Een tuin vol
vlinders, bijen
en vogels
En zonnekloppers,
spelende kids,
barbecuefanaten…

Vlinders, bijen en vogels zijn niet alleen mooi:
ze zijn ook een goede graadmeter voor de kwaliteit van je tuin.
Want waar veel wordt gezoemd, gefladderd en gefluit, gaat het goed
met de natuur. Dus: hoe aantrekkelijker jij je tuin maakt, hoe meer
leven je zal aantrekken. En hoe meer plezier jij zal beleven aan al
die natuurpracht.

bloemen en groen da’s echt leven in je tuin
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Prachtige kleuren, heerlijke geuren, opvallende bloemen…
sommige planten halen alles uit de kast om vlinders te lokken.
Logisch ook, want zonder vlinders en andere insecten vindt
er geen bestuiving plaats. Kies daarom voor een natuurlijke
en gevarieerde tuin, zo vergroot jij de kans op bezoekjes van
vlinders – terwijl je van een prachtige tuin geniet!
Vaste planten
Rode zonnehoed
(Echinacea purperea)
een roze, bolvormige
zomerbloem,
oranjebruin hart.

Vlambloem
(Phlox)
een vaste plant
met mooie zomerbloei in witte en
roze tinten.

Lavendel
(Lavendula)
een plant die de
’Provence’ in je tuin
brengt.

Kattenstaart
(Lythrum salicaria)
donkerroze vaste
plant met bloemen
in lange aarvormige
trossen.
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Hemelsleutel
(Sedum spectabile)
deze vaste plant
bloeit in de nazomer in lilaroze,
wit of donkerrood.

Aster
een vaste plant met
mooie nazomerbloei,
vooral violetpaars.

Leverkruid
(Eupatorium
purpureum)
winterharde, hoge
vaste plant met
vleeskleurige bloemen in schermen.

Dropplant
(Agastache)

lekker geurig,
winterhard,
muntachtig kruid.
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Struiken
Liguster
(Ligustrum)

Kamperfoelie
(Lonicera)

een struik met
witte bloei en
zwarte bessen die
weinig verzorging
vraagt.

een klimplant
met verschillende
cultivars die heerlijk
geurt en bessen
draagt.

Sleedoorn
(Prunus spinosa)

Vlinderstruik
(Buddleja ‘Argus’)

een rijkelijk vroegbloeiende struik
met blauwzwarte
bessen.

een plant met
grote trossen
bloemen die
niet woekert.

Struikklimop
(Hedera helix
‘Arborescens’)

Ribes

deze struik is
beschikbaar in veel
bladvormen en
–kleuren en levert
nectar voor vlinders
én een schuilplaats
voor vogels.

verschillende
houtige kleinfruitsoorten zoals rode
en zwarte bessen,
kruisbessen…

Zuurbes
(Berberis)
een struik met scherpe
doornen en gele bloemen en verkrijgbaar
in mooie roodbladige
varianten.

Kogelbloem
(Cephalanthus)
heester met
opvallende witte
knikkervormige en
stekelige bolhoofdjes.
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Als het met de bijen en hommels
slecht gaat, komen ook
de planten in de problemen.
Wie zorgt er anders voor de
bestuiving en vruchtzetting?
Met de planten hieronder help
jij de bijen- en hommelpopulatie
alvast een handje.

Struiken
Struikheide
(Calluna vulgaris)

Schijnels
(Clethra alnifolia)

deze struik bloeit
langdurig rood,
roze, wit of roodpaars.

een makkelijk
groeiende struik met
witte bloempluimen
en een geel herfstblad.

Russische salie
(Perovskia
atriplicifolia)

Blauwe spirea /
Baardbloem
(Caryopteris
clandonensis)

een struik met
violetblauwe bloei
en grijze bladkleur.

Zevenzonenboom
(Heptacodium
miconioides)

bloeit in de
nazomer, soms
tot oktober. Groeit
tot 4 meter hoog.
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een struik met blauwe bloempluimen in
de nazomer en een
grijsgroen blad.

Wilde wingerd
(Parthenocissus)
een klimplant die
prachtige herfstkleuren oplevert
en heel wat bijen
aantrekt.
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Vaste planten
Kogeldistel
(Echinops)
deze vaste plant
met witte of
blauwe bloemen
bloeit in de zomer.

Salvia-varianten
een vaste plant
die in heel wat
varianten
beschikbaar is.

Beemdooievaarsbek
( Geranium pratense)
een vaste plant die
tot 90 cm opgroeit.
Paars, soms roze.

Kruipend zenegroen
(Ajuga reptans)
een groenblijvende
vaste plant, een prima
bodembedekker.
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Bomen
Vuilboom
(Rhamnus frangula)
deze boom bloeit
lang, met vruchten
die van groen, over
rood naar zwart
verkleuren. Ook vlinders zijn er dol op.

Honingboom
(Sophora japonica)
deze boom draagt
crèmekleurige
trossen bloemen
en gele twijgen.

Linde
(Tilia henryana)
een boom met roze
blad en crèmekleurige bloei in de
nazomer. Stelt weinig
eisen aan de bodem.

Lampionboom
(Koelreuteria
paniculata)
een boom met gele
zomerbloei, een
goudgeel tot oranje
herfstblad en roosbruine peulen.
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Bomen

Struiken

Moerbeiboom
(Morus)

Kardinaalshoed
(Euonymus europaeus)

een mooi blad en
rode of zwarte
bessen.

Lijsterbes
(Sorbus aucuparia)
een boom met
oranje bessen.

Krentenboompje
(Amelanchier)
een boom met
rijkelijke bloei,
zoete, eetbare
bessen.

draagt paarse
vruchten.

Gelderse roos
(Viburnum opulus)
een struik met rode
bessen en witte
bloemschermen,
mooi herfstblad.

Botanische roos
(Rosa)
verschillende
soorten wilde rozen
vormen bottels.

Glansmispel
(Photinia fraseri
cv. Red Robin)
een wintergroene
struik met witte
bloemen en rode
vruchten.

Vogels zijn dol op bomen, struiken en vaste planten die
bessen en vruchten dragen. De meeste van deze soorten zijn
bovendien meerdere keren per jaar mooi. De bessen kunnen
tot lang in de winter aan de bomen of struiken hangen.
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Fazantenbes
(Leyscesteria
formosa)
een struik met
hangende, rode of
witte bloemen en
paarse bessen.

Hulst
(Ilex aquifolium)
‘J.C. Van Tol’ is een
zelfbestuivende
struik, mannelijke
en vrouwelijke
bloemen op
dezelfde plant.

Sierkwee
(Chaenomeles
japonica)
een struik met
rode bloei en
gele appeltjes.

Rode kornoelje
(Cornus sanguinea)
witte bloemen,
rode vruchten,
stengels in de
winter bruinrood.

Vlier
(Sambucus nigra)
een struik met
zwarte bessen.

Struikkamperfoelie
(Lonicera xylosteum)
een struik met witte
bloemen (later
geel-wit) en rode
bessen, lentebloeier
(mei-juni).

Duindoorn
(Hippophae
rhamnoides)
een sterke struik
voor kalkrijke
grond.
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NOG ENKELE TIPS

Laat uitgebloeide planten nog even staan: zo zorg je voor
een voedselvoorraad in de winter. Ook rozenbottels kan
je laten hangen: ze zijn een feestmaal voor vogels…

Geen tuin? Geen nood. Zelfs enkele planten op het balkon
of potten op je terras lokken al vlinders en bijen.
Bijen nestelen zich graag in allerlei gaatjes en holle
stengels. Help hen een handje door holle stengels te laten
staan. Je kan ook een houtblok met enkele ingeboorde
gaatjes of bundeltjes riet of bamboe voorzien.
Rode of blauwzwarte bessen zijn over het algemeen meer
in trek bij vogels dan witte of gele. Die laatste zien ze
namelijk niet zo goed hangen.
Groepeer verschillende soorten planten die vlinders
aantrekken en verspreid ze in de tuin.
Zorg voor een afwisseling van hoge en lage planten,
zon en schaduw, droge en vochtige plekken, vroegen laatbloeiers…

V.U.: Frans De Wachter, VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel

Fruitbomen in de tuin? Laat in de herfst wat fruit liggen.
Vlinders en vogels zullen je dankbaar zijn.

Meer weten? Vraag raad aan je specialist:

Meer info op www.groenvanbijons.be
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