes voor insecten niet 
vervangen, ze bieden wel waardevolle oases op een minuscule oppervlakte. Er 

moet nog worden vermeld dat insecten niet alleen dankbaar zijn voor het 
voedselaanbod van maart tot oktober, maar ook voor de nestmogelijk-heden die 

op het balkon worden aangeboden! (Meer informatie vindt u onder "Nesthulp voor 
insecten”). 
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Wilde planten voor het balkon 
 

Voedzame alternatieven voor insecten in plaats van het klassieke assortiment 
balkonbloemen vinden we vooral onder de (in Midden-Europa inheemse) wilde 

planten. Weliswaar kunnen een-, twee- en meerjarige inheemse planten zelden 
concurreren met de weelderige bloemen, de felle kleuren en opvallende vormen 

en vooral met de lange bloeiduur van de balkonklassiekers. Daarentegen hebben 
ze andere voordelen: wilde vaste planten hoef je niet elk voorjaar opnieuw aan te 

schaffen; ze kunnen meerdere jaren in hun potten blijven. Een blijvende aanplant 
kan ook in de winter aantrekkelijk voor het oog zijn. Inheemse soorten bieden 

insecten niet alleen voedsel, maar ook nestgelegenheden en een onderkomen in 
de winter. Vooral sterk gespecialiseerde insecten (bijvoorbeeld sommige wilde-

bijensoorten) zijn op inheemse planten aangewezen; exoten zijn voor hen 
waardeloos. 

Praktische aanwijzingen voor 'wilde' balkontuinen 
 

Bij het aanplanten van meestal meerjarige, wintervaste wilde planten moet in 
vergelijking met de traditionele balkonbeplanting met het een en ander rekening 

worden gehouden: 
De planten blijven ook de winter over buiten staan. Daarom moeten de aarden, 
plastic of metalen potten vorstbestendig zijn en over een goede drainage 

beschikken (afvoergat, drainagelaag). Door bevriezend water zou de pot kunnen 
barsten. Het helpt om gedurende de winter houten latten onder de potten te 

leggen. Hoe groter de containers, des te beter: een groter grondvolume biedt de 
wortels meer ruimte, kan het vocht beter vasthouden en meer voedingsstoffen 

opslaan. 
 

Potgrond is vanwege het hoge turfaandeel ongeschikt. Beter zijn eigen mengsels 
van tuinaarde, groen- en schorscompost, zand of lava in gelijke delen of voor 

zonnige plaatsen een grondmengsel van 40 % groencompost, 35 % 
schorscompost, 20 % zand en 5 % geëxpandeerde kleikorrels. 

Verzorging 
Natuurlijke beplantingen zijn makkelijk te verzorgen. Af en toe wieden gedurende 

het jaar, verwelkte bloemen verwijderen om de aanleg van meer bloemen te 
bevorderen, en matig water geven is over het algemeen voldoende. Sommige 

planten bloeien na een zomer snoei midden tot eind juni een tweede keer. 
Gedurende de winter mag de grond van blijvende beplantingen niet uitdrogen. In 

de lente wordt het blad verwijderd en worden droge stengels afgesneden 
(terugsnoei van vaste planten). Te groot geworden vaste planten kun je scheuren 
of verpotten. Als bemesting is een oppervlakkige, matige compostgift gunstig. 

Verbruikte grond moet worden vervangen. 
 

Soortenkeuze en beplanting 
Bij de soortenkeuze moet vooral naar de hoeveelheid licht op het balkon worden 

gekeken. Vele zon minnende wilde planten groeien echter ook op balkons in de 
halfschaduw, en schaduwliefhebbers kunnen met de juiste grond en voldoende 

vocht ook met meer zon overweg. Over het algemeen kunnen warmte- en droogte 
minnende planten met de onnatuurlijke groeiomstandigheden op de meest naar 

het zuiden gelegen balkons beter uit de voeten. Snelgroeiende soorten kun je beter 
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in een aparte pot zetten of met soorten combineren die ermee kunnen 

concurreren. Hoog opgroeiende soorten zijn windgevoelig en knakken makkelijker. 
Ze zijn daarom beter geschikt voor kuipen en voor plaatsen uit de wind. 

 
Beplantingen met slechts één soort zijn iets makkelijker te verzorgen. Bakken met 

verschillende soorten bieden weliswaar een gevarieerde aanblik, maar zien er 
misschien iets minder weelderig uit. 

De meeste wilde planten bloeien in het begin van de zomer of hartje zomer; er 
staan dus maar weinig laatbloeiers voor het balkon ter beschikking (hoewel door 

een snoei gedurende of kort na de eerste bloei vaak een latere, tweede bloei 
bereikt kan worden; zie "Verzorging"). Om deze reden is een bakbeplanting met 

een bloei die geconcentreerd is in een bepaald jaargetijde (lente, vroege zomer en 
hartje zomer, laatbloeiers) makkelijker te realiseren dan een voortdurende bloei 

tijdens het hele balkonseizoen. 
Hoeveel planten van een soort het beste in een pot gezet kunnen worden, hangt 

af van het aantal bloemen per plant. (Bij leeuwenbek zijn bijvoorbeeld 12 planten 
aan te bevelen, bij lavendel zijn 1-2 stokken voldoende.) 
 

Karakteristiek voor dit soort balkonbeplanting is de verandering! Mettertijd 
verdwijnen sommige soorten, andere breiden zich uit. Voor verrassingen is dus 

gezorgd, en experimenteervreugde en flexibiliteit van de balkonbezitter zijn 
gevraagd. 

 
Zie voor leveranciers van inheemse wilde planten op: 

www.bdimkers/bijenplantenenbloemen 
 

Zie ook bijlage: Lijst Bloeiende balkonbak 
  

 
 

  

http://www.bdimkers/bijenplantenenbloemen
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Nestplaatsen voor wilde bijen 
 

Nestgelegenheden zijn na een goed bloemenaanbod de tweede belangrijke 
voorwaarde voor de aanwezigheid van wilde bijen, die tot de belangrijkste 

bestuivers behoren. 
 

50 % van de wilde bijen nestelen in de grond, meestal op plaatsen waar de grond 
blootligt. 20 % nestelen in bestaande holtes, bijvoorbeeld in hout of metselwerk. 

Slechts 5 % knagen zelf gangen in holle plantenstengels. Daarnaast zijn er talrijke 
speciale manieren van nestelen, zoals lege slakkenhuizen, hoog oud gras, nesten 

van leem of hars, enzovoorts. 
 

In woongebieden met hun bloemrijke tuinen zijn in vergelijking met agrarische 
landschappen relatief veel wilde bijen te vinden, zodat het beslist zinvol is om 

speciaal hier extra nestgelegenheden te creëren. Ook sluip-, graaf- en andere 
wespen maken van nesthulp graag gebruik. Deze wespen jagen op zogenaamde 

schadelijke insecten zoals bladluizen, rupsen of bladkevers, wat ze bij tuinbezitters 
tot graag geziene gasten maakt. 

Nesthulp voor solitair levende wilde bijen 
 
Solitair levende wilde bijen en wespen bezetten een boorgang en leggen hun 

broedcellen in achter elkaar gegroepeerde clusters in de gangen aan. Met 
boorgaten met een doorsnede van 2 tot 8 mm is voor alle soorten gezorgd. De 

meeste wilde bijen kiezen echter boorgaten met een diameter tussen de 2 en de 
5 mm. De diepte van het gat moet tot 6 cm bedragen. Belangrijk is ook dat de 

gangen niet van het doorzon-type, maar aan de achterkant afgesloten zijn. De 
meeste wilde bijen houden van warmte, maar ook nestblokken die naar het oosten 

of naar het westen georiënteerd zijn, worden geaccepteerd. De nesthulpen moeten 
met een afdakje tegen inregenen worden beschermd. 

Leemwand 
Een houten kader, een oude kist of iets dergelijks wordt gewoon met leem gevuld 

en er worden gaten van verschillende grootte in gestoken. Zodra de leem droog 
is, kan het geheel worden opgehangen. Hier is bescherming tegen de regen 

bijzonder belangrijk. 

Houten nestblok 

Hout bewonende bijen en wespen kunnen met een eenvoudig, onbehandeld blok 
hardhout worden geholpen, waarin gaten van verschillende grootte zijn geboord. 

Het houtblok moet een diepte van ongeveer 10 cm hebben. Hardhout zou beter 
worden geaccepteerd en zet door vocht ook minder uit. Wie dat wil, kan ook een 
regenbescherming aanbrengen. 

Geperforeerde stenen 
In gasbetonblokken kan makkelijk worden geboord, maar er zijn ook blokken met 

gaten in de handel verkrijgbaar. Deze gaten zijn echter vaak te groot en worden 
nauwelijks geaccepteerd. 

Holle stengels 
Riet, vlier- of bramentakken of andere holle plantenstengels worden door 

gespecialiseerde bijen en wespen graag voor hun broed gebruikt. Je kunt er 
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bundels van maken en ze gewoon schuin ophangen, zodat de regen afdruipt. Je 

kunt ze ook in een blik stoppen en vastzetten, of gewoon de stengels in 
geperforeerde stenen met grote gaten steken. 

Nestkasten voor hommels 
 

Hommels behoren met name voor fruit en groente tot de belangrijkste bestuivers. 
Zodoende is het voor de tuinbezitter aantrekkelijk hen met nesthulpen te 

ondersteunen. 
 

Hommels hebben voor hun staat voldoende ruimte nodig. Sommige bouwen hun 
nest in bossen oud gras of iets dergelijks; maar voor de holbewoners kun je 

nestkasten bouwen. Een formaat van ongeveer 40 x 40 x 40 cm is hiervoor 
geschikt gebleken. Het dak moet vanwege de regen schuin zijn en overstaan. 

 
Als het dak eraf gehaald kan worden, kun je het nest ook af en toe inkijken. De 

invliegopening moet ongeveer 2 cm groot zijn. In deze kist kun je een kleinere 
kartonnen doos zetten (23 x 23 x 23 cm), die via een buisje met de invliegopening 
is verbonden. De tussenruimte kun je vullen met kapok of bosjes droog gras, wat 

ook in de doos als materiaal voor de nestbouw aanwezig moet zijn. Voor de 
ventilatie moeten nog een paar kleine gaten (2 mm) worden aangebracht, en klaar 

is de hommelkast. 
 

Vervolgens wordt de hommelkast op een warme standplaats opgesteld, waar het 
nest in de middagzon echter niet te heet kan worden (bijvoorbeeld naar het oosten 

of naar het westen). 
 

Als er niet vanzelf hommels komen wonen, is het mogelijk om een handje te 
helpen: in het voorjaar gaan de koninginnen op zoek naar een nest; ze vliegen 

dan heel langzaam, vlak boven de grond, en kruipen in sommige gaten en spleten. 
Zo'n koningin is makkelijk in een potje (niet in een net) te vangen. Vervolgens laat 

je ze er voorzichtig uit en laat je ze direct via de ingangsopening in de ingangsbuis 
kruipen. Als ze er ver binnenkruipt, kun je de ingang kort, voor een paar minuten, 

met mos dichtstoppen. Ze zal brommend de doos binnengaan, want aan het 
brommen kan ze horen hoe groot de ruimte is. Als ze ongerust is en in paniek 

raakt, is het zinloos om haar op te sluiten. 
 
Wij wensen u veel plezier met het observeren van deze mooie en spannende 

diergroepen! 

Links met bouwinstructies voor nesthulpen voor wilde bijen 

www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Natuurinclusief-bouwen-voor-
bijen.htm 

 
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin 

 
www.bienenhotel.de 

 
www.wildbienen.de 

 
www.wildbiene.com 

http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Natuurinclusief-bouwen-voor-bijen.htm
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Natuurinclusief-bouwen-voor-bijen.htm
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin
http://www.bienenhotel.de/
http://www.wildbienen.de/
http://www.wildbiene.com/
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Bijlages 
 

Hieronder vindt u de volgende bijlages: 

 
• Checklist beoordeling landschappelijke structuren die van belang zijn voor 

wilde bijen. 
• Lijst bol- en knolgewassen 

• Lijst voor de bloeiende balkonbak 
• Lijst van bloeiende vaste planten voor de tuin 

• Lijst voor kuipplanten 
 

 
 

 
 

 
 



Checklist beoordeling landschappelijke structuren 

die van belang zijn voor wilde bijen 
 

Leefruimte Belangrijke neststructuren Voedselbronnen Ondersteunende maatregelen 
Lichte bies- en 

rietbestanden  

Rietstengels, liparagallen  Bloeiende zoomstructuren, hoog 

opschietende meerjarige 
planten  

Kleine delen van de arealen – op 

verschillende momenten en plaatsen 
– handhaven; zomen ontwikkelen  

Matig vochtig tot 
vochtig grasland 

Talrijke kleine landschapselementen 
zoals: breukranden langs de kanten, 

omheiningspalen; droge, hoger 
gelegen plaatsen, dammen, 
veldwegen, taluds  

Bloemrijke vegetaties met hoog 
opgaande kruiden, randen van 

kleine sloten (bijvoorbeeld 
kattenstaarten, blauwe knoop)  

Extensivering, eilanden van oud gras 
laten staan, zomen met hoog 

opgaande kruiden creëren, kleine 
landschapselementen handhaven en 
ondersteunen  

Bossen, open 
plekken in het bos, 

bosranden  

Dood hout (hoofdzakelijk loofhout), 
vraatgangen en vermolmd hout; open, 

zandige hellingen en plekken grond 
onder grote bomen  

Wilg, esdoorn, eik, heidekruid, 
bosbes; droge tot vochtige 

vegetaties met hoog opgaande 
kruiden 

Alle soorten dood hout op zonnige 
plaatsen laten zitten; vrij kappen van 

bestandsranden; begunstigen van 
plekken met blootliggende grond 

Heggen, struwelen  Dood hout, kleine breukranden, merg-
houdende plantenstengels en ranken 

van het vorige jaar, steenhopen hier 
en daar, boomstronken  

Bloemen van struiken en 
bramen, bloemrijke kruidenlaag  

Terugsnoei op verschillende 
momenten en plaatsen; begunstigen 

van zoomstroken; begunstigen van 
kleine landschapselementen 

Zandgraslanden, 
zandheiden, droge 

en schrale 
graslanden  

Plekken met blootliggende grond, of 
met houtige gewassen en dood hout 

op droge en warme plaatsen; 
plantenstengels  

Bloeiende kruiden van droge 
standplaatsen (vaak zeer 

gespecialiseerde soorten)  

Begunstigen van plekken met 
blootliggende grond en standplaatsen 

van pionierssoorten; houtige 
gewassen hier en daar laten staan, in 

het bijzonder dennen en eiken  
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Weideboomgaarden  Dood hout, breukranden, plekken met 

blootliggende grond, zonnige 
hellingen; plantenstengels en 

braamranken  

Bloemrijk grasland onder de 

fruitbomen; hier en daar 
bramen en overige houtige 

gewassen  

Extensivering; inboeten; begunstigen 

van hopen dood hout; begunstigen 
van bloemrijke ondergroei; kleine 

oppervlaktes met struikgewas in 
stand houden  

 
 

Dijken, in het 
bijzonder de droge 

landzijde  

Plekken met blootliggende grond, met 
name op de kruin en onder aan het 

talud  

Bloeiende kruiden, in het 
bijzonder van schrale 

graslanden  
 

Extensieve verzorging van de 
bijzonder belangrijke dijkstukken, 

stroken oud gras laten staan 

Wijngaarden Plekken met blootliggende grond, 
open naar het zuiden; kleine 

landschapselementen zoals: muren (in 
muurspleten en droog voegmateriaal), 

steenhopen, rotsen, lösshellingen en 
terrassen; lege slakkenhuizen, 
plantenstengels; merg-houdende 

braamranken en takken  

Bloeiende zomen; bloemrijke 
ondergroei, droge vegetatie van 

muurtoppen; bloemrijke 
keerstroken  

Behoud van oude 
wijngaardstructuren; begunstigen 

van alle landschapselementen; geen 
verstoring van de randstructuren 

door pesticiden; begunstigen van 
wilde kruiden onder de rijen  

Duinen en oude 

grindvlaktes van 
vervallen 

industrieterreinen  

Plekken met blootliggende grond met 

zandig-stenig materiaal; 
plantenstengels (bijvoorbeeld van 

toortsen); beton- en muurresten  

Typische vegetatie van droge, 

warme standplaatsen  

Behoud van bepaalde successiefasen; 

begunstigen van plekken met 
blootliggende grond en hier en daar 

houtige gewassen; roterende 
bodembewerking op kleine 

terreindelen 

Akkers  Graswegen, perceelgrenzen, kleine 

breukranden  

Wilde akkerkruiden, kruiden 

van perceelgrenzen; tijdelijk 
koolzaadbloei (voor soorten die 

op kruisbloemigen vliegen. 

Begunstigen van bloemrijke 

zoomstructuren en graswegen; 
creëren van zon geëxponeerde 

breukranden; randstroken rijk aan 
wilde kruiden  
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Braakliggende 

gronden  

Plekken met blootliggende grond, 

plantenstengels, hogere grasbossen 

Diverse bloeiende kruiden  Begunstigen van bloemrijke 

braakvegetaties, bijvoorbeeld door 
het scheuren met roterende 

werktuigen  

Ruderale terreinen  

- voedselrijk  Bosjes met dood hout, 
plantenstengels; antropogene 

structuren  

Vooral kruisbloemigen en 
andere kruidachtige bloeiende 

planten  

Toelaten van de successie; 
verwijderen van de humuslaag en 

laten opkomen van spontane 
vegetatie; alleen ingrepen op lange 

termijn om de successie terug te 
zetten  

- droog en warm  Bosjes met dood hout; plekken met 
blootliggende grond, plantenstengels, 

stenen en grind, antropogene 
structuren  

Typische bloeiende planten van 
droge, warme standplaatsen  

Toelaten van de successie; 
verwijderen van de humuslaag en 

laten opkomen van spontane 
vegetatie; alleen ingrepen op lange 

termijn om de successie terug te 
zetten  

Straat- en 

wegranden  

Plekken met blootliggende grond Bloemrijke, graslandachtige 

vegetatie 

Extensieve verzorging, geen gebruik 

van pesticiden  

Elk soort horizontale 

of verticale 
grondverplaatsing 

Breukranden langs hellingen, 

voetpaden en veldwegen; steilwanden 
en holle wegen  

Bloemen van de ruderale 

vegetatie en van zomen en 
hoog opgaande kruiden 

Behoud, begunstiging en creatie van 

elk soort kleine en grote 
grondverplaatsing; inrichting van een 

bufferstrook langs akkerpercelen 
 

 
        Matthias Kitt, bioloog, Raiffeisenstr. 39, D 76872 Minfeld, E-mail: mkitt@t-online.de 
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Lijst bol- en knolgewassen 

 
Nederlandse naam  Botanische naam  Kleur van de 

bloem 

Bloeiperiode Hoogte (cm) Standplaats  

Bieslook Allium 

schoenoprasum  

lila V - VI 30 Schraal, zonnig, ook voor groene 

daken  

Daslook  Allium ursinum  wit V 30 Boskruid, halfschaduw, vochtig  

Oosterse anemoon Anemone blanda  blauw, roze, 

wit 

II -IV 10 Zon – halfschaduw, boskruid, ook 

in rotstuin  

Bosanemoon Anemone nemorosa  wit IV 10 Schaduw, vochtig, humusrijk  

Vingerhelmbloem   Corydalis solida  licht purper III – IV 20 Halfschaduw, vochtig, voedselrijk, 
kalktolerant  

Gele krokus  Crocus flavus  geel II – III 7-10 Zomer droog, voorjaar vochtig  

Boerenkrokus Crocus 
tommasinianus  

lila II - III 10    Zon, warmte minnende 
lentebloeier, randen van bosjes  

Winterakoniet Eranthis hyemalis  geel II - III 5 Halfschaduw, humusrijke tuingrond  

Kievitsbloem  Fritillaria meleagris  wit – purper IV 15 - 20 Vochtig, halfschaduw, diepe grond, 
voedselrijk  

Sneeuwklokje  Galanthus nivalis  wit II – III 10-15 Vochtig, halfschaduw, doorlatende 
grond  

Blauw druifje of 

langbladige druifhyacint 

Muscari 

armeniacum  

blauw IV - V 20 Zon – halfschaduw, doorlatend 

grond  

Dichtersnarcis of witte 

narcis  

Narcissus poeticus  wit IV 40 Zon, halfschaduw, humusrijk  

Narcis  Narcissus obvallaris  geel III 25 Zon, halfschaduw, humusrijk 

Gewone vogelmelk Ornithogalum 

umbellatum  

wit IV - V 20 Zon, geen waterretentie  

Oosterse sterhyacint Scilla siberica  blauw III - IV 10 -15 Halfschaduw  

Bostulp Tulipa sylvestris  geel IV 30 Zon  

Wilde tulp Tulipa bakeri 'Lilac 
Wonder' 

roze, geel III - IV 15 - 20 Zon, zeer laat en lang bloeiend  
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Lijst voor de bloeiende balkonbak 

 
In de onderstaande lijst staan vaste planten vermeld die voeding bieden aan insecten, in het bijzonder aan: 

bijen (B), wilde bijen (WB), hommels (H), wespen (W), (zweef)vliegen (Z) en vlinders (V). 
 

Nederlandse Naam  Botanische naam Bloemkleur Bloeiperiode Hoogte 
(cm) 

Standplaats Nectar & 
stuifmeel 

voor 

Een- en tweejarige balkonplanten 

Leeuwenbek Antirrhinum hispanicum wit VII-X 20 Zon, droog H 

Tandzaad Bidens ferulifolia geel VI-IX 20-30 Zon H 

Kaukasisch vergeet-mij-
nietje 

Brunnera macrophylla blauw IV-VI 40 Halfschaduw WB, Z, V 

Goudsbloem Calendula officinalis geel, oranje VI-X 15-60 Zon WB, Z 

Muurbloem Cheiranthus cheiri oranje, geel V-VI 30-60 Zon V 

Struikmargriet Argyranthemum 
frutescens 

geel, oranje, 
roze, wit 

V-X 30-50 Zon, halfschaduw WB, V 

Dahlia Dahlia-hybriden div. VII-X 30-50 Zon B 

Fuchsia Fuchsia-hybriden div. V-X 
 

Halfschaduw, 

schaduw 

V, H 

Strobloem Helichrysum bracteatum div. VII-IX 30-40 Zon Z 

Heliotroop Heliotropum arborescens blauw-violet V-X 40-50 Zon, halfschaduw B 

Wisselbloem Lantana camara-hybriden geel, oranje, 

roze, rood 

V-X 40 Zon, halfschaduw V 

Tuinlobelia Lobelia erinus wit, blauw, 
roze 

V-X 10-20 Zon, halfschaduw B 

Zilverschildzaad Lobularia maritima wit, roze, 
violet 

V-IX 10-15 Zon, halfschaduw B 

Siertabak Nicotiana x sanderae div. V-X 30-100 Zon – schaduw V 

Petunia Petunia-hybriden div. V-X 25-40 Zon, halfschaduw V 

Portulak Portulaca grandiflora div. VI-VIII 10-20 Zon B 

Sleutelbloem Primula spp. div. III-IV 15-25 Zon, halfschaduw H, V 
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Nederlandse Naam 

 

Botanische naam Bloemkleur Bloeiperiode Hoogte 

(cm) 

Standplaats Nectar & 

stuifmeel 
voor 

Meelsalie Salvia farinacea blauw VII-VII 30-50 Zon B, H 

Scaevola, waaierbloem Scaevola saligna blauw-violet VI-X 30 Zon, halfschaduw B 

Oost-Indische kers Tropaeolum minus rood-geel VII-X 25 Zon – schaduw H, V, B, Z 

Verbena Verbena-hybriden div. V-X 25-30 Zon, halfschaduw V 

Viooltje Viola wittrockiana-hyb. div. IV-VI 15-25 Zon, halfschaduw H, B 

Klimplanten 

Italiaanse clematis Clematis viticella violet, rood V-VII 200-250 Zon – schaduw B, WB, V, 
H 

Klokwinde Cobea scandens wit, blauw VII-X 300-600 Zon  V 

Komkommer Cucumis sativus geel VIII-IX 200 Zon H 

Sierpompoen Cucurbita geel VI-VIII 300 Zon H 

Klimmende winde Ipomoea tricolor violet, blauw VII-X 100-200 Zon, halfschaduw V, Z 

Welriekende lathyrus Lathyrus odoratus div. VI-IX 100 Zon, halfschaduw WB, H, V 

Brede lathyrus Lathyrus latifolius rood VII-VIII 100-200 Halfschaduw V, H 

Gestreepte leeuwenbek Linaria repens wit, blauw, 

violet 

VI-XI 50-60 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Pronkboon Phasaeolus coccineus wit, rood VII-IX 300-400 Zon H 

Oost-Indische kers Tropaeolum majus rood-geel VII-X tot 200 Zon – schaduw H, V, B, Z 

Kleine houtige gewassen 

Bolesdoorn Acer campestre 'Nanum' groen V-VI 30-80 Zon – schaduw V, WB, B 

Europees 

krentenboompje 

Amelanchier ovalis 

'Pumila' 

wit IV-V 40-70 Zon, halfschaduw WB, B, Z, 

H 

Brem Cytisus nigricans goudgeel VI-VIII 30-50 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Peperboompje, 
steenroosje 

Daphne cneorum roze IV-V 10-40 Zon, halfschaduw WB, H, V, 
B 

Verfbrem Genista tinctoria goudgeel VI-VIII 20-50 Zon, halfschaduw V, H 

Kruipwilg Salix rosmarinifolia groen, geel IV-V 20-80 Halfschaduw, 
schaduw 

B, WB, H, 
V, Z 
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Nederlandse Naam 

 

Botanische naam Bloemkleur Bloeiperiode Hoogte 

(cm) 

Standplaats Nectar & 

stuifmeel 
voor 

Gelderse roos Viburnum opulus 
'Compactum' 

witgeel V-VI 50-100 Halfschaduw, 
schaduw 

Z, V 

Kruiden 

Bieslook Allium schoenoprasum roze V-VIII 10-25 Zon – schaduw B, WB, V, 

H 

Bergsteentijm Calamintha nepeta roze VII-IX 40 Zon, droog B, V 

Hysop Hyssopus officinalis blauw, roze, 

wit 

VII-IX 20-60 Zon, halfschaduw WB, B, V, 

H 

Echte lavendel Lavandula angustifolia violet VI-VIII 30-60 Zon, droog B, H, V 

Citroenmelisse Melissa officinalis geelachtig VI-VIII 40-60 Zon, halfschaduw B, H 

Munt Mentha spp. roze VI-VIII 50-100 Zon, halfschaduw B, H, V, Z 

Basilicum Ocimum basilicum geelgroen VII-X 30-50 Zon B, WB 

Wilde marjolein, 
oregano 

Origanum vulgare roze VII-IX 20-40 Zon, droog H, WB, W, 
Z, V 

Wijnruit Ruta graveolens groen, geel VI-VII 30-60 Zon B, WB 

Salie Salvia spp. div. V-X 40-80 Zon H, WB, V 

Bonenkruid Satureja spp. wit, roze  VIII-X 20 Zon, droog B, H, Z, V 

Bergbonenkruid Satureja montana wit VIII-X 50 Zon B, H, Z, V 

Spaans vetkruid Sedum hispanicum wit V-VIII 5-15 Zon, halfschaduw B, WB, V, 
H 

Vetkruiden Sedum spp. div. V-X 15-60 Zon, droog B, WB, H, 

W 

Tripmadam Sedum reflexum goudgeel VI-VIII 20 Zon, halfschaduw B, WB, V, 

H 

Zacht vetkruid Sedum sexangulare geel VI-VIII 5-10 Zon, halfschaduw B, WB, V, 

H 

Tijm Thymus spp. roze, wit V-IX 5-20 Zon, droog B, H, W, V 

 
Deze lijst is met zekerheid niet volledig; ze is alleen als hulp bedoeld bij de samenstelling van een balkonbeplanting die talrijke insecten 

aantrekt. Zie ook www.drachtplanten.nl. 

http://www.drachtplanten.nl/
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Lijst van bloeiende vaste planten voor de tuin 

 
 

In de onderstaande lijst zijn vaste planten vermeld die bij insecten, met name bij honingbijen (B), wilde bijen (WB), hommels (H),  
wespen (W), (zweef)vliegen (Z) en vlinders (V) erg geliefd zijn.  

spp.: verschillende soorten      *: wilde planten, let op herkomst uit de streek 
 

Nederlandse 

Naam 
 

Botanische naam Bloemkleur Bloeiperiode Hoogte 

(cm) 

Standplaats Nectar & 

stuifmeel voor 

Alant  Inula spp. *  geel  VII-IX  40-200  Zon  B, WB  

Aster Aster spp.  blauw, roze  VI-XI  40-150  Zon  B, H, WB, V, W, Z  

Berglook  Allium montanum *  roze  VII-IX  20  Zon, droog  B, H, WB  

Bergsteentijm  Calamintha nepeta *  roze  VII-IX  40  Zon, droog  B, V  

Grote kattenstaart  Lythrum salicaria *  karmijnroze  VII-IX  80-100  Zon, vochtig  B, WB, H, V, Z  

Bonenkruid  Satureja spp. *  wit, roze  VIII-X  20  Zon, droog  B, H, Z, V  

Nieskruid  Helleborus spp. *  wit, rot  II-IV  30-50  Halfschaduw  B, H  

Kerrieplant Helichrysum italicum  geel  VII-IX  50  Zon, droog  B, H, Z  

Drakenkop Dracocephalum spp. *  blauw, roze  VI-VIII  30  Zon, droog  H 

Dropplant Agastache foeniculum  lila, wit  VII-IX  60-100  Zon, droog  B, H 

Kruisdistel  Eryngium spp. *  blauw  VII-IX  30-100  Zon, droog  B, H, WB  

Ereprijs  Veronica spp. *  blauw  V-VIII  20-80  Zon, halfschaduw  B, WB, Z  

Gele kamille  Anthemis tinctoria *  geel  VI-IX  40  Zon, droog  B, WB, Z  

Venkel  Foeniculum vulgare  geel  VII-IX  80-100  Zon  WB, W, Z  

Vetkruid Sedum spp. *  div.  V-X  15-60  Zon, droog  B, WB, H, W 

Vingerhoedskruid  Digitalis spp. *  div.  VI-VIII  30-150  Zon, halfschaduw  WB, H 

Ganzerik  Potentilla spp. *  div.  V-VIII  10-50  Zon  B, WB  

Centaurie Centaurea spp. *  lila  VI-VIII  40-80  Zon B, WB, H, W, V  

Gamander  Teucrium spp. *  roze  VI-VIII  20-50  Zon, droog  WB, H 

Klokje Campanula spp. *  blauw  VI-IX  20-100  Zon, halfschaduw  B, WB, H  

Guldenroede Solidago spp.  geel  VII-X  40-80  Zon B, WB, W, Z, V  

Graslelie Anthericum liliago *  wit  V-VI  50  Zon, droog  V  

Oranje havikskruid  Hieracium aurantiacum *  oranje-rood VI-VIII  30  Zon B, WB  

Kattendoorn Ononis spinosa *  roze  VI-IX  40  Zon, droog  B, WB  
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Geel 

hongerbloempje  

Draba aizoides *  geel  III-IV  10  Zon, droog  B, WB  

Bergamotkruid  Monarda spp.  div.  VII-IX  80-130  Zon B, H 

Jacobsladder  Polemonium caeruleum  blauw  VI-VII  60  Zon, halfschaduw  V  

 

Jonkerlelie Asphodeline lutea  geel  V-VI  50-100  Zon, droog  V, H  

Kattenkruid  Nepeta spp. *  violet, roze  VI-IX  30-80  Zon B, H, WB  

Varkensgras  Polygonum spp. *  wit, roze  VI-IX  30-100  Zon, fris  WB, Z, V  

Toorts  Verbascum spp. *  div.  VI-IX  60-200  Zon, droog  B, WB, Z  

Kogellook, 
trommelstokje 

Allium sphaerocephalon  bordeaux VI-VIII  40  Zon, droog  B, H, WB  

Kogeldistel  Echinops ritro  blauw  VII-IX  80-100  Zon, droog  B, WB, H, W, V  

Wildemanskruid  Pulsatilla vulgaris  violet III-IV  20  Zon, droog  B, WB, H 

Echte lavendel  Lavandula angustifolia violet  VI-VIII  30-60  Zon, droog  B, H, V  

Overblijvend vlas  Linum perenne *  lichtblauw  VI-VIII  60  Zon, droog  B, H  

Vlasleeuwenbek  Linaria purpurea  violet  VII-X  70  Zon, droog  WB  

Leeuwenbek  Antirrhinum hispanicum wit  VII-X  20  Zon, droog  H 

Longkruid Pulmonaria spp. *  div.  III-V  20-50  Halfschaduw  H, WB, V  

Meisjesogen Coreopsis verticillata  geel  VI-IX  50  Zon B, H  

Kaasjeskruid Malva spp.  roze, wit  VI-X  50  Zon B, WB, H 

Munt Mentha spp. *  roze  VI-VIII  50-100  Zon B, H, V, Z  

Anjer Dianthus spp. *  roze, wit  VI-IX  20-50  Zon  V  

Nagelkruid  Geum spp. *  geel, oranje  V-VII  20-40  Fris  B, WB  

Italiaanse 

ossentong 

Anchusa azurea  blauw  V-VI  100  Zon, droog  H 

Koeienoog Buphthalmum salicifolium *  geel  VI-IX  50  Zon B, WB  

Gewone agrimonie  Agrimonia eupatoria *  geel  VI-VIII  40-50  Zon, halfschaduw  B, H, Z  

Wilde marjolein, 
oregano  

Origanum vulgare *  roze  VII-IX  20-40  Zon, droog  H, WB, W, Z 

Prachtkaars Gaura lindheimeri  wit  VII-X  60-80  Zon, droog  V  

Griekse malva  Sidalcea spp.  roze, wit  VI-VIII  70-90  Zon  B, WB, H  

Perzische 

kruisjesplant  

Phuopsis stylosa  roze  VI-VIII  30  Zon, halfschaduw  V  

Salie Salvia spp. *  div.  V-X  40-80  Zon H, WB, V  
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Prikneus  Silene coronaria  karmijnrood  VI-VIII  60  Zon V  

Zandblauwtje  Jasione laevis *  lichtblauw  VI-VII  40  Zon, droog  B, WB  

Schurftkruid Scabiosa spp. *  div.  VII-IX  30-70  Zon B, WB, H 

Schijnaster  Boltonia asteroides  wit  VII-X  80-150  Zon  B, H 

Scheefkelk  Iberis sempervirens  wit  IV-V  20  Zon, droog  B, H, V  

Zomeraster  Kalimeris incisa  wit  VI-IX  60  Zon B, H  

Schoepkruid Cephalaria gigantea  geel  VII-VIII  200  Zon, fris B, H  

Zeepkruid  Saponaria spp. *  roze  V-IX  30-80  Zon Nachtvlinders  

Anemoon  Anemone spp. *  wit, roze  VII-X  50-100  Zon, halfschaduw  B  

Zonneoog Heliopsis helianthoides  geel, 
enkelvoudig  

VII-IX  100  Zon B, H 

Zonnebloem Helianthus spp.  geel  VIII-IX  100-200  Zon B, H, Z, V  

Zonnekruid  Helenium spp.  geel, rood  VII-IX  50-130  Zon B, H, Z  

Rode zonnehoed Echinacea purpurea  rood, wit  VII-IX  70  Zon B, H, Z  

Zonneroosje Helianthemum spp. *  div.  V-VIII  20  Zon, droog  WB  

Rode spoorbloem  Centhrantus ruber  rood, wit  VI-IX  50-80  Zon, droog  B, V  

Rotsschildzaad Aurinia saxatilis *  geel  IV-V  15  Zon, droog  B, WB  

Zeeuws knoopje Astrantia major *  wit  VI-VIII  60-80  Halfschaduw  B, H, Z, V  

Russische 

stokroos 

Alcea rugosa  geel, 

enkelvoudig 

V-IX  200  Zon, droog  B, H 

Geranium Geranium spp. *  roze, wit  VI-X  20-60  Afh. v. soort  B, WB  

Blauwe knoop Succisa pratensis *  blauw-

violett 

VI-X  50  Zon, fris B, WB, V  

Tijm Thymus spp. *  roze, wit  V-IX  5-20  Zon, droog  B, H, W, V  

Kaukasisch 

vergeet-mij-nietje  

Brunnera macrophylla  blauw  IV-VI  40  Halfschaduw  WB, Z, V 

Koninginnenkruid Eupatorium spp. *  roze, wit  VII-X  60-200  Zon, fris B, V  

Wilgenroosje  Epilobium angustifolium *  roze  VII-IX  100  Zon, fris  WB, H, V  

Beemdkroon  Knautia macedonica  bordeaux  VII-IX  70  Zon, droog  B, H, WB, Z 

Wolfsmelk  Euphorbia spp. *  geel  IV-IX  20-120  Zon V, Z 

Hysop  Hyssopus officinalis  blauw  VII-VIII  50  Zon, droog  B, H  

 

Deze lijst is met zekerheid niet volledig; ze is alleen als hulp bedoeld bij de samenstelling van een vaste-plantenborder die  
talrijke insecten aanlokt. Zie ook www.drachtplanten.nl, www.vlindererbij.nl 

http://www.drachtplanten.nl/
http://www.vlindererbij.nl/
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Vroege en late bloeiers in pot (hoogte 20 cm, diameter 30 cm) 

Voorjaarsadonis (1) Adonis vernalis lichtgeel IV-V 10-20 Zon, halfschaduw WB, Z 

Berglook (3) Allium montana roze VII-VIII 15-25 Zon, halfschaduw WB, H 

Wildemanskruid (1) Pulsatilla vulgaris 

grandis 

violet II-IV 10-20 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Alpenanemoon (2) Pulsatilla vulgaris alba wit II-IV 10-20 Zon, halfschaduw WB, V, H 

 

Plantvoorstel voor bakken in de volle zon (hoogte 25 cm, lengte 72 cm, breedte 26 cm) 

Steentijm (4) Acinos alpinus licht violet V-IX 5-30 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Kartuizer anjer (6) Dianthus 

carthusianorum 

purper V-IX 10-40 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Blaassilene (2) Silene vulgaris wit IV-IX 10-40 Zon, halfschaduw V, H 

Kruiptijm, vroege tijm (3) Thymus praecox roze V-VII 5-15 Zon, halfschaduw WB, V, H 

 
Plantvoorstel voor kuipen op plaatsen in de halfschaduw tot in de zon (hoogte 37 cm, diameter 36 cm) 

Kogellook, trommelstokje 

(10) 

Allium 

sphaerocephalon 

purper VI-VIII 30-50 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Kluwenklokje (1) Campanula glomerata blauw VI-IX 20-40 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Kruipend gipskruid (1) Gypsophila repens 

'Rosea' 

roze V-VIII 5-15 Zon, halfschaduw WB, V, H, Z 

Wild kattenkruid (1) Nepeta cataria violet VI-X 30-60 Zon, halfschaduw WB, V, H 

Muurzeepkruid (1) Saponaria ocymoides rood – roze IV-X 10-30 Zon, halfschaduw WB, V, H 

   

B=Bijen  WB=Wilde Bijen      H=Hommels        We=Wespen    Z=(Zweef)vliegen       V=Vlinders 



Planten kopen? 
Wilt u planten kopen? Zoals u uit dit schrijven hebt kunnen begrijpen, komen 
alleen biologisch of biologisch-dynamisch geteelde bollen, zaden en planten in 

aanmerking. Kijk daarvoor op de site van www.bdimkers.nl onder het hoofdstuk 
bijenplanten- en bloemen. 

 

 
 

http://www.bdimkers.nl/
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